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Albert Espel 
guanya el Goya a 
la millor direcció 
de producció per 
‘Mediterráneo’

PÀG. 22

És el primer montcadenc a 
rebre el premi de l’Acadèmia 
del Cinema espanyol
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SOTERRAMENT DE L’R2

NOVA ESTACIÓ
Tota la intervenció afecta una longitud 
de 5,5 quilòmetres de la línia R2 i inclou 
la construcció d’una nova estació
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L’alcaldessa va anunciar l’aprovació del projecte en Consell de Ministres acompanyada dels membres de la Taula pel Soterrament

El Consell de Ministres aprova per fi 
el projecte i el pressupost d’execució
Amb mesos de retard sobre 
la data prevista, fi nalment el 
passat 15 de febrer el Consell 
de Ministres va aprovar el pro-
jecte de soterrament de l’R2 
al seu pas pel municipi i per 
Vallbona. Quatre dies abans, 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), acompanyada dels regi-
dors del govern, representants 
de la Plataforma Tracte Just So-
terrament Total i de membres 
de la Taula pel Soterrament, va 
fer l’anunci davant dels mitjans 
de comunicació, després que 
ho comuniqués la ministra de 
Transports i Mobilitat, la socia-
lista Raquel Sánchez.

Valoració del govern. “Mai ha-
víem arribat tan lluny, ara sí 
podem dir que el soterrament 
serà una realitat”, va celebrar 
Campos, tot recordant que el 
municipi porta més de 40 anys 
de lluita per aconseguir soterrar 
les vies que passen pel centre del 
nucli urbà. 
“Des que vam arribar al go-
vern, al 2015, ens hem deixat la 
pell per aquest projecte que ha 
d’ajudar a cosir la nostra ciutat 
i, després de moltes reunions 
de treball i molta feina invi-
sible, hem aconseguit arribar 
fi ns aquí”, va manifestar l’alcal-
dessa, qui va atribuir la fi ta al tre-
ball d’equip, tot agraïnt el paper 
de la ciutadania i la Plataforma. 
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), es va sumar 
als agraïments posant en valor 
la tasca feta pels tècnics de di-
ferents administracions –Adif, 
Generalitat i Agència Catalana 
de l’Aigua, entre d’altres– i, es-
pecialment, els de l’Ajuntament, 
“que han vetllat perquè el 
projecte inclogui els interessos 
del municipi”, va dir. 
En aquest sentit, l’edil va recor-
dar els problemes que s’han ha-
gut de resoldre –com ara el pas 
del futur túnel sota el Ripoll, 
salvar els pilars de la C33 o la 
preservació del Rec Comtal– 
abans d’aprovar defi nitivament 

el document. En clau de país, 
Sánchez va afegir que el soterra-
ment de l’R2 “no només bene-
fi ciarà Montcada i Reixac, des 
del punt de vista de cohesió so-
cial i territorial, sinó que tam-
bé millorarà les infraestructu-
res ferroviàries metropolitanes 
de Rodalies”. El projecte preveu 
connectar les línies R4 i R2, de 
manera que els usuaris podran 
triar per quin túnel volen entrar 
a Barcelona, pel que va a plaça 
Catalunya o bé pel del passeig 
de Gràcia. 

Satisfacció de la PTJST. En nom 
de la Plataforma, Anna Solano va 
agrair la feina conjunta feta per la 
ciutadania, els grups polítics i el 
personal tècnic: “Entenem que 
la Plataforma ha estat clau en 
aquesta fi ta i són moltes les per-
sones que durant anys han llui-
tat durament per ser on som en 
aquests moments”. 
Solano també va tenir paraules 
de record per a les persones que 
han mort a les vies i va convidar 
els veïns a participar en l’home-
natge que se’ls fa anualment. 
Tot i que el projecte sembla no 
tenir marxa enrere, la porta-
veu de la PTJST va deixar clar 
que el col·lectiu seguirà vetllant 
perquè les obres avancin en els 
terminis acordats i tinguin el mí-
nim impacte en la ciutadania. 

Reaccions polítiques. Si bé al 
2017 va ser el ministre del PP 
Íñigo de la Serna qui es va com-
prometre a fer el soterrament de 
l’R2, cinc anys després el pressu-

Pilar Abián | Montcada

Els tràmits per procedir a la licitació i adjudicació encara trigaran uns mesos i l’inici d’obres no es preveu fi ns al 2023

Després de la recent am-
pliació del pas a nivell del 
carrer Bogatell, a petició 
de la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total i 
de l’Ajuntament, Adif ha 
aprovat fer una interven-
ció similar al pas del car-
rer Pasqual. L’objectiu és 
habilitar un carril exclusiu 
per a vianants, segregat 
de l’espai destinat als 
vehicles que estarà a la 
banda més propera a l’es-
tació de França. Adif ja 
ha realitzat un informe per analitzar l’impacte 
que suposarà la intervenció que afectarà di-
versos elements de la infraestructura ferrovi-
ària com detectors d’espires, senyalització de 
vianants i arquetes.
‘’Mentre no arriba el soterrament de l’R2, cal 

LÍNIA R2

Adif ampliarà el pas a nivell del carrer Pasqual
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post per dur a terme el projecte 
l’ha aprovat el govern de coalició 
del PSOE i Unidas Podemos. 
El primer secretari del PSC a 
Montcada, Bartolo Egea, ha fet 
seves les paraules de la minis-
tra, dient que el pas que l’Estat 
ha donat no és un més. “Amb 
aquest acord, el govern d’Es-
panya converteix el projecte 

en una realitat”, ha dit. En con-
traposició a l’eufòria socialista, la 
CUP ha manifestat a través d’un 
comunicat el seu escepticisme i ha 
titllat la ministra d’“electoralista”. 
La formació recorda que el govern 
espanyol ha incomplert en reite-
rades ocasions els compromisos 
d’inversió –el 33% dels pressupos-
tos anuals en infraestructures no 

es compleixen– i exigeix seriositat 
a les administracions per dur a ter-
me defi nitivament el projecte. “No 
permetrem que quedi en paper 
mullat”, ha declarat Núria Jané, 
en nom de la formació. Els cupai-
res també reclamen un pla consen-
suat amb la ciutadania per mitigar 
l’impacte de les obres.

millorar la seguretat dels passos a nivells i del 
seu entorn. Amb aquestes remodelacions, cre-
iem que es millora la seguretat i la convivència 
entre vehicles i vianants’’, ha assenyalat l’alcal-
dessa. Es preveu que les obres s’iniciïn en els 
propers dies | AK

L’actuació es dividirà en 
cinc parts i la inversió 
prevista a Montcada és 
de 358 milions d’euros

Les obres al nucli urbà 
es faran a cel obert 
i es poden allargar 
prop de set anys

VIDEO A LAVEU.CAT

Actualitat



032a quinzena | Febrer 2022 03Actualitat

ENTREVISTA A L’ALCALDESSA

‘Ens trobem en un punt de no retorn, 
però volem mantenir la prudència’
Quin és el seu estat anímic 
davant de l’aprovació del 
projecte del soterrament de 
l’R2 en Consell de Ministres?
És una barreja de sentiments. 
D’una banda, sento moltíssima 
alegria perquè és el resultat de 
tota la feina feta i de l’esforç de 
la gent que ha lluitat pel soter-
rament. Però, d’altra banda, 
també m’entristeix el fet que 
hagi trigat tant a arribar i que 
tinguem un còmput de 177 víc-
times a les vies del tren. 
És conscient que molta gent es 
mostra encara escèptica i dub-
ta que les obres s’arribin a fer?
Estic convençuda i entenc que 
una part de la ciutadania no 
s’ho acabi de creure. Hem de 
fer molta pedagogia al respec-
te per fer entendre que ara sí 
tenim el soterrament confi rmat 
i que començarà en qüestió de 
mesos, a fi nal d’any o a prin-
cipi del 2023. Entenc aquesta 
sensació d’incertesa. De fet, el 
compromís amb la ciutat de 
Montcada i el soterrament es 
va fer al 2017 quan va venir 
el ministre Íñigo de la Serna. 
D’aleshores ençà han passat 5 
anys en què hem estat treba-

llant força i de forma invisi-
ble. Arribar fi ns aquí ha costat 
molt; arrencar la maquinària 
d’un Ministeri i d’un ens com 
Adif és lentíssim però, un cop 
entres en la roda, s’arriba a un 
punt de no retorn que és on ens 
trobem ara. Entenc la incredu-
litat d’una part de la ciutadania 
perquè hi ha hagut incompli-
ments sistemàtics però, com he 
dit, ara sí podem dir que el so-
terrament serà una realitat.
La cursa, però, no ha acabat.
Ni molt menys, no ha fet més 
que arrencar. Encara queda la 
licitació i l’adjudicació de les 
obres, procediments que no se-
ran ràpids. Mínim 6 mesos per 
a la licitació, després l’adjudi-
cació i a continuació, l’inici de 
les obres i parlem de set anys 
d’execució. Serà una interven-
ció molt llarga i traumàtica, 
que la ciutadania patirà. Però 
pagarà la pena, perquè Mont-
cada mai més tornarà a ser la 
mateixa.
Quin control tindrà l’Ajunta-
ment sobre les obres?
El control directe no el tin-
drem, però exigirem ser part 
activa per fer un seguiment 
exhaustiu del seu dia a dia. 

