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ENERGIA VERDA

CONTROL REMOT
Hi ha aplicatius que permeten els usuaris 
consultar des del mòbil la captació de 
cadascuna de les plaques instal·lades

La instal·lació de plaques fotovoltaiques al 
municipi es triplica en els dos últims anys

Davant l’augment continuat del 
preu de l’electricitat, la instal-
lació de plaques solars per a 
autoconsum comença a ser una 
alternativa rendible i una inver-
sió cara al futur. Encara que, de 
moment, són poques les llars del 
municipi que disposen d’aquest 
sistema d’energia, el nombre ha 
crescut substancialment en els 
dos últims anys. 
Si bé entre el 2018 i el 2019 
l’Ajuntament va rebre 11 sol-
licituds d’instal·lació, en els dos 
següents la xifra s’ha triplicat, 
situant-se en prop de la quaran-
tena. Les motivacions dels in-
teressats es resumeixen en dos 
objectius bàsics: pagar menys i 
reduir la petjada ecològica.

Incentius. Altres factors que han 
actuat com a incentiu per a la 
ciutadania –des de l’eliminació 
de l’impost del sòl per part de 
l’Estat al 2019– són l’abarati-
ment progressiu del cost de les 
fotovoltaiques, ara més assequi-
bles que fa uns anys, i les boni-
fi cacions que apliquen les admi-
nistracions públiques. 
En el cas de l’Ajuntament de 
Montcada, l’ajut es tradueix en 
la reducció del 50% en el preu 
de l’Impost de Béns Immobles 
durant cinc anys –anterioment 
el període s’allargava fi ns a 10.
“Hem fet una aposta per les 
energies renovables i per la 
transició ecològica, tant en 
el sector públic com privat, 
i n’estem molt contents per-
què això ha fet augmentar les 
instal·lacions de plaques solars 
a domicilis particulars”, ex-
plica el president de l’Àrea Ter-

ritorial, Jordi Sánchez (ERC).
Alguns dels veïns que han fet el 
pas reconeixen que la bonifi ca-
ció aplicada pel consistori ajuda 
a cobrir gran part de la inversió. 
És el cas de Jordi Sans, de Terra 
Nostra, qui a fi nal del 2020 va 
instal·lar 15 plaques solars a la 
teulada de casa, amb les quals 
ha reduït gairebé a la meitat 
l’import de la factura elèctrica. 
“L’ajuda de l’Ajuntament és 
important i l’empresa que ens 
va fer la instal·lació també 
oferta la possibilitat de pagar 
a terminis, així que tot van ser 
facilitats”. 
Sans, que ja tenia des del 2001 
sis plaques solars per escalfar les 
aigües sanitàries, es va animar 
a instal·lar-ne de fotovoltaiques 
per a autoconsum elèctric, des-
prés d’analitzar el mercat junta-
ment amb el seu veí de parcel·la. 
“Vam consultar tres empreses 
–explica– i ens vam decantar 
per la que ens va assessorar 
millor; després, altres veïns 

Pilar Abián | Terra Nostra

L’abaratiment del producte, la bonifi cació que ofereix l’Ajuntament i els elevats preus de l’electricitat, principals incentius

Actualitat

Jordi Sans, a la teulada de casa seva, amb les 15 plaques d’energia solar que va instal·lar a fi nal del 2020 i que li han permès reduir la factura elèctrica gairebé a la meitat 

s’hi van interessar i vam aca-
bar sent una desena els que les 
vam instal·lar de cop”. 

Funcionament. Els panells s’uti-
litzen per captar l’energia del 
sol i transformar-la en elèctrica 
amb l’ajuda d’un inversor de 
corrent. L’excedent es pot em-
magatzemar en bateries o ven-
dre a la companyia elèctrica. 
De l’abril a octubre és quan les 
fotovoltaiques funcionen a ple 

rendiment perquè hi ha més 
hores d’exposició solar i per la 
intensitat i el grau d’inclinació 
dels rajos –quan més perpendi-
cular cauen sobre la placa, més 
intensa és la captació–, mentre 
que a l’hivern, la conversió en 
electricitat és menor. 
Hi ha aplicatius que permeten 
consultar des del mòbil la cap-
tació de cadascuna de les pla-
ques instal·lades, l’energia que 
generen, el percentatge que va a 

‘L’Ajuntament ha fet 
una aposta per les 
energies renovables i 
la transició ecològica, 
tant en el sector públic 
com privat’

Jordi Sánchez
President de 
l’Àrea Territorial

‘Instal·lar plaques a 
casa no és complicat, 
el que costa és el 
procés de legalització 
per vendre l’excedent 
a la companyia’

Jordi Sans
Usuari
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Continua a la pàgina següent

‘Als anys 80 vaig 
col·locar les primeres 
plaques a casa per 
escalfar l’aigua i 
l’experiència ha estat 
molt positiva’

Fidel Padial
Usuari

parar a cobrir les necessitats de 
la llar i l’excedent que va a la 
companyia.

Recomanacions. Les persones 
interessades a instal·lar pla-
ques d’energia solar s’han d’as-
sessorar bé abans de donar el 
pas si volen ser reconegudes 
com a productores d’energia. 
Aquesta, si més no, és la re-
comanació de Jordi Sans. “La 

VIDEO A LAVEU.CAT
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Bonificacions a empreses locals
i subvencions supramunicipals
A banda dels incentius a parti-
culars, el consistori ofereix avan-
tatges a les empreses que apos-
tin per les energies renovables. 
Des d’aquest any, aquelles que 
paguen l’IAE –les que facturen 
més d’un milió d’euros–, han vist 
augmentada la seva bonificació 
del 20 al 50% en la contribució, 
sempre i quan l’ajuda no superi el 
30% del cost de la inversió feta.
L’Ajuntament, per la seva banda, 
també vol avançar en l’ús de les 

energies renovables. “En el camí 
cap a la transició ecològica, te-
nim previst instal·lar progressi-
vament plaques solars als equi-
paments públics”, ha explicat 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez. En aquesta línia, 
l’Ajuntament rebrà una subvenció 
de 50.000 euros de la Diputació 
per a la compra de fotovoltaiques 
en els dos propers dos anys i tam-
bé una altra partida de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona | PA

CANVI DE NORMATIVA

Facilitats per instal·lar energies 
renovables a les comunitats
Els acords per fer la inversió es podran aprovar per majoria simple

El govern de la Generalitat 
ha aprovat un decret llei que 
afavoreix que els veïns d’una 
comunitat puguin acordar la 
instal·lació de sistemes d’efici-
ència energètica o d’energies 
renovables. Amb la nova nor-
mativa, només es requerirà la 
majoria simple de la comuni-
tat –la meitat més un dels vots 
emesos– per tirar endavant la 
proposta. L’objectiu del decret 
llei és facilitar la instal·lació de 
sistemes que disminueixen el 
consum energètic dels edificis, 
com ara l’aïllament de les faça-
nes i el canvi de fusteries i d’al-
tres materials aïllants –tendals, 
marquesines o altres elements 
contra la radiació solar–, així 
com la instal·lació de sistemes 
d’energia renovable com són 
les plaques solars fotovoltai-
ques. 
L’aprovació d’aquest decret llei 
afegeix un quart apartat que se 
suma a les altres situacions pre-

vistes pel codi civil actual que 
requereixen majoria simple: 
les obres per suprimir barreres 
arquitectòniques o col·locar as-
censors; les que suposin qual-
sevol millora en l’habitablitat, 
l’accessibiliat o la seguretat, i 
les necessàries per a les infraes-
tructures comunes.
Per protegir les persones que 
estan en una situació econòmi-
ca més vulnerable, el cost de 
les obres no podrà excedir de 
les tres quartes parts del pres-

supost anual de la comunitat, 
un cop descomptades les sub-
vencions o els ajuts públics que 
es puguin rebre.

25.000 habitatges beneficiats. 
Catalunya disposarà de 186 
milions d’euros provinents dels 
fons Next Generation aprovats 
pel Consell d’Europa per finan-
çar projectes de transició ecolò-
gica i es calcula que un total de 
25.000 habitatges es podrien 
beneficiar d’aquests ajuts. 

Pilar Abián | Redacció

Ve de la pàgina anterior

instal·lació, en si, no és com-
plicada, el que costa és fer 
els tràmits per legalitzar-la, 
tant a l’Ajuntament, com al 
departament d’Indústria i a 
la companyia; sense això, no 
t’abonen l’excedent que pu-
guis generar”. És per aquest 
motiu que les empreses del sec-
tor inclouen el cost de la trami-
tació en el projecte. Si el preu 
mig d’una placa volta els 300 
euros, amb la resta d’elements 
afegits a la instal·lació i la lega-
lització inclosa l’import es pot 
arribar a duplicar.

Legislació verda. Mentre l’energia 
solar elèctrica encara està a les 

beceroles, les plaques tèrmiques 
fa anys que es comercialitzen. 
Actualment, tant el Codi Tècnic 
de l’Edificació, com el Decret 
d’Ecoeficiència de Catalunya,  
obliga a equipar les noves cons-
truccions o reformes integrals 
amb energia solar tèrmica, fins 
a cobrir com a mínim un 50% 
de la demanda total d’aigua ca-
lenta.
Un dels pioners al municipi 
en l’ús d’aquest sistema va ser 
Fidel Padial, en la dècada dels 
80, a Terra Nostra. “Ho vaig 
fer amb l’objectiu d’estalviar 
i el resultat ha estat molt bo; 
tenim garantit l’escalfament 
de l’aigua gairebé el 70% de 
l’any”, assegura. 

La instal·lació de tendals ajuda a reduir el consum energètic dels habitatges

M
. C

.
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ACTIVITATS
MUSEU 
MUNICIPAL 
MONTCADA
I REIXAC

Febrer 2022 JORNADES DE PORTES OBERTES 
A LA CASA DE LES AIGÜES
Del 5 de febrer al 19 de juny
Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h
(16, 17 i 30 d’abril i 1 de maig, tancat)

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“CREU ROJA, 100 ANYS AL TEU
COSTAT” I VISITA GUIADA A CÀRREC
DEL COMISSARI
Divendres 4 de febrer, 19 h
AUDITORI MUNICIPAL

Exposició fins el 3 d’abril.

LA CASA DE LES AIGÜES EN 45 MINUTS
Diumenge 6 de febrer, 12 h
CASA DE LES AIGÜES

Visita guiada breu. 
Activitat gratuïta.

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS 
DEL MUSEU MUNICIPAL
Diumenge 13 de febrer, 11 h
CASA DE LA VILA

Durada: 1 h
Activitat gratuïta.

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 19 de febrer, 10 h
CASA DE LA MINA

Itinerari guiat. 
Durada: 3 h
Preu: 3 €

CONTES D’AIGUA
Diumenge 20 de febrer, 11 h
CASA DE LES AIGÜES

Activitat familiar.
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Durada: 1 h
Activitat gratuïta.

INFORMACIÓ, CONCERTACIÓ 

DE VISITES I RESERVES:

Museu Municipal de Montcada i Reixac
935 651 122
610 144 499
museumunicipal@montcada.org
@museumontcada
@museu_montcada

Programació MONTCADA I REIXAC 

FEBRER/MARÇ

2022

DIUMENGE 13 DE FEBRER, 18 h
Barcelona Flamenco Ballet

LUXURÎA 
DANSA/FLAMENC
Teatre Municipal

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

DIVENDRES 4 DE MARÇ, 20 h  
Concert “Terciopelo”

SALVA CRIADO
MÚSICA
Teatre Municipal

Preu: 12 euros; anticipada 10 euros

DIUMENGE 6 DE FEBRER, 12 h 
Txo Titelles

COTÓ
TITELLES
Espai Cultural Kursaal

Preu: 8 euros; anticipada 5 euros +3

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

@TeatreMontcada

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID

S’aplicaran les mesures de seguretat vigents · Es recomana portar les entrades al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper · Serà necessari 
arribar als espais de representació amb un mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada · Us preguem que seguiu la informació 
actualitzada al respecte, mitjançant els canals de comunicació municipals en línia.
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RIERA DE SANT CUGAT
Els treballs de neteja de la llera 
es preveu que estiguin enllestits 
a fi nal de febrer

BALANÇ ANUAL

Evolució positiva del creixement 
de l’ocupació durant l’últim any
El 2021 es tanca amb 635 aturats menys, tot i així la taxa és la cinquena més elevada de la comarca

El mes de gener ha fi nalitzat 
amb 47.184 persones aturades 
al Vallès Occidental, el que 
suposa un augment del 0,2% 
respecte el desembre. La taxa 
de desocupació a la comarca 
se situa en el 10,5%, un punt i 
mig per sota de la de Montcada 
i Reixac, que va tancar el 2021 
amb un 11,9% d’atur i 2.146 
persones en situació de deman-
da de feina –635 menys que a 
l’inici d’any. 
Tot i haver reduït el percentat-
ge en un 22,9%, el municipi és 
un dels cinc que més desocupa-
ció té de la comarca, per dar-
rera de Badia, Rubí, Terrassa i 
Ripollet.

Balanç. Per constatar que, mal-
grat tot, l’evolució és positiva, 
cal mirar què ha passat du-
rant l’última dècada, en què el 
nombre total d’inscrits al Ser-
vió d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) ha baixat en més de 
1.700. En plena crisi fi nance-
ra i immobiliària, el sostre de 
desocupats es va registrar al 
desembre del 2012, quan es va 
assolir la pitjor dada, arribant a 
la xifra de 3.869. Mica en mica, 
el mercat de treball es va anar 
animant i la taxa d’atur va co-
mençar a baixar gradualment 
fi ns a situar-se per sota del mi-
ler els anys 2018 i 2019. A par-

tir del 2020, la pandèmia i la 
deslocalització d’empreses van 
tornar a disparar la xifra de de-
socupats.

Previsions per al 2022. Davant 
del context de crisi, el regidor 
de Promoció Econòmica, Jau-
me Teixidó (ERC), preveu que 
el 2022 serà un any complicat 
cara a la creació d’ocupació.  
“Es farà en pitjors condicions 
i els guanys sociolaborals i el 
poder adquisitiu aniran en 
retrocès”, opina l’edil, preocu-
pat per l’impacte que tindran 
els recents tancaments de Nis-
san i TE Connectivity. “Una 
part es pal·liarà amb el sec-
tor logístic, però pel camí 

perdem expertesa, teixit in-
dustrial i tradicions centenà-
ries”, lamenta Teixidó.
Un altre factor que pot repercu-
tir negativament en les expecta-
tives del creixement econòmic 
és l’elevat cost de l’energia que, 
segons els experts, es podria 
estabilitzar al llarg del primer 
semestre de l’any. 
“És cert que moltes empreses 
han recuperat la facturació 
del 2019 però, tot i així, estan 
en pèrdues pel gran incre-
ment dels preus dels submi-
nistraments, que moltes ve-
gades no poden repercutir en 
els productes que ofereixen, 
quedant-se sense marges”, 
afegeix Teixidó. Com a dada 

L. Maldonado/ P. Abián | Redacció
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Obertes les 
inscripcions 
al programa 
juvenil Singulars

Promoció Econòmica i Ocu-
pació ha obert les inscripcions 
al programa de millora de 
l’ocupació juvenil Singulars 
2022-Come 2 Industry, adre-
çat a joves d’entre 16 i 29 anys 
en situació d’atur. Es tracta 
d’una iniciativa del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), amb cofi nançament del 
Fons Social Europeu i el suport 
del Consell Comarcal, que in-
clou formació teòrica i pràcti-
ques en empreses (80 hores), 
així com diverses actuacions 
d’orientació i inserció laboral. 

Oferta. Les especialitats forma-
tives que Singulars ofereix en 
aquesta edició són programació 
i manteniment de robots; trans-
formació digital i economia 
circular; comunitats virtuals i 
màrqueting digital i confecció 
i publicació de pàgines web. 
Com a activitats complementà-
ries per treballar les habilitats i 
competències personals de for-
ma diferent, lúdica i creativa, el 
programa inclou Basket beat, 
visites i experiències al món 
laboral, formació física, psico-
lògica i emocional amb cavalls 
i propostes socials i culturals. 
Cada participant pot triar una 
de les quatre opcions. Les perso-
nes interessades a participar-hi 
han de contactar amb el depar-
tament municipal de Promoció 
Econòmica i Ocupació (Alt de 
Sant Pere, 73; 935 648 505; tec_
ocupacio9@montcada.org).

Pilar Abián | Redacció

‘Moltes empreses 
han recuperat la 
facturació però, tot i 
així, estan en pèrdues 
per l’elevat cost dels 
subministraments’

Jaume Teixidó
Regidor de Promoció
Econòmica i Ocupació

positiva, en aquest complicat 
context hi ha l’augment de les 
exportacions, que estan batent 
rècords, especialment en els 
sectors químic i industrial.

EN GENERAL
L’atur al municipi a fi nal d’any es va situar en 
l’11’9%, amb 2.146 persones desocupades 

PER SEXE
La desocupació és superior entre les dones. Del 
total d’aturats, 886 són homes i 1.260, dones
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PLE DE GENER

El període mitjà d’abonament de factures i la morositat, en mínims històrics

L’Ajuntament redueix el termini 
de pagament als proveïdors

L’Ajuntament mai no havia tin-
gut els comptes tan actualitzats. 
Segons va explicar el president 
de l’Àrea Econòmica, Gerard 
Garrido (ERC), al Ple de ge-
ner, la corporació ha aconse-
guit reduir tant el termini de 
pagament a proveïdors com la 
morositat a la meitat del que 
marca la llei. “Ambdós estan 
al nivell més baix de la his-
tòria de la corporació”, va dir 
l’edil. Concretament, el que es 
coneix com a període mitjà de 
pagament se situa ara en 19 
dies i la morositat, en 30.
Garrido també va informar al 
Ple que la previsió del depar-
tament és que el nombre de 

factures que traspassin d’un 
any a l’altre es redueixi subs-
tancialment. “Dels 1,6 milions 
registrats al 2021, passarem 
enguany a només 500.000 
euros”, va explicar Garrido. 
“Es tracta d’una molt bona 
notícia que respon a la feina 
responsable, seriosa i rigoro-
sa que estan fent tant l’Àrea 
Econòmica com la resta 
d’àrees del consistori”, va afe-
gir el regidor.
Tot i que el punt del plenari 
consistia a donar compte per 
part del govern –ECP i ERC– 
i, per tant, no requeria votació, 
la regidora de Cs Angelina E. 
del Pino va instar l’executiu a 
seguir treballant per millorar 

encara més les estadístiques. 
“És cert que progressa ade-
quadament i està en bona 
línia, però encara no té 
l’aprovat defi nitiu”, va dir a 
Garrido, fent un símil amb el 
curs escolar.

Altres punts del Ple. El plenari 
també va aprovar la convocatò-
ria de licitació del concurs per 
adjudicar el servei del Casal 
d’estiu que oferta el consistori 
per valor de 774.000 euros i un 
màxim de quatre anys. 
Una de les novetats del con-
tracte és que incorpora el Casal 
de Joves, servei que fi ns ara as-
sumia la Regidoria d’Infància i 
Joventut amb personal propi. 

Pilar Abián | Redacció

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

En venta. Piso de 2 habitaciones refor-
mado, sólo particulares. C. Provenza. 
Precio a convenir. Tel. 664 721 095. 
En venta. Piso en c. Provenza, 85 
m2, 4 habitaciones, reformado. Sólo 

particulares.Tel. 931 149 386 i 675 
597 562.
Llogo. Pis de 2 habitacions al c. 
Balmes per a estudiants. Tel. 629 
369 243.

Marta Bacardit Sáez
25è aniversari

Sempre hi ha algun moment, algun somriure que 
ens fa pensar en tu. Impossible oblidar-te

L’empresa concessionària de la gestió del centre co-
mercial de Can Cuiàs està realitzant les obres d’im-
permeabilització de la coberta sobre la qual es troben 
la pista coberta municipal, dues pistes més exteriors 
i l’entrada al recinte comercial des del parc del Turó 
Blau. En total, l’espai a tractar supera els 5.700 m2. 
L’actuació té un cost de 662.912 euros que assumeix 
íntegrament l’empresa concessionària, es va iniciar 
a fi nals de novembre i acabarà aproximadament al 
març. Si bé la part que afecta la pista coberta no esta-
va inclosa inicialment al projecte, es va afegir a petició 
de la Regidoria d’Esports i ha consistit a pintar la zona 
de joc amb un material impermeabilitzat homologat 
per la Federació Catalana de Futbol Sala. Els treballs 
a la pista van obligar al seu tancament durant les va-
cances del Nadal i del 31 de gener i el 2 de febrer per 
solucionar defi ciències detectades. “Ara ja està tot 
resolt i em consta que l’AE Can Cuiàs està satisfeta 
amb el resultat”, va manifestar el regidor d’Esports, 
Gerard Garrido (ERC), el passat 2 de febrer, durant 
una visita a les obres. 
Aquesta és la primera intervenció que es fa al centre 
comercial des de la seva construcció, a principi de la 
dècada del 2000, quan l’Ajuntament va cedir la seva 

Obres fi ns al març per impermeabilitzar tota 
la coberta del centre comercial de Can Cuiàs

explotació durant un període de 50 anys. “Aquesta 
concessió es va fer de forma irregular, com la d’El 
Punt de Mas Rampinyo”, va explicar el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), al Ple de ge-
ner, en resposta a una pregunta referida a les obres. 
L’edil va posar en valor que l’actual govern hagi acon-
seguit que l’empresa concessionària “compleixi amb 
les seves obligacions de manteniment amb una obra 
ambiciosa i costosa, que no ha suposat cap cost per 
a les arques municipals”.  A banda de la impermeabi-
lització de la coberta, l’actuació també inclou la neteja 
o substitució d’embornals i la millora de la lluerna i de 
la rampa d’accés al centre comercial, entre d’altres | PA
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A l’hivern
sortim de casa
amb seguretat

Deixa’t 
recomanar
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Les obres de remodelació del 
pas del carrer Bogatell sobre la 
línia R2 de Rodalies reclama-
des per la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total (PTJST) 
i l’Ajuntament ja han fi nalitzat. 
Adif ha ampliat el pas destinat 
als vianants per garantir la seva 
seguretat. L’administrador d’in-
fraestructures ferroviàries tam-
bé està estudiant la proposta de 
fer una intervenció semblant al 
pas a nivell del carrer Pasqual, 
com han reclamat la PTJST i 
l’Ajuntament.

Projecte del soterrament. La Pla-
taforma, d’altra banda, ha ex-
pressat el seu malestar pel nou 
escull que ha retardat l’aprova-

ció en Consell de Ministres del 
projecte destinat a soterrar les 
vies de l’R2 al seu pas pel muni-
cipi. Segons ha explicat el porta-
veu del col·lectiu, Josep M. Gon-
zález, Adif l’ha vinculat al de la 
construcció de la nova estació 
de França a Montcada i aquest 
projecte estava a l’espera d’un 
informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), que no va ar-
ribar fi ns a inici d’any. “Sempre 
hi ha alguna excusa per justi-
fi car un nou ajornament i tot 
això el que fa és retardar l’ad-
judicació i l’inici de les obres”, 
ha lamentat González. 
En resposta a aquest malestar, 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), ha assegurat que l’Ajun-
tament està en contacte amb 

el Ministeri i Adif per tal que 
el projecte passi pel Consell 
de Ministres el més aviat pos-
sible, cara a iniciar la licitació. 
“Entenem la preocupació de 
la Plataforma, perquè la bu-
rocràcia estatal és molt lenta, 
però demanem tranquil·litat 
a la ciutadania perquè el trà-
mit pendent es farà realitat 
en breu”, ha assegurat l’edil.