Primer, perquè es compleixi el 
projecte tal i com s’ha aprovat i 
després, perquè haurem de mi-
nimitzar l’impacte que tindrà la 
intervenció en la ciutadania. Al 
2023 incorporarem a la planti-
lla una persona destinada a fer 
aquest seguiment específi c.
Què passarà amb l’espai que 
quedarà alliberat amb el so-
terrament?
La intenció és fer un concurs 
d’idees sobre com cobrir la llosa 
i un procés participatiu perquè 
la ciutadania digui la seva. Això 
no està inclòs al projecte i caldrà 
buscar fi nançament públic.
La Taula del Soterrament 
continuarà activa?
Ara, més que mai, cal aquesta 
unitat i aquest treball conjunt. Ve 
el més complicat, com gestionem 
aquestes obres i necessitem de 
l’ajuda de tots els actors implicats.

Pilar Abián | Montcada

Laura Campos celebra l’aprovació del projecte amb alegria i tristor alhora pels anys que dura la reivindicació 

Una cursa de fons que encara continua

Celebro que s’hagi arribat a un punt que sembla defi nitiu, 
però sóc gat escaldat i, després de l’experiència viscuda, 
esperaré que es posi la primera pedra per acabar-m’ho de 
creure. Desgraciadament, l’incompliment d’acords anteriors 
m’ha fet perdre la il·lusió. Tant de bo aquesta vegada sigui la 
defi nitiva! Tinc 80 anys i voldria veure l’obra acabada.

Jaume Relat (2005-2013)

‘Estic molt content encara que, 
alhora, escèptic i a l’expectativa’

Els diferents portaveus que ha tingut la Plataforma Tracte Just Soterrament Total celebren l’avenç del projecte però 
coincideixen a dir que no es pot baixar la guàrdia davant dels reiterats incompliments de l’Estat al llarg de 30 anys

L’aprovació del projecte en Consell de Ministres és una molt 
bona notícia i sembla que l’execució és irreversible, però 
no hem de llençar les campanes al vol. Estem envoltats 
d’exemples d’incompliments, només cal veure com està la 
Sagrera. No ens podem relaxar, hem de mantenir la tensió 
social i institucional fi ns que l’obra estigui executada.

Ramon Bueno (2013-2017)

‘L’Estat ha de percebre que 
seguim amatents i expectants’

Òbviament estic content, però amb moderació i cautela per 
l’experiència viscuda. Esperaré a veure les obres comença-
des i acabades per celebrar-ho com cal. Portem 30 anys 
lluitant, patint i plorant i ens tocarà seguir fent-ho perquè 
la intervenció serà llarga i traumàtica. El que sincerament 
espero és no haver de plorar per més víctimes a les vies. 

Toni Mollet (2017-2019)

‘La notícia és esperançadora, 
però hem de tenir cautela’

Hem arribat fi ns aquí gràcies al treball en equip de la ciuta-
dania, l’Ajuntament i tots els grups municipals. A la Plata-
forma, moltes persones han lluitat durant anys per aquest 
objectiu i ara hem de seguir fent-ho. Hem de vetllar per-
què les obres s’executin i per minimitzar el seu impacte. El 
somni del soterrament el tenim cada vegada més a prop.

Anna Solano i Josep M. González (2019-actualitat)

‘Toca seguir treballant per un 
somni cada cop més proper’

 El cava per a la celebració, de 
moment, el deixa a la nevera?
Al 2007 es va pecar d’optimis-
me i es va brindar per l’execu-
ció del soterrament quan enca-
ra no estava lligat. Òbviament 
ara la situació és diferent, mai 
havíem arribat tan lluny, mai 

havíem tingut un projecte apro-
vat pel Consell de Ministres 
però, malgrat tot, fi ns que no 
s’adjudiqui l’obra, esperarem. 
Més que res, per prudència. 
Torno a dir que estem en un 
punt de no retorn, però volem 
ser prudents.

L’alcaldessa, amb portades de La Veu, de la dècada dels 80, quan es va iniciar la lluita pel projecte
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‘Entenc la incredulitat 
d’una part de la 
ciutadania; haurem de 
fer pedagogia perquè 
ara sí podem dir que
el soterrament es farà 
realitat’, diu l’edil
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La Sala del Contenciós Admi-
nistratiu del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) ha resolt que la Gene-
ralitat haurà de clausurar la 
cimentera de Lafarge Holcim 
fi ns que obtingui una nova lli-
cència ambiental, atès que les 
que va concedir a l’empresa els 
anys 2008, 2015 i 2017 han es-
tat declarades nul·les. Aquesta 
ha estat la resposta dels magis-
trats a la petició de l’Ajunta-
ment perquè es faci efectiva la 
sentència sobre el recurs pre-
sentat al 2018 contra la planta. 
L’aplicació de la mateixa, però, 
no és imminent, ja que està su-
peditada a la resolució d’un al-
tre contenciós que va interposar 
la Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac i contra 
el qual la multinacional francesa 
encara pot presentar un recurs 
de cassació, mentre continua 
tramitant la nova autorització 
ambiental.
No obstant això, la notícia ha 
estat rebuda amb preocupació 
per la direcció de la fàbrica, 
que ha instat la Generalitat a 
acabar la tramitació de l’expe-
dient que va presentar l’últim 
semestre de l’any per regularit-
zar la seva situació. “La nostra 
activitat compleix la norma 
d’aplicació i els màxims es-

tàndards ambientals euro-
peus”, ha assenyalat l’empresa 
en un comunicat. 
Fonts de la direcció asseguren 
que han fet els deures i que la 
Generalitat és la que ha de re-
soldre l’atzucat en què es tro-
ba la factoria, no per un motiu 
mediambiental, sinó per “de-
fectes de forma” de la pròpia 
administració en la tramitació 
de l’autorització. Lafarge Hol-
cim també posa el focus en el 
neguit que té la plantilla –300 
persones entre directes i indi-
rectes, segons la direcció. 

Protesta. Una cinquantena de 
treballadors de la planta lo-
cal de Lafarge Holcim es van 
concentrar el 7 de febrer a les 
portes de l’Ajuntament per de-
fensar els seus llocs de treball 
que veuen amenaçats per la re-
solució del TSJC.
La presidenta del comitè d’em-
presa, Conchi Jiménez, va acu-
sar l’equip de govern –ECP i 
ERC– “d’utilitzar un defecte 
de forma per demanar el 

Notícies
PÀG. 06

DENÚNCIA COLPIDORA
Exalumnes de La Salle fan públics 
assetjaments sexuals d’un antic 
professor del centre, Jesús Linares

Els empleats demanen la creació d’una taula de diàleg, amb la participació de totes les parts implicades, i la continuïtat dels seus llocs de feina

LAFARGE HOLCIM

Ordre del TSJC a la Generalitat perquè 
adopti mesures per clausurar la planta
En la mateixa resolució, el tribunal recomana esperar com es resol un possible recurs de cassació per part de l’empresa
Pilar Abián / Laura Grau | Montcada Els treballadors 

de la cimentera es 
manifesten davant 
de l’Ajuntament pels 
seus llocs de feina
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tancament de la cimentera, 
sense tenir en compte que 
es posen en risc 300 llocs de 
feina i sense aportar cap ar-
gument sobre la presumpta 
contaminació de l’activitat”. 
La direcció de l’empresa ha 
traslladat als representants dels 
treballadors que està fent tot el 
possible perquè la Generalitat 
esmeni l’error en la tramitació 
de l’autorització ambiental, se-
gons ha explicat Jiménez, qui 
critica l’actitud de l’executiu 
local en demanar l’aplicació de 
la resolució. “No entenem que 
un govern que es diu d’es-

querres no defensi els llocs de 
feina, tal com ha fet amb al-
tres empreses”, va dir la repre-
sentant sindical. La plantilla re-
clama una taula de diàleg amb 
la participació de totes les parts 
implicades –administracions, em-
presa i veïns– i que es resolgui el 
problema parlant.

Posicionament del govern. L’alcal-
dessa Laura Campos (ECP), 
que el dia de la protesta va re-
bre els representants del comitè 
d’empresa al seu despatx, entén 
la preocupació de la plantilla, 
però també apel·la a la neces-

sitat de fer compatible els drets 
laborals amb la salut en el con-
text de crisi climàtica. 
“No té sentit que en ple se-
gle XXI hi hagi una activitat 
industrial com la de Lafarge 
Holcim a 120 metres d’un 
nucli urbà i d’una escola”, 
va manifestar l’edil, qui va ins-
tar la Generalitat i la direcció 
a garantir un futur laboral per 
als treballadors afectats, amb 
especial èmfasi al govern auto-
nòmic, “responsable últim de 
la inseguretat jurídica en què 
es troba l’empresa”, va afegir.