LÍNIA R2

Adif ha fet la intervenció a petició de la Plataforma Tracte Just i del consistori

Pilar Abián | Montcada
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Ampliat l’espai per a vianants 
al pas del carrer Bogatell

El pas del carrer Bogatell s’ha ampliat, passant d’1’20 metres fi ns als 2,50 metres. També s’hi han instal·lat tanques de seguretat

La PTJST, molesta perquè
el projecte del soterrament 
no hagi passat encara 
pel Consell de Ministres, 
un tràmit que, segons 
l’alcaldessa, és a punt 
de fer-se realitat

En marxa la neteja de la llera 
de la riera de Sant Cugat
Les tasques de neteja de la riera de Sant Cugat des de passarel·la de 
Terra Nostra fi ns a la confl uència amb el Ripoll, a la Font Pudenta, 
iniciades el 25 de gener, acabaran en el termini aproximat de cinc 
setmanes. L’actuació costarà 40.000 euros –28.000 dels quals paga 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la resta, l’Ajuntament– i consis-
tirà a desbrossar la llera, eliminar els nuclis de canya i talar l’arbrat de 
menys de 7 metres. La intervenció, reclamada pels veïns per prevenir 
inundacions, ha estat criticada per les entitats ecologistes la Màquia i 
la Horda, entenent que afectarà negativament l’espai fl uvial. El regidor 
responsable de Medi Natural, Oriol Serratusell (ECP), ha sortit al pas 
de les crítiques, dient que la neteja de la riera es fa seguint els criteris 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) | PA

Les obres de la urbanització 
l’Estany de Gallecs, a licitació
El 7 de febrer acaba el termini per presentar ofertes per fer les 
obres d’urbanització de l’Estany de Gallecs, a l’entorn del parc 
natural de Gallecs. L’Ajuntament ha iniciat el procés de licita-
ció del projecte per un import d’1.746.066,50 euros. L’espai, on 
hi ha una seixantena de parcel·les, ocupa 11,8 hectàrees i és 
la urbanització que es troba més allunyada del nucli urbà. La  
intervenció prevista, aprovada per majoria en assemblea, inclou 
l’asfaltat dels vials, la creació de voreres, la xarxa de clavegueram 
i d’aigua potable i el soterrament de les línies aèries | PA

ESPAI FLUVIAL

URBANISME
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VIII CURSA
MONTESCATANO
24 d’abril de 2022
PL. DE L’ESGLÉSIA

CURSA LLARGA:
21,3 km | d +1.200 m

Sortida: 9 h

CURSA CLÀSSICA:
14,7 km | d +750 m

Sortida: 9 h

CURSA CURTA:
10,7 km | d +400 m

Sortida: 9.30 h

(Les curses Clàssica i Llarga 

formen part del Campionat 

de Catalunya Universitari)               
Informació i inscripcions:

www.montescatano.cat

Organitza: Col·labora: Patrocina:

2022
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M O N T C A D A  I  R E I X A C  2 0 2 2

DIRIGIT A PERSONES DE 60 ANYS O MÉS
Cada persona pot participar amb 2 obres

com a màxim, una obra per categoria.
CATEGORIES: narrativa i poesia

Termini presentació
als Jocs Florals 
23 d’abril de 2022

Consulteu
les bases

• TERMINI

DE PRESENTACIÓ

Fins a l’11 de febrer de 2022

• QUI POT PARTICIPAR

Persones majors de 15 anys

• PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Per correu electrònic:

oficinadona@montcada.org

• PREMIS

Tres premis de 200 euros 

cadascun

• INFORMACIÓ:

Consulta les bases del concurs 

completes al qr i a 

www.montcada.cat/temes/igualtat

M O N T C A D A  I  R E I X A C  2 0 2 2

DONES VEU A 
LES DONES?

8è Concurs de Microrelats 

FEBRER

2
1

/2
2CICLE 

DRETS 
HUMANS, 
MIGRACIÓ
I REFUGI

Montcada
antirumors

Amb la col·laboració de:

22 de febrer, a les  18.30 h

TALLER DE FAKE NEWS SOBRE 

RACISME I MIGRACIÓ: 

“ANTICOSSOS CONTRA  

ELS RUMORS I LES FAKE NEWS”
Biblioteca Elisenda de Montcada

EXPOSICIÓ ITINERANT

• Fins al 7 de febrer, al Centre 
Comercial El Punt  
• Del 8 al 21 de febrer, davant de 
Montcada Aqua •

El llibret de 
relats, a les 
teves mans! 
Escaneja aquest 
codi QR

EXPOSICIÓ:
“CONSTRUÏM EL NOSTRE MÓN 

DE DRETS”

De l’11 al 21 de febrer
Biblioteca Elisenda de Montcada
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Societat
laveu.cat/societat

DIA DE LA LLENGUA MATERNA 
Montcada celebrarà l’acte central el dia de 
l’efemèride, que es commemora el 21 de 
febrer, amb un acte a la Biblioteca Elisenda
PÀG. 13

L’adeu als testos d’antígens a 
partir del 7 de febrer i la supres-
sió de les quarantenes, a finals de 
mes, són algunes de les mesures 
que el Departament d’Educació 
ha anunciat a escoles i instituts 
davant el retrocés de la sisena 
onada de la Covid-19 que, du-
rant més de tres setmanes, ha 
posat els centres educatius en 
una situació de màxima tensió 
per la quantitat d’alumnat i per-
sonal contagiat. A Montcada i 
Reixac, a data de 3 de febrer, 
hi havia 180 alumnes confinats 
–una setmana abans eren mig 
miler– i, des dels últims deu 
dies, s’han registrat 295 casos 
positius enfront els 450 anteri-
ors, segons dades facilitades per 
Educació.

Sobreesforç. “He dedicat el 
80% de la meva jornada a 
gestionar els casos covid, fins 
i tot, durant el cap de setma-
na”, ha comentat la directora 
de l’IE El Viver, Conxita Roca. 
El dia a dia a escoles i instituts, 
amb el recompte d’afectats i 

l’aplicació dels protocols, ha 
suposat una gran sobrecàrre-
ga de treball a les plantilles, 
que s’han trobat amb la difi-
cultat afegida de la cobertura 
dels docents de baixa. Des de 
la represa del segon trimestre, 
Educació ha batut el rècord de 
substitucions, tot i que els sin-
dicats han criticat que s’han 

deixat moltes places sense no-
menament.
“El problema és que falten 
mestres a la borsa de substi-
tucions”, afirma Yolanda Par-
ra, directora pedagògica de 
l’escola Fedac Montcada, qui 
reconeix que supleixen aquesta 
mancança amb la implicació 
de la resta de companys: “Es-

tem resistint perquè tenim un 
equip humà que està fent un 
gran treball, amb moltes hores 
de feina que no es veuen”. 
En aquest sentit també s’ha ma-
nifestat la directora de l’INS La 
Ferreria, Aurora González, qui 
opina que “Educació està fent 
un esforç per cobrir diària-
ment les baixes, però és insu-
ficient per la falta de profes-
sorat”. La responsable d’aquest 
institut considera que el profes-
sorat està al límit: “La pandè-
mia està desbordant l’àmbit 
sanitari, però també l’educa-
tiu. Els mestres estem fent un 
esforç ingent per mantenir els 
centres oberts”.
A les aules, s’han generat situaci-
ons molt diverses amb l’existèn-
cia d’alumnes confinats i d’altres 
presencials al mateix grup clas-
se. “Els tutors estan fent una 
gran feina per atendre els es-
tudiants que estan a casa i els 
que estan al centre. És difícil 
fer classes en aquestes condi-
cions”, destaca la directora de 
l’escola Reixac, Heidi Gabarrón.

VIDEO A LAVEU.CAT

SISENA ONADA DE LA COVID A LES ESCOLES

En 10 dies, Montcada passa de tenir mig miler d’alumnes confinats a 180, segons dades del Departament d’Educació

Els centres recuperen la ‘normalitat’ 
després de tres setmanes al límit
Sílvia Alquézar | Redacció

La gestió de la covid 
i la falta de substituts 
han sobrecarregat de 
feina el professorat
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Alumnes del grau mig de cures auxiliars d’infermeria fan una classe pràctica a les noves aules de l’INS La Ferreria

Yolanda Parra FEDAC

‘Falten mestres 
a la borsa de 
substitucions’

Aurora González La Ferreria

‘La pandèmia 
també ha desbordat 
el sector educatiu’

Conxita Roca IE El Viver

‘He dedicat la meva 
jornada a gestionar 
casos covid’’

TESTIMONIS 

Heidi Gabarrón Reixac

‘És difícil fer classes 
amb alumnes en 
línia i presencials’



111a quinzena | Febrer 2022 11Societat

En el marc de les campanyes 
de conscienciació cívica sobre 
la gestió dels residus i el canvi 
climàtic, la Regidoria de Ser-
veis Municipals i Via Pública 
ha dissenyat una sèrie d’accions 
que es faran durant aquest any 
i que han començat amb una 
activitat en tres centres educa-
tius del municipi durant aquest 
primer trimestre. Un total de 10 
classes de l’IE Mas Rampinyo 
i les escoles Font Freda i Mitja 
Costa s’han adherit a l’activitat 
impulsada per l’Ajuntament que 
consisteix en una xerrada i un 
escape room, que té per l’objec-
tiu conscienciar els infants sobre 
el respecte al medi ambient i els 
efectes del canvi climàtic.

Objectius. El regidor de Serveis 
Municipals i Via Pública, Juan 
Carlos de la Torre (ECP), ha 
posat en valor la importància 
d’incentivar l’educació ambien-
tal: “És un procés necessari en 

qualsevol etapa de la vida, 
però té especial rellevància en 
els més joves perquè seran els 
que prenguin les decisions del 
demà”. L’edil també ha desta-
cat que aquesta activitat està 
orientada a “aprendre junts a 
cuidar i respectar el medi am-
bient d’una manera lúdica 
per ser conscients que els pe-

tits canvis són revolucionaris 
i que podem millorar la salut 
del planeta modifi cant alguns 
hàbits”. Aquesta iniciativa es 
va posar en marxa durant l’úl-
tim trimestre del curs 2020-21 
i els primers centres educatius 
que hi van participar van ser El 
Turó i el FEDAC Montcada.

VIDEO A LAVEU.CAT

El col·lectiu Som Tennis Taula 
es presenta en societat
El col·lectiu de gent gran Som 
Tennis Taula va fer el 25 de gener 
una jornada de portes obertes a 
l’Espai d’Entitats Miquel Poblet 
per donar-se a conèixer. L’enti-
tat, integrada majoritàriament per 
persones jubilades, està fent un 
esforç de captació de nous mem-
bres al voltant del tennis taula i al-
tres activitats esportives, com ara 
caminades i partits de pàdel. “El 
tennis taula és una excusa per 
trobar-nos, alhora que fem ac-
tivitat física”, ha explicat el pre-

sident de la nova entitat, Ramon 
Bueno, qui anima les persones 
jubilades a apuntar-se, destacant 
la importància de no quedar-se 
a casa i mantenir-se actives. Les 
persones interessades poden pas-
sar-se per l’Espai d’Entitats Mi-
quel Poblet, al costat del pavelló, 
de dilluns a divendres de 9.30 a 
11.30h. La quota mensual per ser 
soci és de 5 euros. A la imatge, al-
guns dels integrants del col·lectiu 
el dia de les portes obertes | LR

VIDEO A LAVEU.CAT

Infants de l’IE Mas Rampinyo durant l’escape room sobre el canvi climàtic i els residus

L’alumnat pren consciència 
sobre el canvi climàtic
Tres centres s’han adherit a una iniciativa educativa proposada per l’Ajuntament
Sílvia Alquézar | Redacció

MEDI AMBIENT
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MÉS INFORMACIÓ:

Centre Cívic Can Cuiàs

C. Geranis, s/n
Horari; de dilluns a divendres de 17 
a 20 h i dimecres de 10 a 14 h 
Tel. 935 758 705
centreciviccancuias@montcada.org

Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Av. Unitat, s/n
Tel. 935 644 418
caalamina@montcada.org

Centre Cívic La Ribera

Carrer Llevant, 10
Tel. 935 753 080
centreciviclaribera@montcada.org

spais de saluteFebrer/març de 2022
• Activitats gratuïtes • Aforament limitat • Cal inscripció prèvia

Dimarts 8 de febrer, a les 11 h

XERRADA: “EL SERVEI

DE TELEASSISTÈNCIA“
Centre Cívic Can Cuiàs

Dijous 17 de febrer, a les 17 h

XERRADA: “TENIR CURA

DELS ULLS”
Casal de la Mina 

Dimarts 22 de febrer, a les 11 h

TALLER: “AUTOMASSATGE 

CERVICAL I ESCAPULAR”
Centre Cívic Can Cuiàs 

Dimarts 22 de febrer, a les 17.30 h

XERRADA: “BON ÚS DE LA 

MEDICACIÓ“
Centre Cívic La Ribera

Dimarts 8 de març, a les 11 h

TALLER: “PRIMERS AUXILIS BÀSICS”
Centre Cívic Can Cuiàs

Dimarts 22 de març, a les 11 h

XERRADA: “MANEIG DE L’INSOMNI“
Centre Cívic Can Cuiàs

Dimarts 29 de març, a les 17.30 h

XERRADA: “SALUT DIGESTIVA“
Centre Cívic La Ribera

Espai

Espai de Joc
La Ribera

 Veniua jugar en 
     família!

Més informació:
618 617 429
espaimentrestant@gmail.com

Per infants
de 0 a 6 anys

ELS DILLUNS
I DIMECRES
de 16.45 a 18.45 h
Centre Cívic La Ribera
– Mòduls

CALENDARI FISCAL 2022

TAXES QUE GESTIONA L’AJUNTAMENT

IMPOSTOS I TAXES QUE GESTIONA L’ORGT

Per a més informació i si voleu domiciliar els pagaments d’aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar 

a l’ORGT, per Internet a www.orgt.diba.cat o bé als telèfons: 934 729 171 / 932 029 802

Més informació a www.montcada.cat

Taxa de mercats ambulants Taxa de guals Taxa de cementiri

IBI Urbà

IBI Rústic

BICES

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa de residus domèstics i comercials

IAE
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Montcada celebra la diversitat 
lingüística dels seus habitants
El grup Llenguaferits proposa un viatge per les diferents llengües del món

Laura Grau | Redacció

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

Montcada i Reixac celebrarà el 
Dia Internacional de la Llengua 
Materna (DILM) durant aquest 
mes. L’acte central serà la xer-
rada ‘Un món de llengües’ a 
càrrec del grup Llenguaferits, 
el 21 de febrer a la Biblioteca 
Elisenda (17.30h). La fi lòloga 
Jessica Neuquelman i l’escriptor 
David Vila explicaran curiosi-
tats del català i d’altres llengües, 
amb l’objectiu de despertar la 
sensibilitat lingüís tica i fomentar 
el respecte per tots els idiomes. 
Per assistir-hi, cal fer inscripció 
prèvia a l’adreça de l’Aula MiR, 
aulamontcada@gmail.com, entitat 
que coordina la xerrada amb 
l’Ajuntament.

Altres propostes. Durant la sego-
na quinzena de febrer, comer-
ços i equipaments municipals 
mostraran cartells amb una de-
sena de frases fetes en diferents 
idiomes. Aquestes frases les ha 
enviat la ciutadania per mitjà 

d’un procés participatiu efectuat 
entre els mesos d’octubre i no-
vembre. Tot el material recollit 
es podrà consultar al web mont-
cada.cat a partir del 21 de febrer, 
dia ofi cial del DILM. Els car-
tells inclouran la frase feta en la 
llengua original, la traducció al 
català i una il·lustració de cada 
expressió, obra de la dibuixant 
Belén Loza. D’altra banda, els 

centres educatius de primària 
i secundària col·laboren en el 
DILM a partir de propostes 
didàctiques sobre diversitat lin-
güística, adaptades a cada etapa 
educativa, i un concurs d’il-
lustració de frases fetes (quatre 
categories d’edat). Els centres 
guanyadors rebran un lot de 
llibres i els infants premiats, un 
obsequi. 

David Vila i Jessica Neuquelman impartiran la xerrada ‘Un món de llengües’, el dia 21
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Els centres educatius viuen el Dia 
Escolar de la No Violència i la Pau

Amb motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DE-
NIP),  que es commemora el 30 de gener, l’Ajuntament va 
promoure diversos tallers a diferents centres educatius per 
refl exionar sobre els confl ictes bèl·lics arreu del món. A més, 
alumnes de les escoles Mitja Costa, El Turó, Ginesta i La 
Salle i l’INS Montserrat Miró –a la foto– van llegir el mani-
fest de la jornada impulsat pel consistori. El text parla de la 
importància de començar a fer la pau des de casa, amb el 
bon tracte i respecte a la família i les amistats; del paper que 
juguen els centres educatius per sensibilitzar sobre la pau i 
la no violència, així com la importància de la solidaritat, l’em-
patia i el respecte als altres | LR  VIDEO A LAVEU.CAT
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DONES AMB EMPENTA

DIRIGIT A DONES:
• Majors de 30 anys en situació de vulnerabilitat, 

preferentment
• En situació d’atur i inscrites com a demandants 

d’ocupació (DONO) al SOC
• Amb coneixements de la llengua suficients per 

complir els objectius del programa, preferentment
• Veïnes de Montcada i Reixac
• Amb permís de treball

FORMACIÓ EN 
TREBALLS DE LOGÍSTICA 
I TRANSPORT
Inclou curs preparatori 
per a l’obtenció del carnet 
de conduir i formació en 
treballs de logística

I Edició

PROGRAMA 

D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 

PER A DONES

NO ESPERIS MÉS I CONTACTA’NS!
Regidoria de Promoció Econòmica
i Ocupació – Servei Local d’Ocupació
Carrer Alt de Sant Pere, 73 - Mas Rampinyo
08110 Montcada i Reixac

935 648 505
promocioeconomica@montcada.org

Empoderament femení i formació per millorar l’ocupabilitat de dones de Montcada i Reixac

Més informació:
www.montcada.cat

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

I OCUPACIÓ – SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

Carrer Alt de Sant Pere, 73 - Mas Rampinyo

08110 Montcada i Reixac

935 648 505 – ext. 2127

677 170 329

promocioeconomica@montcada.org

Ets jove? Tens entre 
18 i 29 anys i busques 
feina? 
Orienta’t, forma’t i... 
treballa!

NO ESPERIS MÉS
I CONTACTA’NS!

VOLS
TROBAR FEINA
EN EL SECTOR
DE LA LOGÍSTICA?

LOGIJOVE 4.0
PROJECTE DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘Quan el cos esdevé una presó, 
la mort pot ser una alliberació’
L’activista de l’Associació Dret a Morir Dignament, Isabel Alonso Dávila, explica la nova Llei d’Eutanàsia

L’Aula d’Extensió Universi-
tària va obrir el programa de 
conferències d’aquest any amb 
una xerrada d’Isabel Alonso 
(Salamanca, 1953), vicepre-
sidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament-Catalunya 
(DMD) –que es va fer el 26 de 
gener a l’Auditori Municipal. 
Com a voluntària, Alonso ha 
treballat des del 2012 per tal 
de contribuir a trencar el tabú 
de la mort i aconseguir que es 
respectin els desitjos de les per-
sones sobre el moment i la ma-
nera de fi nalitzar la seva vida. 

Lluita històrica. L’entrada en vi-
gor de la llei d’eutanàsia espa-
nyola, que es va fer efectiva el 
25 de juny, culmina una lluita 
que va començar el 1984, quan 
es va fundar l’associació. “Ha 
estat un gran victòria de la 
societat civil que ens posa al 
nivell d’altres països euro-

peus en l’abordatge del pro-
cés de la mort”, va dir Alonso, 
qui destaca la importància de 
poder triar entre un camí de 
pal·liatius o l’eutanàsia o suï-
cidi amb medicament assistit.  
Per poder demanar l’eutanà-
sia, cal complir una sèrie de 
requisits, com ser major d’edat, 
tenir una malaltia greu i in-

curable o estar en una situació 
d’incapacitat crònica i irreversi-
ble –“en els dos casos amb un 
patiment insuportable”, va ex-
plicar l’activista–, qui també va 
parlar de la importància de fer 
el Testament Vital o Document 
de Voluntats Anticipades, “per-
què ningú hagi de decidir per 
nosaltres en cas que es tracti 

d’una malaltia o una lesió que 
ens impedeixi expressar-nos”. 
Aquest document, que es pot 
signar davant un notari o amb 
el testimoni de tres persones, 
s’ha de registrar al Departa-
ment de Salut de la Generalitat. 
Des que va entrar en vigor, una 
cinquantena de persones han 
sol·licitat acollir-se a la nova llei, 
“perquè quan el cos es conver-
teix en una presó, la mort pot 
ser una alliberació”, va con-
cloure Alonso.

Programa. La propera xerrada 
de l’Aula MiR porta per títol 
‘Judaisme avui: religió, cultu-
ra i política’ i anirà a càrrec de 
Laurent Cohen, de l’Associació 
Catalana de Jueus i Palestins. 
Serà el 16 de febrer a l’Audi-
tori Municipal (17.30h). Les 
persones que no siguin sòcies 
de l’entitat, però vulguin assis-
tir-hi, han d’enviar un correu a 
aulamontcada@gmail.com.

Isabel Alonso, durant la conferència a l’Auditori Municipal sobre la nova Llei d’Eutanàsia 

Laura Grau | Montcada
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Creu Roja 
celebra el seu 
centenari amb 
una exposició

Fins al 3 d’abril es pot visitar 
a l’Auditori Municipal l’expo-
sició ‘Creu Roja, 100 anys al 
teu costat’, amb motiu del cen-
tenari de l’assemblea de Creu 
Roja de Ripollet, Cerdanyola 
i Montcada i Reixac. La mos-
tra commemora els cent anys 
d’història de la secció local de 
l’ong, a partir de documenta-
ció, fotografi es i objectes repre-
sentatius de l’entitat. 
L’exposició fa un recorregut 
històric pels moments clau de 
l’organització, des del seu pa-
per a la Guerra Civil espanyo-
la fi ns l’atenció a les persones 
vulnerables en temps de pan-
dèmia.

Formació. Creu Roja ofereix un 
nou curs sobre atenció sociosa-
nitària a persones dependents en 
institucions socials. Les classes 
seran de febrer a juny i s’adrecen 
a persones en situació d’atur que 
tinguin el títol de secundària. Per 
a més informació, es pot enviar 
un correu a l’adreça ivan.garne-
lo@creuroja.org | LG
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XERRADA DE L’AULA MIR
‘Judaisme avui: religió, cultura i política’, 
a càrrec de Laurent Cohen, de l’Associació Catalana 
de Jueus i Palestins

DIMECRES, 16 DE FEBRER, A LES 17.30H
AUDITORI MUNICIPAL

Telèfons d’interès

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

87
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11 12 139 10
C.Pardo M.Guix M.GuixDuran I.Vila

El Punt

16 1817

RecasensRecasens

19 20

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

febrer

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 15 a 21h. Dissabtes i diumenges: 10 a 14h

PINTURA
‘LLITS’
Liliana Figini

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

EXPOSICIÓ
CREU ROJA, CENT ANYS AL TEU COSTAT

Fins al 3 d’abril

Inauguració: 
8 de febrer, a les 19.30h

4 l divendres
Inauguració. Exposició ‘Creu Roja, cent 
anys al teu costat’. Hora: 19h. Lloc: Au-
ditori Municipal.

6 l diumenge
Teatre familiar. ‘Cotó’, a càrrec de la 
companyia Txo Titelles. Hora: 12h. Lloc: 
Teatre Municipal.

Patrimoni. Visita guiada de 45 minuts a 
la Casa de les Aigües. Organitza: Museu 
Municipal. Inscripcions: museumunici-
pal@montcada.org (activitat gratuïta)

8 l dimarts
Xerrada. ‘El servei de teleassistència’. 
Hora: 11h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 

Literatura. Club de Lectura de Novel·la 
sobre el llibre ‘El verano que mi madre 
tuvo los ojos verdes’, de Tatiana Tibu-

leac, a càrrec d’Alícia Gili. Hora: 19h. 

Lloc: Biblioteca Elisenda.

Inauguració. Exposició ‘Llits’, de Liliana 

Figini. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Mu-

nicipal.

Exposició. ‘Panoràmiques’, de l’Afotmir. 

Lloc: Kursaal. Fins al 25 de febrer.

9 l dimecres
Hora del conte. Cançons, jocs de falda 

i poesia, a càrrec de La Maleta de la Lili 

(edat recomanada de 0-4 anys). Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

11 l divendres
Xerrada. ‘Dones i física’, a càrrec 

d’Àngel Márquez, físic i tècnic de pro-

tecció radiològica. Hora: 19.30h. Lloc: 

Centre Cívic Can Cuiàs.

13 l diumenge
Visita. Col·leccions del Museu Munici-

pal. Hora: 11h. Inscripcions: museumu-

nicipal@montcada.org.

Dansa. ‘Luxúria’, de Barcelona Ballet 

Flamenco. Hora: 18h. Lloc: Teatre Mu-

nicipal. Entrades a teatremontcada.cat.

Teatre. ‘Noche de Reyes...Nada es lo 

que parece’, de la companyia La Jove 

Finestra Estràbica. Hora: 18h. Lloc: La 

Unió.