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 
de febrer de 2022, ha acordat l’aprovació definitiva del Projecte 
executiu d’instal·lacions de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament situada 
a la planta baixa de l’edifici municipal de l’Av. Unitat, 6, amb un termini 
d’execució de cinc setmanes, i un pressupost d’execució de contracte de 
99.984,64 € IVA inclòs.

Aquest projecte resta a disposició del públic a l’e-Tauler als efectes de 
donar-ne coneixement a la ciutadania.

La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
14/02/2022

EDICTE
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La lluita de Can Sant Joan con-
tra la cimentera ve de lluny, en 
ser aquest barri el que, per la 
seva proximitat, ha sofert de 
forma més directa l’impacte de 
la planta. És per això que l’AV 
del veïnat va ser la que va lide-
rar al 2006 la creació de la Plata-
forma Antiincineració, a la qual 
es van afegir una cinquantena 
d’entitats més del municipi.
D’aleshores ençà, la Plataforma 
ha organitzat xerrades, mani-
festacions i la recollida de 6.000 
signatures, al 2008, en contra 
de la crema de residus a la plan-
ta. Amb plataformes d’altres 
comunitats autònomes, la de 
Montcada va fundar la Coordi-
nadora estatal contra la incine-
ració i també una altra d’àmbit 
català, que han convocat troba-
des nacionals i internacionals 
sumant forces amb entitats eco-
logistes d’arreu del món.

Sentències favorables. Després 
de tres ligitis amb sentències 
a favor, el fet que per primera 
vegada el TSJC parli explícita-
ment de clausurar la cimentera 
és per al president de l’AV Can 
Sant Joan, José Luis Conejero, 
un pas més en la lluita iniciada 
fa 16 anys contra una fàbrica 
centenària.

PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ
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El moviment veïnal celebra l’avenç 
del setge judicial a la cimentera

Membres de l’AV Can Sant Joan i de la Plataforma Antiincineració, davant d’un mural de denúncia sobre la contaminació de la cimentera

L’AV Can Sant Joan va interposar la primera demanda contra l’empresa al 2009 i ha guanyat tres recursos

Pilar Abián | Can Sant Joan

La patronal 
i sindicats 
del ciment 
defensen la 
fàbrica local
Els sindicats UGT FICA Ca-
talunya i CCOO de l’Hàbitat 
de Catalunya, juntament amb 
la patronal Ciment Català, en 
el marc de la Fundació laboral 
del ciment i el medi ambient 
(CEMA), reclamen a la Genera-
litat de Catalunya que resolgui 
amb celeritat la tramitació en 
curs perquè l’activitat de la fàbri-
ca de Lafarge Holcim a Montca-
da i Reixac obtingui l’adequació 
de la seva Autorització Ambien-
tal Integrada (AAI).
UGT FICA Catalunya mani-
festa la seva aposta pel manteni-
ment dels llocs de treball de la 
planta “amb el compliment de 
la normativa mediambiental 
i la responsabilitat social de 
l’empresa envers la plantilla i 
la ciutadania”, ha assenyalat en 
un comunicat.

Petjada de carboni. CCOO de 
Catalunya també s’alinea a favor 
de transitar cap a una economia 
neutra a CO2 –signifi ca emetre 
la mateixa quantitat de diòxid de 
carboni a l’atmosfera de la que 
es retira por diferents vies– alho-
ra que manifesta la necessitat de 
defensar l’ocupació a la indústria 
a Catalunya. “Reclamem una 
solució ràpida que doni estabi-
litat i horitzó a la plantilla de 
la fàbrica, així com al conjunt 
del sector del ciment”, demana 
el sindicat | LR

Conejero: ‘Arribar fi ns aquí semblava impossible’
Creu que realment la planta es 
tancarà?
Cada vegada ho veig més a prop. 
Feia 16 anys arribar fi ns aquí sem-
blava impossible i hem demostrat 
que, amb perseverança, amb 
l’ajuda dels veïns i, sobretot, tenint 
la raó, les coses s’aconsegueixen.
No serà fàcil, tenen al front la Ge-
neralitat i una gran multinacional.
Som conscients que la cimentera 
té molt poder i que la Generalitat, 
en comptes de ser neutral, ha de-
mostrat estar a favor de l’empresa. 
Fins i tot la Fiscalia està investi-
gant la seva actuació.
No creu que tot rau en un defecte 

de forma en la tramitació de l’au-
torització ambiental?
Permetre canvis no substancials 
sobre autoritzacions ambientals 
que no existeixen no sembla no-
més un tema de tramitació. Les 
coses s’han fet malament i per 
això ho vam denunciar.
Al mig, però, es troben els treba-
lladors.
No els desitgem cap mal. La ci-
mentera se n’ha de fer càrrec de 
recol·locar-los o d’indemnitzar-los. 
Lafarge seguirà venent ciment 
aquí i necessitarà empleats. D’al-
tra banda, si es fa una reconversió 
industrial de l’espai que ocupa la 

planta, això generarà molts llocs 
de feina. Però, en última instàn-
cia, si aquesta activitat és perjudi-
cial per a la salut, no es pot tolerar. 
Quines són les molèsties que pa-
teix el veïnat?
Pols que s’acumula a les nostres 
fi nestres, terrasses i cotxes. No és 
com fa 20 anys, que trepitjàvem el 
ciment pel carrer, però tot això ho 
estem respirant. I a l’estiu, el soroll 
és insoportable.
Formarien part d’una taula de ne-
gociació?
Si en 100 anys no han resolt com 
deixar de contaminar, no cal parlar 
res, que ho facin i prou! | PA
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DILM 2022

#llenguamaternaMontcada

 www.montcada.cat

Dilluns, 21 de febrer, 
17.30 h
Biblioteca Elisenda de Montcada

Xerrada a càrrec de Llenguaferits 
(Jessica Neuquelman i David Vila)

Acte en col·laboració amb l’Aula 
d’Extensió Universitària 
de Montcada i Reixac

Cal inscripció prèvia: 
aulamontcada@gmail.com

Amb intèrpret en llengua 
de signes catalana

‘Un món de llengües’

ASSOCIACIÓ AULA

D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

DE MONTCADA I REIXAC

PER A PERSONES ADULTES

TEATRELA SALLE MONTCADA

El cas del germà Jesús Linares 
trasbalsa la comunitat educativa
La direcció i l’Ajuntament condemnem els fets i expressen el seu suport a les víctimes

Des que va trascendir el nom 
de Jesús Linares com presumpte 
autor dels abusos a vuit exalum-
nes de La Salle Premià –entre els 
quals hi ha l’escriptor Alejandro 
Palomas–, el focus mediàtic s’ha 
traslladat a l’escola de Montcada, 
on el religiós va treballar entre 
els anys 1986 i 2003 i on també 
s’han destapat d’altres casos. 
La primera ex-lumna a denunci-
ar públicament haver patit asset-
jament per part de Linares a La 
Salle Montcada ha estat Sandra 
D, de 49 anys, que el va tenir de 
tutor a primer de Batxillerat du-
rant el curs 1987-88. Des que va 
donar a conèixer la seva experi-
ència a laveu.cat el passat 11 de 
febrer, una investigació del diari 
digital elDiario.es ha destapat cinc 
casos més al municipi i la xifra 
total de víctimes encara és una 
incògnita. 