16 l dimecres
Xerrada. ‘Judaisme avui: religió, cultura 

i política’, a càrrec de Laurent Cohen, 

de l’Associació Catalana de Jueus i 

Palestins. Hora: 17.30h. Lloc: Auditori 

Municipal. Organitza: Aula d’Extensió 

Universitària.

La propera edició sortirà el 18 de febrer

Cap a la transició ecològica
Cada vegada hi ha més particulars i empreses que aposten per l’auto-
consum elèctric amb la instal·lació de fotovoltaiques. A diferència de 
l’energia generada per combustibles fòssils, la solar no allibera emi-
sions contaminants de CO2 i és una font renovable i respetuosa amb 
el medi ambient. Aquest, però, no és l’únic argument que empeny 
els consumidors a plantejar-se la inversió. L’espectacular pujada de la 
factura elèctrica n’és l’altre. D’aquí l’auge que estan experimentant les 
energies renovables.
Altres factors que aplanen el camí de l’anomenada transició ecològica,  
en l’intent de frenar el canvi climàtic, són les normatives i les subven-
cions i bonifi cacions de les administracions públiques als contribuents 
que aposten pels sistemes d’efi ciència energètica. Quant als canvis 
legislatius, el més signifi catiu va ser l’eliminació de l’impost del sol –vi-
gent entre els anys 2015 i 2019. Paradoxalment, un dels països més 
assoleiats del continent europeu penalitzava la instal·lació de fotovol-
taiques, un despropòsit que va acabar sent corregit. 
També és cert que un altre fre per a la instal·lació de plaques era l’ele-
vat preu dels dispositius. Com la demanda ha anat creixent, també ha 
augmentat l’oferta, que ara és més assequible. Si bé el dispendi inicial 
és important –es pot situar al voltant dels 10.000 euros per una llar–, 
moltes empreses instal·ladores ofereixen el pagament a terminis. Tot 
plegat, sumat a les ajudes públiques i a l’estalvi en la factura elèctri-
ca, permet recuperar la inversió a curt o mig termini. Ara bé, perquè 
aquests sistemes estiguin a l’abast de tothom, encara falta un llarg 
recorregut i una major implicació de les administracions.

EDITORIAL

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura 
Grau,  Lluís Maldonado i Alex Kong. Equip audiovisual: Mario Azañedo i Raül Rivas. Publicitat: GPL. Tel. 625 

601 107 (Laura Catalán). Impressió: Impressions Intercomarcals, SA. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 
exemplars. Gerent de Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: Laura Campos. Consell d’Administració: Josep Bacardit, 
Salvador Sánchez, Xavier Paredes, Francisco Ávila, Eva García Pagán, Marisol Orta i Carme Picart. Secretària Ajuntament: Mª 
José López. Interventor: David Magrinyà. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.
com i montcada.cat 

Centenari de l’Assemblea de Creu Roja 
Cerdanyola-Montcada-Ripollet

La bústia del lector
Els escrits tramesos a aquesta secció poden acompanyar-se de fotografi es i poden tenir una extensió 
màxima de 25 línies. No s’admeten continguts que atemptin contra persones o institucions. 

som@laveu.cat
T 935 726 492

Nou abocament de runa a Collserola
Lamentem un gran abocament de runes al Parc Natural de 
Collserola, concretament al Torrent del Cargol, al costat del 
cementiri, detectat el 30 de gener. Des de l’associació La 
Màquia denunciem aquesta nova agressió als espais natu-
rals i demanem mecanismes sancionadors i de restauració 
d’aquest delicte mediambiental.

Antonio Alvárez, president de l’Associació La Màquia

Brutícia al carrer
Aquest és l’aspecte que presentaven 
els contenidors que hi ha a la cantona-
da entre el passeig Rocamora i el carrer 
Guadia na el 31 de gener, amb fulls que 
contenien dades personals i bancàries. 
N’hi ha per llogar-hi cadires! 

Elisa Riera, Montcada
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TEATRE A LA UNIÓ
La companyia La Jove Finestra Estràbica 
representarà la comèdia de Shakespeare
‘Noche de Reyes... Nada es lo que parece’

La Rua de Carnaval 2022 es 
farà el 26 de febrer, però amb 
una participació menor que en 
anteriors edicions. Només s’hi 
han inscrit quatre grups locals: 
l’Associació Endansa, Thirteen 
Gold, l’Agrupament Escolta El 
Turó i l’AMPA de l’escola Rei-
xac. La resta, una desena, han 
decidit no participar-hi davant 
la incertesa sobre l’evolució de 
la pandèmia, tenint en compte 
que els preparatius d’una com-
parsa han de començar amb 
molta antel·lació. “Ens sap greu 
que hi hagin renunciat tants 
grups, però entenem que en 
el context actual no era fàcil 
prendre una decisió”, ha dit la 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, M. Rosa Borràs (ERC), qui 
ha anunciat que s’ampliarà el 
termini perquè es puguin apun-
tar a la Rua comparses de fora 
del municipi.

Dubtes. “Hi havia ganes i il-
lusió, però els riscos eren mas-
sa alts”, explica Jon Martín, 
del Jym’s, qui confia tornar a 
desfilar l’any vinent amb ener-
gies renovades. Pilar Romero, 
de l’April, també creu que era 
difícil assumir tanta incertesa: 
“Suposava fer un gran esforç, 
tant de temps com de diners, 
sense tenir la seguretat que es 

pogués fer”. L’associació Gris-
dance també estava animada 
inicialment, però s’ho va repen-
sar, tal com els ha passat a molts 
grups. “De ganes en teníem 
però, finalment, la situació es 
va complicar”, explica el direc-
tor, Pol Quintana. Una de les 
que va decidir arriscar-se és l’as-
sociació Endansa, que participa 
a la Rua des de fa 20 anys. Re-
coneix que ha estat una decisió 
difícil, però encertada. “Pen-
sem que la vida i la cultura 
han de continuar malgrat la 
pandèmia i que, si passés res, 
sempre podem guardar les 
disfresses per a l’any vinent”, 
ha dit Eva Nieto.
A petició dels grups partici-
pants, l’Ajuntament està valo-
rant escurçar el recorregut de 
la Rua –que surti del carrer 
Bifurcació, però no recorri el 
barri per dins– i acabar-la a la 
rambla dels Països Catalans, ja 
que tampoc hi haurà Sambò-
drom. Les autoritats lliuraran 
els trofeus a les comparses par-
ticipants al seu pas per la plaça 
de l’Església.

La primera Rua en pandèmia reunirà 
300 persones en quatre comparses
La incertesa sobre l’evolució del virus i les restriccions han dissuadit la majoria de grups de participar a la desfilada

CARNAVAL 2022

Laura Grau | Redacció ‘Entenem que en el 
context actual, no 
era fàcil prendre una 
decisió’, diu Borràs

L’associació Endansa, a la Rua 2020, celebrada pocs dies abans que el Govern declarés l’estat d’emergència a causa de la pandèmia mundial

AR
XI

U
/P

ED
R

O
 C

AB
AL

LE
R

O

AR
XI

U
/L

AU
R

A 
G

R
AU

El Carnestoltes torna a Montcada
El Rei del Carnaval i la seva cort –interpretats per ac-
tors i actrius de l’Aula de Teatre de Montcada–no fal-
tarà enguany a la seva cita inaugural –suspesa l’any 
passat per la pandèmia– i donarà el tret de sortida 
de la festa el 24 de febrer. La tradicional cercavila 
des de l’estació de Montcada-Manresa s’ha anul·lat, 
però es mantindrà l’espectacle infantil a la plaça de 
l’Església amb la companyia Pentina El Gat (18h). El 
diumenge es farà el judici i comiat del Carnestoltes 
al mateix escenari (12h). Segons la normativa, el pú-
blic no podrà ballar i haurà d’estar assegut. Tampoc 
es podrà gaudir de la típica coca de llardons perquè 
menjar al carrer encara no està permès. Sí es manté 
el concurs de sardines amb material reciclat | LG

13 DE FEBRER, A LES 18H
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Albert García, al centre, amb els nous músics que l’acompanyen en aquesta nova etapa

Jordi Centeno, el més jove del grup
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BARCELONA FLAMENCO BALLET

El nou espectacle de 
David Gutiérrez arriba 
al Teatre Municipal

La companyia internacional 
Barcelona Ballet Flamenco 
actuarà el 13 de febrer al Tea-
tre Municipal amb l’especta-
cle ‘Luxúria’ (18h). Dirigida i 
protagonitzada pel prestigiós 
bailaor David Gutiérrez, l’obra 
combina la dansa flamenca tra-
dicional amb la contemporània 
per explicar de forma teatral els 
conflictes d’un artista famós, 
que coneix l’amor de la seva 
vida, però es deixa dur per la lu-
xúria, que l’acaba portant a un 
món obscur de bogeria, ambició 
i soledat.

Fusió i glamour. Les coreografies 
trencadores de Gutiérrez, acom-

panyat per set ballarines, es re-
colzen en una solvent banda de 
músics integrada per un piano, 
dues guitarres, dues veus, un 
percussionista i un saxofonista. 
La música flamenca es fusiona 
amb altres estils com la clàssica 
i el jazz, amb la voluntat d’apro-
par al gran públic una proposta 
avantguardista i plena de gla-
mour. ‘Luxúria’ es va estrenar 
el passat juliol a la Sala Barts de 
Barcelona amb èxit de crítiques 
i públic i ha voltat per diferents 
escenaris de l’Estat espanyol i 
d’Europa. Actualment, és una 
de les companyies de dansa fla-
menca de més projecció inter-
nacional. Les entrades es poden 
comprar a teatremontcada.cat.

El ballarí i coreògraf David Gutiérrez, en un dels moments de l’espectacle ‘Luxúria’, on actua acompanyat de set ballarines i cinc músics

Laura Grau | Redacció

El guitarrista montcadenc Jordi Centeno, de 20 anys, 
actuarà per primera vegada al Teatre Municipal com 
a membre de la banda de músics –el més jove– que 
acompanya el bailaor David Gutiérrez. “Em fa molta 
il·lusió tocar al meu poble”, diu el jove, qui es va incor-
porar a la companyia el passat estiu, actuant a diferents 
ciutats europees. “Aquesta feina em permet adquirir 
experiència i alhora viatjar, una de les meves grans 
passions”, diu el músic, que també participarà a la pro-
pera gira del grup pels Estats Units | LG LA
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El prestigiós ballarí i coreògraf presenta ‘Luxúria’

Laura Grau | Redacció

MÚSICA

Itaca publica un avançament 
del seu sisè disc d’estudi
‘Com una bala’ és un tema optimista que fa una crida a aprofitar la vida al màxim

Itaca Band ha publicat a les pla-
taformes digitals un avançament 
del seu nou disc, nascut durant 
la pandèmia. ‘Com una bala’ és 
un tema vitalista sobre la impor-
tància d’aprofitar al màxim el 
temps, en què els seus seguidors 
es retrobaran amb el so carac-
terístic de la banda. “Tot i que 
hem explorat noves sonoritats, 
el so Itaca és present, amb es-
pecial atenció als instruments 
de vent, les guitarres i els ar-

ranjaments electrònics”, ha dit 
el líder del grup, Albert García, 
autor de les lletres i la música del 
nou treball, el sisè de la banda 
gravat en un estudi. 

Novetats. La cançó s’acompanya 
amb un videoclip dirigit i prota-
gonitzat pel cantant, la ballarina 
Núria Capella i l’actor Aniel Hu-
guet, de 9 anys. “El clip és una 
al·legoria del pas del temps i la 
superació i un clam per seguir 
endavant”, explica el cantant, 

qui afronta amb ganes i il·lusió 
aquesta nova etapa amb una 
banda totalment renovada. El 
nou disc, del que encara no s’ha 
fet públic el títol, està format per 
una desena de temes, vuit en 
castellà i dos en català, i veurà la 
llum el 4 de març. La gira arren-
carà el 13 d’abril a la Sala Apolo 
i recorrerà ciutats com València, 
Santiago de Compostel·la, Vigo, 
Madrid, Granada, Múrcia, Bil-
bao i Burgos, a més de festivals 
com el Viñarrock i el Cabrorock.
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Tota la informació relacionada amb l’expedient la podeu trobar a www.montcada.cat,
a perfil del contractant (e-tauler).

Les propostes es podran presentar fins a l’11 de febrer de 2022.

Durada del contracte: 2 anys.

ANUNCI DE LICITACIÓ 

EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA

DE L’ESPAI MONTCADA AQUA
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Els Amics del Museu inicien accions
per recuperar la història del Turó

Els Amics del Museu han do-
nat a conèixer un projecte per 
recuperar la història del Turó, 
amb especial atenció al castell 
dels Montcada, una construc-
ció de la que ja no queden 
restes arqueològiques, però sí 
referències documentals en di-
ferents arxius. Després de tres 
anys d’investigació, l’arqueòlo-
ga Mercedes Duran i l’historia-
dor medievalista Iñaki Achur-
ra han aconseguit trobar una 
gran quantitat d’informació so-
bre l’aspecte originari del cas-
tell i la seva evolució. “Amb el 
material que hem descobert, 
tant a nivell de topografi a, 
com planimetria i documen-
tal, estem en condicions de 
reproduir amb gran fi delitat 
com era aquest edifi ci medie-
val”, va assegurar Duran, a la 
trobada amb entitats i persones 

de Montcada vinculades al pa-
trimoni, que es va fer l’1 de fe-
brer de forma telemàtica.

Recreació. El Amics del Museu 
volen elaborar un audiovisual 
en 3D que mostri els canvis que 
ha sofert el Turó i el seu castell 
al llarg de les diferents èpoques. 
La proposta es complementària 
amb la creació d’una maqueta 
de l’edifi ci, que s’exposaria al 
Museu Municipal, i un punt 
d’informació a la Font de la 
Mitja Costa. “És un projecte 
ambiciós, però que ja s’ha fet 
amb èxit a d’altres municipis 
que havien tingut castell, com 
Castellbisbal”, va assenyalar 
la investigadora. 
L’entitat també engegarà una 
campanya a les xarxes socials 
per donar a conèixer la inicia-
tiva entre el teixit associatiu i 
educatiu de Montcada. “Vo-

lem aconseguir que sigui un 
projecte col·lectiu, que posi 
en valor el Turó de Montca-
da i la seva història”, va dir 
Gemma Hidalgo, dels Amics 
del Museu. La següent fase 
serà buscar fi nançament per fer 
realitat el projecte, que té un 

cost superior als 20.000 euros. 
L’entitat està valorant tres vies 
per aconseguir els fons neces-
saris: demanar subvencions a 
organismes i institucions, fer 
campanyes de micromecenatge 
i temptejar el sector empresarial 
de Montcada. 

Estiuejants de principi del s.XX, davant les ruïnes de la capella, únic vestigi del castell medieval

Laura Grau | Redacció

Noves dades sobre el castell dels Montcada permetran recrear el seu aspecte i evolució en el temps

‘El sol de l’hivern’ és el títol del 
primer llibre que publica Jo-
sep Capella, historiador i col-
laborador habitual de la revis-
ta ‘Quaderns’, de l’Associació 
Cultural Montcada (ACM). Més 
que novel·la històrica, l’autor 
prefereix usar l’expressió “his-
tòria novel·lada”, perquè relata 
uns fets reals protagonitzats per 
personatges que van existir i 
ocorreguts durant la Guerra Civil 
a Sant Joan dels Rius, un po-
ble fi ctici amb moltes similituds 
amb Montcada. “Vaig canviar 

els noms de llocs i persones 
perquè alguns aspectes de la 
guerra encara són material  sen-
sible”, explica Capella, que amb 
aquest llibre assegura “complir 
un deute amb mi i amb la meva 
família”, ja que el seu avi,  Josep 
Capella Antonell, va ser assassi-
nat per un escamot anarquista 
el novembre de 1936, deixant 
una vídua i tres fi lls. 
Sense caure en maniqueismes, 
Capella teixeix un relat coral so-
bre el dramatisme de la guerra 
a la reraguarda republicana, so-

vint oblidada per la crònica ofi -
cial. A més de consultar arxius 
ofi cials i una àmplia bibliografi a, 
l’autor ha aprofi tat les entrevis-
tes i les converses que va man-
tenir durant quaranta anys amb 
persones de Montcada que 
van viure la guerra en primera 
persona, la majoria ja desapa-
regudes. “He volgut retratar el 
confl icte des d’una perspectiva 
diferent i reivindicar la soli-
daritat i l’esperança davant la 
irracionalitat i la barbàrie”, ha 
explicat Capella | LG

Josep Capella publica ‘El sol de l’hivern’

Per apropar el projecte al 
públic infantil i juvenil, l’il-
lustrador montcadenc José 
Cubero, col·laborador habi-
tual dels Amics del Museu, 
ha creat la Mírnia –nom que 
coincideix en les primeres 
lletres amb les sigles de 
Montcada i Reixac. Es trac-
ta d’un personatge fantàstic 
inspirat en les nimfes que, 
segons la mitologia, habi-
taven les fonts d’aigua. Hi 
ha tres fonts vinculades al 
Turó: la desapareguda Font 
del Ferro, la Font de la Mit-
ja Costa i la Font Pudenta. 
Les seves aigües eren molt 
apreciades pels veïns i pels 
estiuejants de Barcelona | LG

Mírnia, la nimfa
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PROTAGONISTES 
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal  

‘LAVEU.CAT’ 

El salt qualitatiu que ha fet 
aquesta temporada el CH La 
Salle, amb el fitxatge de diversos 
jugadors de categories superiors, 
està donant els seus fruits. El con-
junt de Pau Lleixà forma part del 
bloc de sis o set equips capdavan-
ters al grup D de Primera Estatal 
que lluiten per ocupar les prime-
res places de la classificació. Des-
prés del primer matx de la se-
gona volta, amb victòria contra 
l’Handbol Terrassa per 31 a 24, 
La Salle ocupa la sisena posició 
amb 19 punts i dos partits ajor-
nats per la covid –les dues pri-
meres jornades del 2022–, con-
tra l’Handbol Sabadell al pavelló 
Miquel Poblet, que es jugarà el 9 
de març, i a la pista de l’Handbol 
Palautordera, el 15 de febrer.

Valoracions. “A nivell de resul-
tats estic content, ja que l’equip 
depèn de si mateix per optar a 
la segona plaça que dona accés 
a disputar la fase d’ascens”, ha 
valorat Lleixà, qui ha destacat 
la trajectòria “de menys a més” 
que ha fet la plantilla, tot i patir 
nombroses lesions. Durant la 
primera volta, l’equip ha perdut 
Toni López, amb una lesió al ten-
dó d’Aquil·les; Arnau Titos, amb 

trencament parcial dels lligaments 
creuats, i el porter Adrià Bar-
becho, amb una fractura als dits 
del peu, a més d’altres jugadors 
amb lesions musculars. “Malgrat 
tot, ens hem sabut sobreposar 
i tirar endavant els partits”, ha 
remarcat l’entrenador.

Objectiu. El tècnic reconeix que 
“pujar de categoria no és un 
objectiu del club aquest any, 
ara bé, nosaltres com a equip 
lluitarem per quedar el més 
amunt possible”, manifesta 
Lleixà, qui espera que en el se-
gon tram de la competició “ens 
respectin les lesions per poder 
ser més regulars i seguir en-
ganxats a dalt. No serà fàcil 
perquè cap equip et regala res 

i la lliga està molt igualada”. 
D’altra banda, l’entrenador s’ha 
mostrat molt satisfet de l’adap-
tació dels nous jugadors. “Ha 
anat molt bé perquè la ma-
joria ja es coneixien perquè 
havien compartit vestidor en 
d’altres equips”.
Sobre els aspectes que considera 

que encara ha de millorar la seva 
plantilla, Lleixà opina que ha de 
treballar la defensa “per acabar 
de fer un mur sòlid. De mica 
en mica ho estem consolidant, 
gràcies també a l’ajuda sota els 
pals de Guillem Herms”. Entre 
les virtuts de l’equip, Lleixà ha 
posat en valor el bon ambient 

que hi ha entre els jugadors i el 
capítol ofensiu. “Les transicions 
en primera i segona onada són 
el nostre punt fort. Marquem 
molts gols així, tot i que en atac 
posicional també tenim molta 
qualitat, amb jugadors com 
Borja Lancina, Víctor Sáez, 
Josep Quirós i Pau Maresma”.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El conjunt, sisè del grup D amb 19 punts i dos partits ajornats per la covid, és un dels equips del grup capdavanter

El CH Salle es reivindica com un dels 
equips que lluiten per estar a dalt 
Sílvia Alquézar | Redacció

El tècnic Pau Lleixà celebra un dels gols aconseguits pel seu equip al matx contra l’Handbol Terrassa, que va acabar amb victòria local per 31 a 24

Pau Lleixà: ‘A nivell de 
resultats estic content 
perquè l’equip depèn de 
si mateix per ser segon’

‘Tant de bo ens 
respectin les lesions 
a la segona volta per 
seguir a la part de dalt’

‘Hem de ser un equip més regular’
L’exjugador professional Bor-
ja Lancina, fitxat a principi de 
temporada, és un dels puntals 
del CH La Salle. El lateral, de 28 
anys, és el quart jugador més 
golejador del grup D, amb 105 
gols en 14 partits, seguit de ben 
a prop pel seu company d’equip, 
Víctor Sáez, amb 95, a la sisena 
posició. 
Quin balanç fa de la primera 
volta?
El balanç és positiu ja que estem 
a dalt de la taula, tot i que ser 
un equip amb moltes incorpora-
cions.
S’ha adaptat bé a l’equip?
Sí, hem aconseguit tenir un equi-

libri entre els més veterans i els 
més joves. Som un grup molt 
unit. Estic feliç a Montcada.
Com veu la competició?
Ja coneixia la Primera Estatal, 
perquè havia jugat abans i no 
ha canviat gaire, ja que hi ha sis 
o set equips que lluiten per les 
dues primeres places. 
Què creu que s’ha de millorar a 
la segona volta?
Hem d’aconseguir ser més regu-
lars en l’aspecte tàctic i de disci-
plina. És el nostre objectiu de la 
segona volta.
Quina és la principal virtut de 
l’equip?
Sempre tenim una bona actitud 

i lluitem fins al final. Sabem ai-
xecar-nos davant les adversitats.
Com veu la possibilitat de ser 
segons?
Existeix, però no és el nostre ob-
jectiu. Som un equip en cons-
trucció que està treballant molt 
bé. A nivell de club, també s’es-
tan fent molt bé les coses però, a 
curt termini, no és la nostra fita.
La covid està alterant la lliga?
Ens hem d’adaptar. Tothom ha 
d’estar preparat per jugar perquè 
en qualsevol moment pot aparèi-
xer algun positiu i haver de tenir 
la responsabilitat de tirar enda-
vant l’equip per aconseguir un 
resultat favorable | SA 
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La UE Sant Joan Atlètic ha 
mostrat la seva millor i pitjor 
cara en la primera volta de la 
lliga, amb victòries de prestigi 
com la que va aconseguir al 
camp de l’Europa, el líder (1-
2), o bé  dures derrotes com la 
de l’últim matx a casa contra el 
Singuerlín (0-2). 
Els montcadencs han acabat el 
primer tram de la competició 
a la vuitena posició, amb 18 
punts i dos partits ajornats per 
la covid contra l’EF Barberà-
Andalucía, que es disputarà el 
10 de febrer a casa (20.45h), i 
el Lloreda a domicili, que tin-

drà lloc el 16 de febrer (20.30h). 
“Hem estat un equip molt ir-
regular. No hem estat capaços 
d’aconseguir dues victòries 
seguides i això es reflecteix 
a la classificació, tot i que 
el joc mostrat ha estat d’alt 
nivell”, opina el tècnic, Rubén 
López ‘Turu’, qui reconeix que 
optar a les primeres posicions 
és difícil. “Hem de ser realis-

tes, la part de dalt està molt 
lluny”.  Respecte a l’afectació 
de les competicions per la co-
vid, ‘Turu’ assegura que pot te-
nir greus conseqüències per als 
equips: “Ara, haurem de jugar 
cinc partits en tres setmanes. 
És un risc de lesions, perquè 
no som professionals i no te-
nim temps de recuperació”.
L’entrenador ha posat en valor 
“la companyonia entre els 
jugadors” i s’ha marcat com 
a objectiu de cara a la segona 
volta “millorar la concentra-
ció durant els 90 minuts, per-
què aquest fet ens ha costat 
molts gols en contra”.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

‘Hem jugat força bé, però no 
hem encadenat dos triomfs’
La UE Sant Joan At. tanca la primera volta al 8è lloc, amb dos matxs ajornats 

Rafael José González, conegut com Pepe, controla una pilota davant un jugador del Singuerlín 
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Sílvia Alquézar | Redacció El tècnic, Rubén López 
‘Turu’, ha destacat 
el bon ambient que 
existeix a la plantilla

La UD Santa María A treballa 
aquesta temporada per conso-
lidar una plantilla molt jove, 
formada majoritàriament per 
exjugadors del juvenil A del 
FB Montcada sota la direcció 
del seu extècnic a l’escola de 
futbol, Daniel Busquets. “En 
alguns partits s’està notant 
la inexperiència de l’equip, 
però hem de seguir treballant 
i aprenent”, afirma l’entrena-
dor. En el moment de tancar 

aquesta edició, el bloc de Terra 
Nostra –filial del CD Montca-
da– ocupava l’onzena posició 
al grup 14 de Tercera Catalana, 
amb 17 punts i un partit ajornat 
contra el Planadeu, que s’havia 
de disputar el 3 de febrer. 