Condemnes. La direcció de l’es-
cola ha enviat un comunicat a les 
famílies –al qual s’ha afegit l’As-
sociació d’Antics Alumnes– on 
mostra la seva indignació pels 
fets, demana perdó a les víctimes 
i reitera la seva voluntat de col-
laborar amb la Justícia, portant a 
la Fiscalia tots els casos –malgrat 
que hagin prescrit–, complint 
així la consigna del Papa Fran-
cesc sobre “el doble compromís 

legal i moral de l’Església amb 
les víctimes”. L’escrit fa constar 
que avui dia el centre compta 
amb un protocol de ‘Tolerància 
0’ per crear un entorn segur per 
als alumnes. 
També hi ha hagut força reac-
cions a les xarxes socials, com 
el comunicat que ha difós l’ac-
triu montcadenca Núria Gago, 
en nom d’un grup d’exalumnes 
de batxillerat dels anys noranta, 
mostrant el seu estupor pels fets 
que han sortit a la llum i la seva 
solidaritat amb les víctimes que 
han denunciat els abusos i amb 
les que ho puguin fer a partir 
d’ara. L’escrit critica la passivitat 
de la direcció d’aleshores davant 
les conductes del religiós cap a 
l’alumnat que qualifi ca “d’inva-
sives i intolerables”.
LAjuntament també ha expres-
sat la seva condemna pels fets 
denunciats públicament i ha 
expressat el seu suport a les víc-
times. La regidora d’Educació, 
Igualtat i Feminismes i LGTBI, 
Jessica Segovia (ECP), ha expli-
cat que el consistori, a través de 

l’Ofi cina d’Atenció a la Dona, ja 
s’ha posat en contacte amb l’afec-
tada. “Ens posem a la dispo-
sició de totes les víctimes i les 
animem a denunciar els fets 
davant de la justícia perquè no 
quedin impunes”, ha dit l’edil. 
Actualment, Linares té 90 anys 
i viu en una residència de La Sa-
lle, a Cambrils (Tarragona). Jesús Linares, a la dreta de la imatge, amb la promoció de primer de Batxillerat del curs 1989-90

L.Grau/ P.Abián | Redacció
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L’aparició a la premsa del nom de germà Jesús 
Linares com autor dels abusos a La Salle Premià 
va reactivar el record d’aquesta experiència trau-
màtica i va empènyer Sandra D a fer públic el seu 
testimoni a laveu.cat el passat 11 de febrer. Se-
gons aquesta ex-alumna, el professor la retenia 
més temps del compte a les hores de tutoria per 
buscar moments d’intimitat i contacte físic. “Era 
un despatx petit i ell sempre posava la seva 
cadira a tocar de la meva i em feia preguntes 
sobre la meva vida personal. Poc a poc s’anava 
prenent confi ances, com posar la mà damunt 
les meves cames mentre parlava i agafar-me les 
mans i desar-les a la seva falda”. Explica que se 
sentia violentada per aquestes actuacions, que 
van anar in crescendo en cada sessió. “Jo enreti-
rava la cadira per posar distància entre els dos, 
però ell m’acabava acorralant contra la porta, 
sense que em pogués moure, fi ns que sonava 
el timbre i sortia corrent, morta de por”. A fi nal 
del curs, Sandra va decidir canviar d’institut per 
posar fi  a una situa ció que li provocava terror i 
angoixa i de la que no va dir res a ningú, ni a la 

‘Només li desitjo que es cremi a l’infern’
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Una investigació 
d’elDiario.es ha tret 
a la llum cinc casos 
més de presumpte 
assetjament

VIDEO A LAVEU.CAT

seva pròpia família: “A més de ser capellà, era 
una persona amb poder en una institució com 
La Salle, i jo només era una nena de 14 anys. 
Tenia por que no em creguessin o que es pen-
sessin que jo havia provocat allò”. Sandra se 
sent alleujada després de denunciar el seu cas 
i anima altres víctimes a fer-ho, tot i saber que 
Linares no serà jutjat: “Només li desitjo que es 
cremi a l’infern” | LG
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La nova Coordinadora 
veïnal del Baix Besòs 
es presenta públicament

Amb el gran repte de consolidar 
un grup motor per a la construc-
ció d’una governança metropo-
litana de l’eix del Besòs des del 
teixit veïnal, s’ha fet pública la 
constitució de la Coordinado-
ra Veïnal del Baix Besòs. Enti-
tats veïnals dels cinc municipis 
del territori –entre les quals hi 
ha la Favmir i l’AV Can Sant 
Joan– han decidit sumar forces 
per resoldre problemàtiques 
comunes. “El nostre principal 
objectiu és que en els nostres 
barris es visqui bé i hi hagi 
habitatge i treball dignes’’, va 
assenyalar Camilo Ramos, vi-
cepresident de la Coordinadora 
i membre de la Federació d’As-
sociacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, durant la roda de 
premsa convocada el 15 de fe-
brer al Col·legi de Periodistes.
Ramos va començar la seva in-
tervenció explicitant que al ter-

ritori s’hi troben 16 dels 25 bar-
ris més pobres de Catalunya 
i que aquests concentren els 
pitjors indicadors de benestar 
quant als nivells de formació i 
de renda, esperança de vida i 
taxes d’atur. 

Atenció especial. Els represen-
tants de la Coordinadora van 
posar el focus especialment a 
Montcada, entenent que el mu-
nicipi està afectat per nombro-
ses infraestructures que trinxen 
el territori. Quant a la la lluita 
veïnal contra la cimentera, la 
plataforma veïnal demanarà a 
la Generalitat que compleixi 
amb la sentència del TSJC i 
procedeixi a la seva clausura. 
Altres problemàtiques vincula-
des al municipi que també es van 
posar sobre la taula van ser els 
assentaments del Pla del Besòs, 
la construcció de futur l’hospital 
o el soterrament de l’R2.

Alex Kong | Barcelona

La Favmir i l’AV Can Sant Joan participen a la iniciativa

PROPOSTA CIUTADANA

La consellera de Drets Socials 
es compromet a buscar fórmules 
per solucionar la problemàtica

BARRAQUISME AL PLA DEL BESÒS

L’alcaldessa titlla de ‘molt positiva’ la trobada de treball amb Violant Cervera
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La Consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera, ha adquirit el 
compromís d’estudiar la possi-
bilitat d’ajudar econòmicament 
l’Ajuntament per encarregar 
una diagnosi social i urbanística 
de l’assentament als dos marges 
del riu Besòs. “L’estudi és im-
portant per saber quina és la 
realitat, davant l’hermetisme 
a la zona”, ha declarat l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
qui ha valorat de forma “molt 
positiva” la reunió de treball 
que va mantenir amb la conse-
llera per tractar la problemàtica 
de l’assentament il·legal.
La trobada ha servit per co-

mençar a establir les diferents 
formes de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la Generalitat 
per a la creació d’una taula mul-
tisectorial amb tots els departa-
ments –Interior, Drets Socials, 
Habitatge i Acció Climàtica– 
que estan implicats en aquesta 
problemàtica. 
“Fem una valoració molt po-
sitiva de la reunió ja que hem 
observat per part de la Gene-
ralitat una actitud proactiva 
en relació a les propostes i a 
la cerca de solucions conjun-
tes”, ha dit l’alcaldessa, qui ha 
convidat la consellera a visitar 
Montcada i Reixac per conèi-
xer en persona l’assentament: 

“És necessari que sigui cons-
cient de quin és el problema i 
la seva magnitud”.

Calendari de trobades. La reunió 
s’inclou en la ronda de contac-
tes que l’Ajuntament ha dema-
nat amb entitats supramunici-
pals per trobar una solució al 
problema de l’assentament de 
barraques després que al gener 
dues persones perdessin la vida 
en un infrahabitatge per inhala-
ció de fum. El passat 17 de ge-
ner, l’alcaldessa ja es va reunir 
amb el delegat del govern de la 
Generalitat a Barcelona, Antoni 
Morral, i la gerent del Consorci 
del Besòs, Carme Ribas.

Laura Campos i tècnics municipals es van reunir el 15 de febrer amb la consellera per abordar com posar fi  a l’assentament de barraques

Lluís Maldonado | Redacció

La presentació de la Coordinadora es va fer el passat 15 de febrer al Col·legi de Periodistes
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La sequera dispara l’alerta per 
possibles restriccions d’aigua

Les reserves d’aigua de Catalu-
nya es troben per sota de la mit-
jana dels últims 10 anys. Després 
de més de 70 dies gairebé sense 
precipitacions i un 2021 sec, 
s’han disparat les alarmes arreu 
i la sequera a les zones forestals 
ha fet créixer el risc d’incendi.
Si continua la dinàmica, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
posarà en marxa de mesures 
extraordinàries per racionar el 
consum d’aigua. 

Perill d’incendi al febrer. Davant 
d’aquesta situació, les entitats 
de defensa forestal han deixat 
de fer tasques de manteniment 
dels boscos que realitzen en 
aquestes dates per centrar-se en 
la vigilància dels espais naturals. 
“De moment hem paralitzat 
els treballs de desbrossar pel 

risc d’incendi”, ha explicat el 
regidor de Medi Natural i res-
ponsable de l’ADF la Serralada, 
Oriol Serratussell (ECP). Tant 
l’ADF com Protecció Civil com-
parteixen la mateixa estratègia.
L’edil demana a la població mà-
xima prudència en el cas d’ha-
ver de fer cremes autoritzades a 
prop d’espais forestals i també 
en entorns més urbans on hi 
hagi vegetació seca. Serratussell 

ha mostrat també la preocupa-
ció davant el risc que puguin ar-
ribar pluges intenses a la prima-
vera, “no interessa que plogui 
fort, sinó que el territori es vagi 
refrescant de forma continua-
da”, ha remarcat. El responsable 
de Medi Natural no descarta 
que s’hagin de prendre a l’estiu 
mesures dràstiques, com ara res-
tringir els accessos a parcs fores-
tals, com a l’agost passat.

MEDI NATURAL

L’absència de pluges en els darrers mesos fa augmentar la vigilància sobre els boscos

Lluís Maldonado | Redacció
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Durant els darrers 70 dies pràcticament no s’han registrat precipitacions i el 2021 va ser sec

El Ple porta a aprovació l’impost 
que substitueix la plusvàlua

El 20 de febrer, el Casino de Terra Nostra acollirà la projecció del 
documental ‘De matinada’ (19h), que analitza l’operació Judas de 
la justícia espanyola contra els CDRs. “Vol denunciar la maquinària 
repressiva de l’Estat Espanyol da-
vant l’independentisme”, assenya-
len el organitzadors de l’acte, l’ANC 
i el CDR de Montcada. Després del 
visionat intenvindran com a ponents 
Jordi Aranda d’Alarma Solidària i el 
sabadellenc Jordi Ros –a la foto–, un 
dels encausats | LR

L’ANC i el CDR projecten al Casino 
el documental ‘De matinada’

LA
U

R
A 

G
R

AU
R

ÀD
IO

 S
AB

AD
EL

L

L’aprovació del nou impost 
sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturale-
sa urbana, en substitució 
de l’antiga plusvàlua, és el 
principal punt de l’ordre del 
dia del Ple extraordinari que 
es farà de forma telemàtica 
el 24 de febrer (18.30h). 
S’aprovarà així la modifi cació de l’ordenança per tal d’adaptar-la a la 
recent sentència d’anul·lació de la plusvàlua del Tribunal Constitucional 
i del Reial Decret que va aprovar el govern espanyol per ajustar-se a llei. 
A continuació, se celebrarà el Ple ordinari del mes de febrer | LM

El PSC defensa declarar el Pla 
de Reixac com a espai d’interès 
natural (PEIN) per garantir-ne 
que les 450 hectàrees que ocu-
pa continuïn com a zona verda 
amb usos agrícoles i forestals. 
Així ho va manifestar el primer 
secretari i regidor del PSC a 
Montcada, Bartolo Egea, el 12 
de febrer, quan el PSC local 
va celebrar un acte al parc de 
Mas Duran, amb regidors de 
la comarca i els diputats al Par-

lament, Jordi Terrades i David 
González, i del Congrés, Paco 
Aranda.
“Tenim el pulmó verd més im-
portant de tota la zona metro-
politana”, va explicar Egea tot 
afegint “la seva declaració com 
a PEIN és l’única via per evi-
tar l’especulació amb els futurs 
usos del Pla de Reixac”. Terra-
des es va comprometre a presen-
tar al Parlament una proposta de 
resolució per blindar el paratge. 
“No hem de permetre l’arriba-

da de fons voltor, volem que es 
mantingui com la gran zona 
verda que és per gaudir i que 
s’aturi la degradació d’algunes 
zones del parc i els seus usos il-
legals”, va afegir Egea que empla-
ça al govern municipal a agilitzar 
els treballs iniciats per preservar 
l’espai natural. 

Resposta. La petició del PSC ha 
estat rebuda amb sorpresa per 
part del president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), 

atès que va ser durant el mandat 
socialista, al 2009, quan es va 
aprovar l’Àrea Residencial Estra-
tègica per construir més de 2.000 
habitatges al Pla de Reixac. “Ce-
lebro que el PSC hagi canviat 
d’opinió, tot i que no deixa de 

ser cínic que el partit que més 
ens va pressionar perquè auto-
ritzéssim l’ampliació de LIDL 
sobre el corredor biològic de 
Mas Duran –cosa que no vam 
permetre–, s’erigeixi ara en el 
seu gran defensor”, ha dit l’edil. 

El PSC vol que es preservi el Pla de 
Reixac com a espai d’interès natural
El diputat Jordi Terrades es compromet a pressionar perquè es reconegui com a PEIN

Lluís Maldonado | Redacció
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Regidors i diputats socialistes davant el mirador de la llacuna del parc de Mas Duran
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La Policia Local commemora 
enguany el seu 75è aniversari

COMMEMORACIÓ

El cos presenta el programa d’activitats previst amb motiu de l’efemèride
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Enguany fa 75 anys que es va 
crear el cos policial de Montca-
da i Reixac, conegut inicialment 
i fi ns a la dècada dels 90 com 
la Guàrdia Urbana. Amb mo-
tiu de l’efemèride, s’ha previst 
un programa commemoratiu 
acompanyat d’un logotipus que 
s’estamparà a la façana de les 
instal·lacions policials i a tots els 
vehicles del departament.
“Donem el tret de sortida a la 
celebració dels 75 anys d’un cos 
pel qual l’actual govern muni-
cipal ha fet una clara aposta de 
modernització, amb l’amplia-
ció de la plantilla i la dotació 
de més recursos perquè sigui 
una policia de proximitat”, va 
explicar el 16 de febrer el regidor 
responsable del departament, 
Oriol Serratusell (ECP). 

Activitats. L’edil i el cap policial, 
José Manuel Martín, van pre-
sentar les accions previstes per a 
l’aniversari, algunes de les quals 

ja s’han posat en marxa, com 
ara l’edició de 1.500 exemplars 
d’un calendari amb imatges del 
departament, que es pot recollir 
a l’Ajuntament o a la pròpia Po-
licia Local. 
També es convocarà un concurs 
fotogràfi c, es faran activitats 
a les escoles i un acte de reco-
neixement intern per als agents 
que hagin pres part en serveis 
signifi catius. La celebració cul-
minarà amb la jornada de por-
tes obertes prevista a la tardor 
que inclourà activitats lúdiques 

i exhibicions amb la participació 
d’altres cossos de seguretat.
“Per a nosaltres, es tracta 
d’una commemoració molt 
especial perquè no hi ha tan-
tes policies locals que tinguin 
una trajectòria tan llarga”, va 
explicar Martín, responsable 
del cos des de fa dos anys. “És 
un orgull estar al front del 
departament ara que estem 
en procés de reorganització i 
modernització; a més, compto 
amb un gran equip de profes-
sionals”, va afegir Martín. 

El regidor i el cap de la Policia Local, davant del logotipus commemoratiu

Pilar Abián | La Ferreria
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Programació MONTCADA I REIXAC 

MARÇ

2022

DISSABTE 12 DE MARÇ, 20 h
Bitò Produccions

LES IRRESPONSABLES
TEATRE
Teatre Municipal

Preu: 21 euros; anticipada 18 euros

DIVENDRES 4 DE MARÇ, 20 h  
Concert “Terciopelo”

SALVA CRIADO
MÚSICA
Teatre Municipal

Preu: 12 euros; anticipada 10 euros

DIUMENGE 13 DE MARÇ, 12 h
Cia. Dàmaris Gelabert

SOC FELIÇ
TEATRE MUSICAL FAMILIAR
Teatre Municipal

Preu: 10 euros; anticipada 8 euros

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

@TeatreMontcada

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID

Des del 28 de gener de 2022 l’aforament de la sala és del 100% i s’aplicaran les mesures de seguretat segons la normativa vigent · 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.

+2+2+

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

677 170 174

Servei WhatsApp 
de la biblioteca

Més informació del servei a biblioteques.montcada.cat

Les biblioteques més a prop teu!

Posem en marxa el nou servei de WhatsApp. 

Ens podràs demanar llibres, fer consultes, 

renovar documents, etc.

Envia’ns un WhatsApp i t’atendrem el més ràpid 

possible.

Servei en horari d’obertura de les biblioteques.
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Les portes obertes als centres 
educatius públics i concertats, 
de primària i secundària, co-
mencen aquest mes de febrer. 
L’objectiu és mostrar a les fa-
mílies les instal·lacions i els 
projectes educatius abans de la 
campanya de preinscripció per 
al pròxim curs, que enguany 
anirà del 7 al 21 de març a in-
fantil i primària i del 9 al 21 de 
març, a secundària obligatòria.
“La tria del centre educatiu és 
un moment molt important i 
sabem que és un procés difícil 
i que genera incerteses; des de 
l’Ajuntament volem tranquil-
litzar les famílies perquè els 
projectes de les escoles i insti-
tuts de la ciutat són molt po-
tents i, per tant, els seus fi lls 
seran molt ben acollits”, ha 
explicat la regidora d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP).

Protocol covid. Com a mesura 
de prevenció de la pandèmia, 

per assistir a les jornades serà 
obligatori demanar cita prèvia, 
omplint un formulari allotjat a 
la pàgina web del centre que es 
vulgui visitar. 
A primària, els centres públics 
han establert dia i hora per a 
les visites, mentre que els con-
certats donen data directament 
a les famílies que hi contacten. 
L’Ajuntament enviarà una car-
ta als domicilis dels infants i jo-
ves que el proper curs comen-
çaran P3 i primer de l’ESO, 
amb les dates de les portes 
obertes, la guia de centres edu-
catius del municipi i una altra 
amb recomanacions a l’hora de 
triar centre, elaborada per la 
Xarxa Antirumors. 