Objectiu. “Hem de ser forts al 
nostre estadi i intentar gua-
nyar aquests partits per no 
haver de patir pel descens a 
la segona volta”, argumenta 
Busquets. Des que ha comen-

çat el 2022, el Santa María A 
ha guanyat a casa el matx con-
tra el Santa Eulàlia de Ronçana 
(3-2) i ha empatat a un contra 
el Pajaril de Ripollet, el tercer 
classificat. 
A domicili, els montcadencs 
han perdut al camp del Badia 
del Vallès, el líder, per 6-1 i el 
Llano de Sabadell per 4-1. El 
pròxim partit a l’estadi tindrà 
lloc el 5 de febrer amb la visita 
del Sant Quirze B, el sisè classi-
ficat amb 22 punts. Oriol Repiso intenta escapolir-se d’un rival al partit contra el Pajaril de Ripollet
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FUTBOL. TERCERA CATALANA

‘Hem de ser forts al nostre estadi 
per no patir a la segona volta’
La UD Santa María ha confeccionat aquesta temporada una plantilla molt jove

Sílvia Alquézar | Redacció

Lucas Fonteboa intenta fer una jugada al partit contra la UD Gramanet At. disputat a l’estadi
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‘Toca aixecar-se i continuar 
treballant per la permanència’

El CD Montcada és l’antepe-
núltim del grup 5 de Segona 
Catalana, amb 11 punts i un 
partit ajornat contra el Vilassar, 
que es disputarà el 10 de febrer 
a l’estadi de la Ferreria (20.45h). 
Durant la primera volta, els 
verds només han aconseguit 
dues victòries, han perdut set 
partits i n’han empatat cinc.
Per intentar capgirar la situa-
ció, la directiva presidida per 
Ramon Salvanyà va substituir 
el tècnic Remo Forzinetti per 

Miki Corominas a la novena 
jornada. 
El canvi no ha suposat el revul-
siu esperat “perquè hem tin-
gut molta mala sort amb les 
lesions”, argumenta Salvanyà, 
però s’ha millorat lleugerament 
la classificació després d’obte-
nir tres empats i una victòria 
en sis partits. “Toca aixecar-se 
i seguir treballant per inten-
tar sumar en els pròxims 
partits contra rivals de dalt”, 
assegura Corominas. Aquesta 
opinió també la comparteix el 

segon capità, Amin Khella, qui 
afirma que segueix confiant en 
l’equip: “Portem tres jorna-
des consecutives puntuant. 
Aquest és el camí per sortir 
de la zona de descens. Hem 
de continuar treballant dur 
i amb il·lusió”. Per a Khella, 
un dels aspectes que ha de mi-
llorar el conjunt en la segona 
volta de la lliga és la defensa 
“Hem encaixat molts gols 
i això s’ha d’acabar. Cada 
vegada tenim més clares les 
coses com a equip”.

El CD Montcada és a l’antepenúltima plaça, amb 11 punts i un partit suspès

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’actuació ha consistit en la 
col·locació d’un nou tancament 
de l’espai amb xarxa i de dues 
porteries-cistella i dues taules 
de tennis taula i s’ha repintat la 
instal·lació. El cost dels treballs 
ha estat de 30.000 euros.
La primera activitat realitzada en 
aquest espai va ser un torneig 
de futbol per a infants entre 8 
i 12 anys, que es va fer el 25 
de gener, una iniciativa impul-
sada pel consistori i la Taula 
Activa de la Ribera, l’espai de 
participació ciutadana al barri. 
“Amb la millora d’aquest espai 

donem resposta a una petició 
del veïnat que s’ha treballat a 
la Taula Activa”, ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (ECP). La regidora ha 
recordat que l’arranjament de 
la pista és la primera acció exe-
cutada d’un seguit de projectes 
que es desenvoluparan a la Ri-
bera pròximament. “Tenim pre-
vistes més inversions en espais 
esportius i lúdics per al barri, 
que s’han anat treballant en la 
Taula Activa i que executarem 
entre aquest any i el vinent”, ha 
expressat l’edil | LR

LA RIBERA

L’Ajuntament renova 
la pista esportiva

El Club Lee Young ha guanyat sis 
medalles d’or, una de plata i dues 
de bronze al Campionat de Catalu-
nya de poomsae, disputat el 23 de 
gener a Barcelona. A la classificació 
general per equips, el club local ha 
acabat tercer.
Els taekwondistes que van pujar al 
més alt del podi són Cristian Villar 
(sènior 1), José Luis Estudillo (Màs-

ter 1), Bernardo Fidalgo (Màster 2), 
Soomi Jo Lee (Màster 2) i els trios 
Masculí 1 –Christian Villar, Ian Pa-
tón i Josep Ariza– i Masculí 2 –José 
Luis Estudillo, Joel Lee i Miguel 
Ángel Luján. D’altra banda, Miguel 
Àngel Luján va guanyar la plata a 
la categoria Sènior 2 i Josep Ariza 
(Sènior 1) i Joel Lee (Sènior 2) van 
aconseguir el guardó de bronze | SA

El Lee Young triomfa al 
Campionat de Catalunya

Després de dues edicions sus-
peses per la pandèmia, la Jo-
ventut Atlètica Montacada 
(JAM) organitzarà el 24 d’abril 
la vuitena edició de la  cursa 
de mutanya Montescatano, 
inclosa al circuit de Curses 
per Muntanya de la FEEC i al 
Campionat de Catalunya Uni-
versitari. La prova es disputa 
en un recorregut al Parc de la 
Serralada de Marina i l’orga-
nitzen conjuntament la JAM i  
l’Ajuntament. 

Tres modalitats. La cursa curta 
té un recorregut de 10.7 km i 
un desnivell de 400 m; la clàs-
sica, de 14,7 km (+750), i la 
llarga, de 21.7 (+1.200 m). El 
president del club, Jordi López, 
confia que la Montescatano 
continuï comptant amb la gran 
acceptació de participants de 
totes les edicions anteriors i 
exhaurir-ne les inscripcions. 
“Aquest any tenim la il·lusió 

de tornar a la postnormali-
tat”, ha reconegut López. Les 
inscripcions ja estan obertes i es 
podran realitzar fins arribar a la 
xifra màxima de 500 inscrits.
La novetat d’aquesta edició és 
que l’entrega de dorsals es farà 

enguany a les pistes d’atletisme 
de la Ferreria durant la setma-
na prèvia a la prova. “Volem 
que els participants cone-
guin les nostres instal·lacions 
i s’apropin més al club”, ha 
destacat el president de la JAM.

CURSA DE MUNTANYA

Torna la Montescatano
Es disputarà el 24 d’abril, després de dues edicions suspeses per la pandèmia

La Montescatano s’ha fet un nom entre les curses de muntanya i atrau molta participació 
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Lluís Maldonado | Redacció

TAEKWONDO

Derbi a Quarta Catalana entre la 
UE Sant Joan B i el Santa María B
La UE Sant Joan Atlètic B i la UD Santa María B pro-
tagonitzaran el 6 de febrer al camp municipal de Can 
Sant Joan (12h) el derbi montcadenc al grup 12 de 
Quarta Catalana, corresponent a la setzena jornada de 
lliga. A la primera volta, el duel local –a la imatge de 
la dreta– va finalitzar amb la victòria del Sant Joan B 
per 1-2. El conjunt de Rubén Tardío ocupa la tercera 
posició, amb 30 punts, mentre que els de Terra Nostra 
són a l’antepenúltima plaça, amb 10 i un partit ajornat.
“Un derbi sempre és emocionant, independentment 
de la classificació a la taula”, afirma Tardío, qui espera 
que ambdós equips puguin oferir un bon espectacle 
futbolístic i hi hagi molta esportivitat tant al terreny de 
joc com a la graderia. En aquest sentit també s’ha ma-
nifestat l’entrenador del Santa María B, Pablo Muñoz, 
qui ha destacat que “hem de viure el derbi com un 
partit més, on cadascú surt a fer el seu joc. En reali-
tat, l’important no és el resultat sinó que tothom s’ho 
passi bé i no hi hagi cap problema” | SA
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La Joventut Atlètica Montcada ha 
aconseguit uns excel·lents resul-
tats al Campionat de Catalunya 
Màster en pista coberta, disputat 
a Sabadell el 29 de gener. A la 
prova dels 3.000 m, Carles Cera 
–a la foto– (M-35), Daniel Rue-
da (M-40) i Eva Pupim (M-45 
femení) van guanyar la medalla 
d’or, amb un registre de 8’44”62, 
9’23”56 i 11’04”01, respectiva-
ment. D’altra banda, Pedro Or-
dóñez va obtenir el guardó de 
bronze a la categoria M-50, amb 

un temps de 9’32”09. A la matei-
xa cursa, Juan Raya va ser novè i 
José Gil, el 13è | SA

ATLESTISME

La JAM obté tres ors al 
Màster en pista coberta
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ESPORT FORMATIU. FS MONTCADA

Diversos futbolistes del bloc de Nacional entrenen conjunts de la base per transmetre als més petits tot el que han aprés

Créixer amb la il·lusió de jugar al 
juvenil A, l’equip referent del planter

Els partidets entre companys és una de les activitats dels entrenaments que més agrada a les joves promeses del FS Montcada
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El FS Montcada està fent una 
bona campanya, tot i les dificul-
tats per tirar endavant una tem-
porada marcada de nou per la 
pandèmia. El club –amb tots els 
conjunts A a la Primera Divisió, 
excepte el juvenil A, que està a 
la Divisió d’Honor Estatal– ha 
hagut de suspendre nombrosos 
partits i entrenaments en aquest 
inici del 2022 per l’aparició de 
casos positius entre els seus juga-
dors. “És complicada la gestió 
del dia a dia en aquestes cir-
cumstàncies, però intentem no 
caure en el desànim i seguir 
endavant”, reconeix el presi-
dent, Miquel Parra, qui afegeix 
que el més important en aquest 
temps de pandèmia és la ves-
sant més social de l’esport. “És 

important que la canalla es 
relacioni i faci activitat física”, 
comenta Parra. De fet, aquesta 
temporada el FS Montcada ha 
augmentat el nombre de juga-
dors –té 20 equips i 200 futbo-
listes. En opinió de Parra, aquest 
increment reflecteix “le ganes de 
la gent de fer activitats i supe-
rar la pandèmia”. 
L’objectiu de l’entitat és mante-
nir el nivell i transmetre als petits 
la il·lusió de jugar al juvenil A, 
l’equip referent del planter.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll Miquel Parra: ‘El més 
important en aquesta 
pandèmia és que la 
canalla faci esport i no 
caigui en el desànim’

‘M’encanta jugar a futbol sala’
Els equips benjamins, mini i pre-
benjamí del FS Montcada estan 
fent un excel·lent paper a les se-
ves respectives competicions. A 
la primera fase de la lliga, que ja 
ha finalitzat, el benjamí A ha aca-
bat segon amb 24 punts, sent el 
màxim golejador amb 98 gols en 
10 partits. Per la seva banda, el 
benjamí B ha finalitzat a la terce-
ra posició, amb 16 punts; el mini 
ha estat quart, amb 13 punts, i el 
prebenjamí, tercer amb 18.
“Estem molt contents perquè 
només hem perdut dos partits 
a tota la lliga contra el Cerda-
nyola, el líder. A la segona fase 
intentarem guanyar-los tots”, ha 
comentat Biel Badia, del benja-
mí A. Irune Camba és la portera 
del benjamí B, qui no té molt clar 

quants partits han guanyat, però 
assegura que li agrada molt fer 
de portera: “M’ho passo molt bé 
jugant, m’encanta”. Claudio Pa-
res, del prebenjamí, també està 
molt content de jugar a futbol 
sala. “Soc ala i haig de fer una 
mica de defensa i xutar a porta. 
Crec que a la segona fase també 
podem fer un bon paper”, argu-
menta el nen, de 8 anys, que va 
començar a jugar a futbol sala 
amb només 4 a l’escoleta del FS 
Montcada.