Societat MITJANS LOCALS
Montcada Comunicació organitza una
jornada per compartir experiències en el 
marc del 30è aniversari de La Veu quinzenal
PÀG. 15

CURS VINENT

L’objectiu és mostrar a les famílies els projectes educatius i les instal·lacions abans de la campanya de preinscripció escolar

Els centres educatius comencen les 
portes obertes aquest mes de febrer
Sílvia Alquézar | Redacció

La preinscripció serà 
del 7 al 21 de març per 
a infantil i primària i del 
9 al 21, per a l’ESO
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Les portes obertes als centres educatius per a les famílies es fan abans de l’inici de la campanya de la preinscripció escolar 

La Xarxa Antirumors inicia una campanya 
per una escolarització sense prejudicis
La iniciativa de la Xarxa An-
tirumors de Montcada (Xar-
mir) pretén que les famílies 
triïn el centre on volen que 
estudiïn els seus fi lls i fi lles 
en base a la seva pròpia ex-
periència i no condicionades 
per prejudicis i rumors al vol-
tant de les diferents escoles. 
El projecte educatiu, l’equip 
docent i la implicació familiar 
són aspectes que la Xarmir 

apunta com a bàsics a l’hora 
de fer-ne la tria. 
A causa de la pandèmia, els 
dos últims anys no s’han po-
gut fer les reunions presen-
cials amb les famílies –a la 
foto, trobada de secundària 
al març de 2020. Per aquest 
motiu, la Xarmir, amb el su-
port de l’Ajuntament, ha ela-
borat una guia que s’envia 
per correu amb tota la docu-

mentació sobre la preinscrip-
ció escolar a les famílies amb 
infants que el curs vinent co-
mençaran P3 o primer d’ESO. 
D’altra banda, l’Ajuntament 
difondrà un vídeo amb testi-
monis de pares i mares que 
es mostren contents amb el 
centre que se’ls va assignar, 
tot i no ser la primera opció 
escollida a la sol·licitud de la 
preinscripció escolar | SA

AR
XI

U
/ M

O
N

TS
E 

M
AR

CO
S



1414 2a quinzena | Febrer 2022Societat

L’Ajuntament ha posat en mar-
xa un projecte de suport a les 
AMPA-AFA del municipi per 
tal d’enfortir-les i dinamit-
zar-les. El programa ofereix 
suport a les entitats en el marc 
de la comunitat educativa, im-
pulsant el treball en xarxa i la 
gestió de les activitats extraes-
colars en clau inclusiva. “Les 
AMPA-AFA són un motor 
molt important i cal posar-les 
en valor, dona’ls-hi visibili-
tat i treballar conjuntament 
amb elles per enfortir el seu 
paper clau dins la comunitat 
educativa”, ha explicat la regi-
dora d’Educació, Jessica Sego-
via (ECP).

Objectius. Des del consistori, es 
plantegen accions com aconse-
guir una major implicació de 
les famílies, donar visibilitat a 
la feina feta, ampliar els recur-
sos per atendre les necessitats 
educatives especials en horari 
extraescolar, millorar la co-
municació amb l’Ajuntament, 
fomentar el treball en xarxes, 
activar la Federació d’AMPA 
(FAMPA) i l’escola de pares i 
mares, entre d’altres. 
El projecte es troba en fase de 
diagnosi i s’han organitzat dues 
trobades amb representants de 

les AMPA-AFA de bona part 
dels centres educatius. En 
aquestes reunions, les entitats 
han posat damunt la taula pro-
blemes amb què es troben en el 
seu dia a dia. La darrera reunió 
es va fer el 9 de febrer a l’INS 
La Ribera, amb l’assistència 
d’una trentena de persones. El 
president de l’AMPA de l’esco-
la El Turó, Ismail Ahalli, veu 
bé que “les ampa tinguem un 
punt de trobada i refl exió 
de cara a millorar la nos-
tra tasca”. També ho veuen 
positivament la secretària de 

l’AMPA de l’escola Reixac, 
Lorena Almodóvar, qui creu 
que “treballar en xarxa pot 
ser benefi ciós per compartir 
problemes i solucions”, i Es-
ter Escobosa, de l’AMPA de 
l’INS la Ribera, qui creu que 
“aquests contactes són enri-
quidors perquè permeten co-
nèixer noves idees i propostes 
per treballar amb les famíli-
es”. En la primera fase s’està 
treballant amb les AMPA-AFA 
de primària i secundària i, en 
una segona, es farà amb les de 
les escoles bressol.

Segona reunió de les AMPA de Montcada, feta el 9 de febrer, a la sala polivalent de l’institut La Ribera amb força participació

Els representants de les AMPA-AFA 
comparteixen idees i experiències
La Regidoria d’Educació posa en marxa un projecte per visibilitzar i enfortir la seva tasca al municipi
Laura Grau | Montcada

ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D’ALUMNES

Ester Escobosa La Ribera

‘Aquestes reunions 
poden arribar a ser 
molt enriquidores’

Ismail Ahalli El Turó

‘És positiu tenir un 
punt de trobada i de 
refl exió conjunta’

Lorena Almodóvar Reixac

‘Treballar en xarxa 
pot ser benefi ciós 
per compartir idees’’

VALORACIONS
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Vols saber com consultar La Veu 
digital amb el teu mòbil o la teva 
tauleta?

T’agradaria aprendre a navegar 
per la web municipal o donar-te 
d’alta als canals de comunicació 
de l’Ajuntament?

Aprofita els avantatges que ofe-
reixen els nous mitjans de co-
municació i estigues a l’última.

Cal portar dispositiu propi 

(telèfon mòbil o tauleta)

Places limitades. Assignació per ordre 
d’inscripció

Inscripcions a cada equipament  
o a envellimentactiu@montcada.org

Càpsula formativa gratuïta sobre 
tecnologia per a persones granses        a l’última!TIC

Tria el dia i el lloc que et vagi millor 
i inscriu-te:

Centre Cívic Can Cuiàs. Tel. 935 758 705
Dilluns 28 de febrer, de 17 a 19 h
(Inscripció fins al 21 de febrer) 

Casal Cívic Montcada i Reixac. Tel. 935 646 061
Dijous 17 de març, de 18 a 20 h
(Inscripció fins al 10 de març) 

Casal Casa de la Mina. Tel. 935 644 418
Dilluns 21 de març, de 16.30 a 18.30 h
(Inscripció fins al 14 de març)

‘Les AMPA-APA són un 
motor molt important i 
cal posar-les en valor, 
dona’ls-hi visibilitat i 
treballar conjuntament 
per enfortir el seu 
paper al municipi’

Jessica Segovia
Regidora d’Educació
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Modalitat infantil i juvenil

i modalitat adulta

Presentació de treballs:

del 4 al 20 d’abril

Concursos artístics de Festa Major 2022

Tota la informació a www.montcada.cat

Premi a les millors fotografies 

de la Festa Major

Inscripcions fins a les 24 h del 

7 de juny

Participació oberta a totes les 

persones, sense límit d’edat

Presentació de treballs:

del 25 d’abril al 10 de maig

Informació i inscripció prèvia:

Centre Cívic Can Cuiàs
Tel. 935 758 705
Casal de Gent Gran
Casa de la Mina
Tel. 935 644 418
Centre Cívic La Ribera
Tel. 935 753 080

spais de saluteFebrer/març de 2022

• Activitats gratuïtes • Aforament limitat • Cal inscripció prèvia

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

Jornada sobre la transformació 
dels mitjans amb la digitalització

COMUNICACIÓ

Cinc directors compartiran les experiències i accions que estan aplicant

Conèixer l’evolució contant dels 
mitjans de proximitat; saber què 
s’està fent i com més enllà del 
marc teòric i compartir coneixe-
ment i experiències reals posades 
en marxa a nivell de ràdio, televi-
sió, diaris digitals i publicacions 
escrites són elsobjectius de la 
jornada que Montcada Comu-
nicació organitza el proper 12 de 
març (10h) a l’Espai Kursaal de 
Can Sant Joan.
Directors de cinc mitjans dialo-
garan sobre les seves experièn-
cies, però també sobre els reptes 
i les amenaces amb què treballen 
cada dia per posar en valor els 
continguts informatius. Conver-
saran i analitzaran el paper dels 
mitjans i dels nous canals i com 
arribar al màxim de públic ob-
jectiu. A la matinal intervindran 
Agustí Danés, director editorial 
del grup El 9 NOU; Mònica 
Lablanca, directora de Cugat 
Mèdia; Óscar Sánchez, director 
de mitjans de l’Hospitalet de Llo-

bregat; Julià Guerrero, director 
de mitjans de Castellar del Vallès 
i Pilar Abián, directora de Mont-
cada Comunicació. 

Època de canvis. “Amb l’avenç 
de la digitalització, el món de 
la comunicació s’està trans-
formant de forma vertigino-
sa i els professionals ens hem 
d’adaptar a aquests canvis per 
respondre a les demandes de la 
nostra audiència”, ha explicat 

Abián, qui considera que com-
partir experiències amb altres 
mitjans “és una bona manera 
d’afrontar els nous reptes que 
tenim per endavant amb l’ob-
jectiu de millorar i de seguir 
sent el referent comunicatiu al 
nostre municipi”. La jornada es 
podrà seguir de forma presencial, 
amb inscripció prèvia a través de 
participa.montcada.cat, o telemàtica-
ment per laveu.cat i pel canal You-
tube de Montcada Comunicació.

Lluís Maldonado | Redacció

La digitalització ha transformat els processos de creació i difusió dels continguts informatius
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Creu Roja homenatja 
el paper i la tasca del 
voluntariat de l’ong
L’Auditori Municipal acull una mostra que recull 
la història de l’entitat a Montcada, Ripollet i Cerdanyola

Laura Grau | Montcada

CENTENARI

Fins al 3 d’abril, es pot visitar 
a l’Auditori Municipal l’exposi-
ció ‘Creu Roja, cent anys al teu 
costat’, que fa un repàs històric 
de la trajectòria de la secció de 
l’ong a Ripollet, Cerdanyola i 
Montcada i també esdevé un 
homenatge a la tasca del vo-
luntariat que hi ha treballat al 
llarg de tots aquests anys. La 
mostra, inaugurada el passat 4 
de febrer, repassa la funció as-
sistencial i sanitària originària 
de Creu Roja i com, amb el pas 
dels anys, s’ha adaptat a les ne-
cessitats de la societat.
L’exposició s’ha fet conjun-
tament entre l’ong local i els 
museus de les tres poblacions. 
Una llitera per transportar 
malalts, una motocicleta, uni-
formes antics i actuals, entre 
d’altres elements, es combinen 

amb plafons informatius sobre 
la secció local de l’organització, 
que es va fundar l’11 de setem-
bre de 1921 a Ripollet i Cerda-
nyola, i a la qual anys s’hi va 
incorporar Montcada als anys 
cinquanta.

Recorregut. El Museu local ha 
aportat a la mostra fotografi es 
històriques provinents de fons 
particulars, com el de Matllo-
Aguilar i el de Vilagut-Esplu-
gas, que il·lustren la tasca de 
l’entitat local en esdeveniments 
festius i en atenció a les vícti-
mes d’accidents de carretera. 
“Vull agrair la col·laboració 
d’aquestes famílies per cedir 
aquesta interessant docu-
mentació gràfi ca”, va dir el 
tècnic del Museu Municipal, 
Adrián Soler. 
En representació de l’Ajunta-

ment, hi van assistir la regido-
ra de Cultura i Patrimoni, M. 
Rosa Borràs (ERC), qui va 
destacar que la mostra “ens 
parla de gent solidària i va-
lenta”, i l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), qui va felicitar 
l’entitat “com a exemple de 

solidaritat, altruisme, com-
promís i defensa de la idea 
que un altre món és possi-
ble”, tot destacant un dels prin-
cipals projectes que gestiona a 
Montcada, el menjador social 
de l’Alzina, a Terra Nostra.

La mostra sobre el centenari de Creu Roja es va inaugurar el 4 de febrer a l’Auditori
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A Montcada, 
hi ha prop de 
500 famílies 
sòcies
L’assemblea local de Creu 
Roja compta actualment 
amb 350 voluntaris, 60 de 
les quals són de Montcada 
i Reixac. Un d’ells és Ki-
lian Ruiz, veí de Can Sant 
Joan, que va començar a 
col·laborar fa 15 anys en 
tasques d’atenció a gent 
gran i persones sense llar. 
“M’agrada ajudar als al-
tres perquè em fa sentir 
bé amb mi mateix”, va dir 
durant la inauguració. 
A Montcada, al voltant de 
500 famílies són sòcies de 
Creu Roja. El coordinador 
de la secció local i comissa-
ri de la mostra, César Mar-
tínez, va posar de manifest 
que “l’entitat s’ha centrat 
en pal·liar els darrers dos 
anys els efectes de la crisi 
per la pandèmia’. El presi-
dent de l’ong als tres muni-
cipis, Santi Morera, va des-
tacar que l’organització “és 
un element clau als tres 
municipis, no només des 
del punt de vista assisten-
cial, sinó també social” | LG

Nova edició del curs per formar 
joves com a agents de diversitat
Les àrees d’Inclusió i Joventut de l’Ajuntament posen en mar-
xa a partir del mes d’abril una nova edició del projecte ‘Líders 
per la diversitat’, que té com a objectiu de formar el jovent 
com agents comunitaris perquè puguin desenvolupar acci-
ons individuals o col·lectives en l’àmbit de la interculturalitat, 
la convivència i l’acollida d’altres joves nouvinguts. El curs , 
que també s’ofereix als instituts, inclou quatre sessions, de 
dues hores cadascuna, els divendres 22 i 29 d’abril i 6 i 13 
de maig, de 17 a 19h, a l’Espai Jove Can Tauler. Aquesta for-
mació s’adreça a tot el jovent del municipi i per participar-hi, 
s’ha de fer una inscripció prèvia abans del 31 de març al te-
lèfon 667 173 249, al correu electrònic aprop@montcada.org 
o a l’Instagram de l’Espai Jove Can Tauler (@cantauler)| LR 

Miguel Ángel Salamero, convidat 
a un acte de l’Esplai per a la Dona

Després de l’última edició 
adaptada a la pandèmia, la 
novena Magic Line Sant Joan 
de Déu torna aquest any amb 
grups més grans, de 4 a 20 per-
sones, i amb més caminades 
solidàries repartides pel terri-
tori per evitar aglomeracions. 
L’equip local que ha participat 
habitualment a la iniciativa or-
ganitzarà conjuntament amb el 
Centre Excursionista El Cim 
una matinal festiva al muni-
cipi, que tindrà lloc el 20 de 
març, data en què se celebra-
ran totes les sortides. 

Recorregut. La proposta con-
sisteix en una caminada de 
12 quilòmetres amb sortida i 
arribada al Pla de Reixac, vo-
rejant les poblacions de la Lla-
gosta, Santa Perpètua, Ripollet 
i Montcada, amb un desnivell 
de 182 metres. Les inscripcions 
es poden fer de dimarts a di-
jous, al Cafè Colon de l’ABI, de 
18 a 20h.

Montcada i Reixac va partici-
par el 2020 –abans de l’esclat 
de la pandèmica– a la setena 
edició amb un total de sis con-
junts i 120 persones, la majo-
ria vinculades a les entitats El 
Cim, el Club de Lectura de la 
Biblioteca Elisenda i el menja-
dor social El Caliu–, recaptant 
prop de 1.800 euros per a la 

causa solidària. Des del 2014, 
la Magic Line ha permès des-
tinar prop de 2 milions d’euros 
per fi nançar programes de su-
port a infants, adults i persones 
grans en situació de vulnera-
bilitat que s’atenen als centres 
de Sant Joan de Déu i entitats 
socials de Catalunya i d’altres 
indrets del món. 

La caminada solidària de Sant 
Joan de Déu arriba a Montcada

MAGIC LINE

Alex Kong | Redacció

El grup promotor i El Cim organitzen una matinal festiva el pròxim 20 de març

Alguns dels participants locals a la Magic Line del 2020 en el moment de la sortida
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Miguel Ángel Salamero va fer una xerrada a la Sala Institucio-
nal de la Casa de la Vila el passat 14 de febrer, en un acte 
organitzat per l’Esplai per a la Dona. Salamero (a la foto, 
acompanyat per membres de la junta) va parlar del seu amor 
per l’escriptura, que practica intensament des que es va ju-
bilar com a professor de secundària. Des d’aleshores ha au-
topublicat dos llibres de poesia i un de relats | LR 
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VIDEO A LAVEU.CAT
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Salah Eddine Malouili, de 
Barcelona, ha guanyat el 7è 
concurs de cartells que convo-
ca l’Ajuntament i els grups de 
dones locals per triar la imatge 
promocional del programa del 
8 de març, Dia Internacional 
de les Dones Treballadores, 
dotat amb 650 euros. L’obra, 
amb predomini del colors vio-
leta i blau, mostra una dona 
jove en primer pla amb un 
uniforme de treball en una fà-
brica tèxtil i, segons l’autor, és 
un homenatge a les dones que 
van ser assassinades durant la 
repressió d’una vaga del sector 
a Nova York el 8 de març de 
1875 i que va donar lloc a l’efe-
mèride.