Valoració. Els tècnics també fan 
un balanç molt positiu. “Han mi-
llorat molt des que va començar 
la campanya”, explica l’entrena-
dor del benjamí B, Óscar Parra, 
qui ha destacat que l’objectiu en 

aquestes edats “és que s’ho pas-
sin bé i vinguin amb il·lusió a 
entrenar”. Aquesta opinió també 
la comparteix Christofer Chidi, 
tècnic del mini benjamí: “Volem 
que els infants gaudeixin amb 
el futbol sala, els resultats no 
són tan importants”, assegura 
el jove. 
Ambdós entrenadors formen part 
dels equips juvenils del club. 
Parra juga al conjunt B i Chidi, 
al bloc A, a la màxima categoria 
estatal. Els dos s’han format al 
FS Montcada des de les catego-
ries inferiors. “M’agrada entre-
nar els més petits. S’ha de tenir 
molta paciència, però són molt 
agraïts. La recompensa és gran, 
nosaltres també aprenem molt 
d’ells”, ha manifestat Chidi  | SA 

Jugadors del benjamí A i B, del prebenjamí i del mini benjamí beuen aigua en acabar un dels entrenaments al pavelló Miquel Poblet

Les ganes d’aprendre i passar-ho bé, els principals objectius del FS Montcada amb la canalla

Christofer Chidi (esquerra) i Óscar Parra juguen al juvenil i entrenen dos equips del planter
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‘L’objectiu és quedar entre els cinc 
primers i, per ara, ho estem complint’
El cadet A del FS Montcada 
està enquadrat al grup 1 de 
la Primera Divisió. L’equip, 
entrenat pel coordinador del 
planter, Xavi Romeo, ocupa 
la cinquena posició, amb 18 
punts i un matx ajornat con-
tra l’Escola Pia, que es dis-
putarà el 10 de febrer. “Al 
principi, els primers partits 
ens van costar una mica 
perquè s’havia d’acoplar la 
plantilla, però ara som una 
pinya i anem força bé”, afir-
ma el capità, Joan Raya, qui 

porta jugant al club des dels 
3 anys. “El nostre objectiu 
és quedar entre els cinc 
primers i, de moment, ho 
estem complint”, assegura 
el jove, a qui li agrada prac-
ticar aquest esport “perquè 
em diverteixo i, a més, faig 
moltes amistats”.
El balanç de l’entrenador 
és positiu. “Estic content 
amb els jugadors perquè ja 
tenen interioritzat el meu 
sistema de joc. Al principi 
de temporada va costar una 

mica acoblar l’equip per-
què de l’any passat només 
van continuar dos jugadors 
de pista i un porter”, ex-
plica Romeo. L’entrenador 
reconeix que “potser es-
perava estar una mica mi-
llor classificats però, tot i 
així, estic content perquè 
la plantilla està treballant 
molt bé i cada dia s’esfor-
ça més. L’objectiu aques-
ta temporada és acabar la 
competició el més a dalt 
possible de la taula” | SA
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‘Hem crescut com a equip, però hem 
de seguir millorant a la segona volta’
El juvenil A és l’equip refe-
rent per al planter del FS 
Montcada, ja que juga a la 
Divisió d’Honor Estatal, la 
màxima categoria. El con-
junt que entrena Darío Mar-
tínez va finalitzar la primera 
volta a la novena posició, 
amb 21 punts, amb 7 vic-
tòries i 8 derrotes. “Hem 
crescut com a equip i es 
nota que tenim identitat 
de conjunt, però hem de 
seguir millorant”, valora el 

tècnic, qui opina que “po-
dríem haver obtingut algun 
triomf més en partits que 
hem fet mèrits de sobres 
per guanyar-los”.
Aquesta opinió també la 
comparteix el capità, Rubén 
Rojano –a la foto–, qui con-
sidera que “hem fet partits 
bons i dolents, però a la 
segona volta hem de seguir 
treballant, ara que ja tenim 
interioritzat el sistema de 
joc, per estar el més a dalt 

possible”, explica Rojano. 
Per al jove, els dos objectius 
més importants de la tem-
porada són “mantenir-nos a 
la Divisió d’Honor, gaudint 
de la categoria, i fer un bon 
paper a la Copa de Catalu-
nya”. Per al capità, les prin-
cipals virtuts de la plantilla 
són “que som un grup molt 
lluitador que competeix 
sempre fins a l’últim segon 
i l’ambient de confiança 
entre els companys” | SA
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‘Els jugadors han sabut traslladar a 
la pista la bona connexió que tenen’ 
L’aleví B s’ha convertit en 
un dels equips revelació 
d’aquesta temporada al FS 
Montcada. Amb bona part 
de la plantilla composada 
per jugadors de primer any 
que tot just acaben d’ater-
rar a la categoria, el conjunt 
està fent un gran paper al 
grup 2 de la Segona Divisió. 
Els montcadencs ocupen 
la sisena plaça, amb 19 
punts i dos partits ajornats 
per la covid contra el Poli-
nyà, el líder, i el Rubí.  “Tots 
els jugadors tenen molta 

qualitat i m’encanta com 
juguen. Estic molt content 
de formar part d’aquesta 
plantilla, ens hem fet molt 
amics”, ha explicat Hugo 
Faz,  un dels jugadors més 
veterans del grup i el màxim 
golejador de l’equip, amb 9 
gols en nou jornades. 
El tècnic de l’aleví B és 
Adrià Salazar, format al 
planter del FS Montcada 
des de benjamí i, en l’actu-
alitat, jugador del juvenil A 
a la Divisió d’Honor Estatal. 
“Els intento transmetre 

que treballin molt i s’ho 
passin bé perquè poden 
arribar a jugar al juvenil 
de Nacional i donar el salt 
al conjunt sènior”, ha co-
mentat l’entrenador, qui as-
segura que “m’ha sorprès 
gratament l’equip perquè 
està fent una evolució molt 
positiva”. Per a Salazar, 
el secret d’aquesta   bona 
trajectòria a la lliga radica 
“en la bona sintonia que hi 
ha entre els jugadors, que 
l’han sabut traslladar a la 
pista” | SA
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Pilar Roman
La fi cció és cada vegada més infl uent en la nostra societat i té la capacitat de connectar amb les 
persones de manera profunda. Mirem sèries i pel·lícules a través d’una pantalla, però és difícil 
superar l’autenticitat d’escoltar en directe el relat d’una persona que s’acosta al seu centenari i que 
ha presenciat esdeveniments històrics, com la Segona República o la Guerra Civil. Una història vital 
senzilla, però intensa, com la de Pilar Roman. Nascuda a Manresa el 8 de setembre de 1925, va 
arribar a Montcada amb pocs mesos de vida amb la seva família, que es va instal·lar a la Carretera 
Vella, a l’edifi ci de Ca l’Oliaire –com el coneixia la gent més gran. Als seus 96 anys, Pilar conserva 
una bona memòria i recorda amb nitidesa com era la Montcada de la seva infantesa. El seu esperit 
alegre i jovial es posa de manifest, especialment quan parla del paper que la música ha tingut al 
llarg de la seva existència, juntament amb altres afi cions com el ball i la poesia.

‘La música em va ajudar 
a superar la guerra’

Com era la Montcada de la seva 
infància?
Era un poble molt tranquil, els ca-
rrers estaven sense asfaltar i la ma-
joria de la gent treballava la terra. 
Jo estudiava a l’Escola Sant Lluís, 
al carrer Balmes, amb la senyoreta 
Emília. L’ensenyament era en ca-
talà i apreníem tot jugant. Eren els 
anys de la Segona República. Per 
a mi, va ser un període molt feliç. 
Encara guardo les fotografi es fetes 
al pati del col·legi, però en algu-
nes quasi no es veuen nois perquè 
ja se’ls havien endut a la guerra. 
Aleshores, tot s’estroncà.
Com ho va viure?
Jo només tenia 11 anys i vaig ha-
ver de viure experiències colpido-
res, com refugiar-me sota un pont 
al pas dels avions que bombarde-
javen Barcelona o sentir els afuse-
llaments a la tanca del cementiri, 

amagada al terrat de casa, a la Ca-
rretera Vella. Molt trist, un desastre 
tot plegat.
I com se supera una experiència 
tan dura?
A mi em va ajudar molt la músi-
ca. El meu pare tocava la dolçai-
na, que s’assembla a la fl auta, i 
la mare cantava molt bé. Quan 
l’ajudava a fer la feina de casa, 
cantàvem juntes les cançons de 
l’època. En acabar la guerra, es 
va reprendre l’activitat cultural al 
Teatre Cafè Colon (ABI), on es va 
formar un grup per representar sar-
sueles i no m’ho vaig pensar dues 
vegades. Cantàvem i ballàvem en 
directe! La sala era preciosa, tenia 
una llum d’aranya semblant a la 
que hi ha al Palau de la Música.
Quines sarsueles recorda?
‘Molinos de Viento’ i ‘Los Cade-
tes de la Reina’, del mestre Pa-

blo Luna; ‘La Alsaciana’ i ‘La 
Montería’, de Jacinto Guerrero; 
‘Bohemios’ i ‘Doña Francisquita’, 
d’Amadeu Vives... Ens dirigia el 
senyor Portet i un director que ve-
nia de Barcelona. Jo era soprano, 
perquè enfi lava bé els tons aguts. 
Gaudia moltíssim assajant les 
cançons i les coreografi es, prepa-
rant el vestuari, ajudant a muntar 
l’escenografi a... Aleshores hi havia 
molta afi ció a la sarsuela i, fi ns i 
tot, venia gent de fora a veure les 
representacions.
Durant quants anys es van fer les 
sarsueles al Teatre Cafè Colon?
Fins a la dècada dels cinquanta. 
Em vaig casar el 17 de maig de 
1950 i encara vaig participar en 
alguna representació més. Des-
prés vaig estar ben ocupada amb 
la criança dels tres fi lls i la feina 
a la botiga que vam tenir el meu 

marit i jo a Montcada Nova ano-
menada Reixac Sport. Anys més 
tard, em vaig incorporar a la Coral 
Mare de Deu del Turó. Es va crear 
al novembre del 1980, a iniciativa 
del mossèn Josep M. Juan-Torres 
i el germà Esteve de La Salle i jo 
vaig ser una de les fundadores. Un 
dels primers concerts el vam fer la 
Nit de Nadal a l’església de Santa 
Engràcia. Més tard, quan ja tenia 
més de 80 anys vaig entrar a la Co-
ral d’Adults de l’Escola de Música 
Giravolt i, simultàniament, vaig ser 
membre de la Coral de Gent Gran 
del Casal Salvador Allende.

Està clar que la música forma part 
de la seva vida.
És com una addicció. Tinc una 
anècdota molt divertida de quan 
era joveneta i treballava en un ta-
ller de confecció del carrer Casp 
de Barcelona. Mentre cosia, can-
tava i un noi que treballava a 
l’edifi ci del davant, em donava la 
rèplica (riu).
A banda de la música, té alguna 
altra passió?
M’agrada la poesia. He participat 
en diferents edicions del Poeticae 
i he fet de rapsoda en diversos es-
deveniments, principalment dels 
Casals de la Gent Gran.
Pilar, encara canta? 
Ara només a casa. Vols que et 
canti la meva cançó preferida? (I 
arrenca amb Rosó o Pel teu amor 
de Josep Ribas i Gabriel, amb una 
veu que emociona).

‘Tinc un record 
entranyable dels anys 
que fèiem sarsueles
al Teatre Cafè Colon’

A títol personal
ALEX  KONG

AL
EX

 K
ON

G