Autodidacta. Salah Malouili, de 
43 anys, és originari de Casa-
blanca (Marroc), però viu a 
Barcelona des del 2005, on va 
estudiar un màster de gestió 
cultural. Aquesta és la prime-
ra vegada que es presenta a 
un concurs de cartells. S’hi va 
començar a afi cionar durant 
l’època en què va treballar a 
l’Institut Cervantes de Casa-
blanca. “Com a responsable 
de la tasca comunicativa, 
vaig dissenyar alguns cartells 
perquè m’agrada i no se’m 
dona malament, però no es-
pera guanyar cap premi”, ha 
dit l’autor, qui ha agraït la col-
laboració en el dibuix del seu 
amic i artista Dani Tabasco. El 
jurat del concurs també ha de-
cidit atorgar dos accèssits, va-
lorats en 250 euros cadascun, 
a Christina Martín i Sandra 
Freijo, de Barcelona i Terras-
sa, respectivament. Enguany, 

el certamen ha comptat amb 
la participació d’un total de 33 
persones – 20 dones i 13 ho-
mes. Una desena dels partici-
pants viuen a Montcada. Totes 
les propostes que han optat als 
premis s’exposaran al Kursaal, 
de l’1 de març a l’1 abril.

El premi del concurs de cartells del 8 de març està dotat amb 650 euros

Salah Eddine Malouili guanya 
el concurs de cartells del 8M

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES

Xerrada per reivindicar 
les dones científi ques

Laura Grau | Redacció

El disseny al·ludeix a la vaga del tèxtil a Nova York que va donar lloc a l’efemèride

El jurat del certamen 
ha atorgat dos 
accèssits per a 
Christina Martín i 
Sandra Freijo

Salah Malouili és l’autor del cartell premiat

EFEMÈRIDE

El físic Àngel Márquez parla de ‘discriminació històrica’

Amb motiu del Dia Mundial 
de les Dones i les Nenes en la 
Ciència, el Centre Cívic Can 
Cuiàs va acollir l’11 de febrer 
la xerrada ‘Dones i física’ a 
càrrec del físic Àngel Márquez, 
que va posar de relleu les apor-
tacions de dones científi ques 
com Hipàtia d’Alexandria, 
Marie Curie, Irene Joliot-Cu-
rie, Maria Goeppert-Mayer o 
Lisa Meither, precursores en 
un àmbit abans exclusiu per a 
homes.

Relegades. “Les dones han 
patit una discriminació his-
tòrica a la ciència i trobem 
homes al costat de físiques 
importants que s’han endut 
tot el reconeixement”, va 
destacar Márquez, qui va cri-
ticar la tardança en l’accés de 
la dona a la universitat i a la 
ciència. En el marc espanyol i 
davant les xifres presentades 
pel CSIC a l’estudi més recent 

de 2020 sobre les dones inves-
tigadores, el ponent denuncia 
el sostre de vidre a la ciència, 
“una limitació que tenen les 
dones per naturalesa, on no 
poden accedir per discrimi-
nació”. La xerrada comple-
menta l’exposició ‘(In)visibles i 
(O)cultes, produïda pel Museu 
de Ciències Naturals de Barce-
lona (MCNB), que es pot visi-
tar durant tot el mes de febrer 
al mateix Centre Cívic. 

Bea Narros | Can Cuiàs

Àngel Márquez, al Centre Cívic Can Cuiàs
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‘No és un confl icte, 
sinó una ocupació’

AULA MIR

L’activista Laurent Cohen analitza la situació de Palestina

El que passa a Palestina no és 
un confl icte entre dues ètnies 
o religions, sinó una ocupació 
colonial que vulnera els drets 
humans i polítics de la pobla-
ció palestina. Aquesta és una 
de les afi rmacions que va fer 
el montcadenc Laurent Cohen, 
activista de l’Associació Cata-
lana de Jueus i Palestins, a la 
conferència que va organitzar 
l’Aula d’Extensió Università-
ria el 16 de febrer a l’Auditori 
Municipal. Cohen, descendent 
d’una família jueva radicada a 
Egipte, va incidir en la diferèn-
cia entre judaisme, com un fet 
cultural i religiós, i el sionisme, 
un moviment nacionalista que 
va néixer a fi nal del XIX per 
donar resposta a les necessitats 
de la incipient burgesia jueva 
europea. 

Genocidi. Segons Cohen, “el 
sentiment de culpa d’Europa 
després del genocidi de mi-
lions de jueus va donar ales 
al sionisme i les seves preten-
sions de crear un estat a Pa-

lestina”. Aquestes aspiracions  
van culminar amb la ‘Nakba’, 
nom àrab amb què es coneix 
l’operació de neteja ètnica que 
va engegar al 1948 el nou estat 
d’Israel contra la població civil 
palestina, un terç de la qual es 
va veure obligada a emprendre 
el camí de l’exili. “Podem afi r-
mar que l’estat d’Israel apli-
ca un sistema d’apartheid, 
que discrimina la població 
palestina, mentre la comuni-
tat internacional mira cap a 
un altre costat per raons ge-
oestratègiques”, va denunciar 
Cohen.

Laura Grau | Montcada

Laurent Cohen, durant la xerrada
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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)               

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

Informació i inscripcions: 

www.montescatano.cat

Organitza: Col·labora: Patrocina:

2022

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 MÉSÉ
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

RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ 
A ESTABLIMENTS COMERCIALS

El paper i cartró generat als comerços no pot anar als 
contenidors, cal utilitzar el servei gratuït de recollida porta 
a porta.

Per evitar sancions, cal que et donis d’alta al servei i si 
ja n’ets usuari, utilitza’l, perquè hem detectat que hi ha 
establiments adherits que no l’estant fer servir.

Recollida a la porta del teu establiment els dilluns, 

dimecres i divendres, de 13 a 16 h.

Per donar-te d’alta o bé, resoldre dubtes, consulta’ns a

serveismunicipals@montcada.org
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Grups municipals 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. 

Laura Campos

El 15 de febrer del 2022 passarà a ser un dia històric per a 
Montcada i Reixac que recordarem tota la vida. Aquest va ser 
el dia en què el Consell de Ministres autoritzava la licitació 
per a l’execució de les obres del soterrament de l’R2 i es co-
mençava a fer justícia amb la ciutadania del nostre municipi.
Aquest gran anunci dona resposta a prop de 40 anys de lluita i reivindicacions que han 
permès fer possible una demanda històrica. L’acció decidida i unitària de la ciutadania, de la 
Plataforma Tracte Just Soterrament Total i dels partits polítics era més necessària que mai i, a 
la fi , ha estat clau per legitimar la reivindicació de soterrar l’R2. Aquest projecte mereixia fugir 
de partidismes i calia entendre’l , com així ha estat, com una qüestió de ciutat. No podem 
deixar de dir, però, que arriba tard per les 176 persones que malauradament han perdut la 
vida en aquestes vies. 
Entenem que molts veïns i veïnes es mostrin escèptics i que no s’acabin de creure que el 
soterrament de l’R2 serà una realitat. Aquest pensament és del tot normal, ja que han hagut 
de suportar força anys d’incompliments de manera sistemàtica. A tots ells, però, els diem que 
mai havíem arribat tan lluny i que ja estem en un punt de no retorn. Ara sí podem dir que el 
soterrament es fa.
Parlem d’un projecte de ciutat que és cabdal per a Montcada i Reixac perquè cohesionarà 
el nostre municipi socialment i territorialment i també és molt important des del punt de vista 
ferroviari en clau metropolitana, perquè suposarà una gran millora per a la Xarxa de Rodalies, 
en connectar les línies R2 i R4. 
Cal estar molt contents per la notícia i, al mateix temps, ens hem de preparar per entendre 
i acceptar que seran unes obres complexes, llargues i molestes, però que pagaran la pena 
perquè, un cop acabin, Montcada i Reixac no serà com la coneixem ara, mai més tornarà a 
ser la mateixa. 
La nostra propera estació és el soterrament de l’R2. Celebrem-ho!

Propera estació: el soterrament de l’R2!
Des del PSC de Montcada celebrem la notícia de l’any. Per 
primera vegada el projecte d’execució de les obres del soterra-
ment de l’R2 ha estat aprovat pel Consell de Ministres. Volem 
destacar que aquesta fi ta és el fruit del treball incansable de 
la Plataforma Tracte Just Soterrament Total i la ciutadania de 
Montcada en conjunt. També de l’esforç de l’Ajuntament i de tots els partits polítics de la ciutat. 
Doncs ja és una realitat. Una realitat i un èxit conjunt de tota la ciutadania de Montcada, espe-
cialment de la Plataforma que no s’ha rendit en cap moment i que amb constància i treball ha 
mantingut viva la fl ama que ha fet possible aconseguir l’objectiu que va anunciar la ministra 
socialista Raquel Sànchez el dia 11 de febrer.
Un projecte d’una magnitud pressupostària de més de 380 milions d’euros destinats a soterrar el 
tram que afecta Montcada i Reixac. Sens dubte, serà un abans i un després per al nostre muni-
cipi. Un projecte per fer de Montcada una ciutat més cohesionada, més sostenible i més amable. 
A més, també millora la xarxa de Rodalies, connectant l’R4 amb l’R2. Per tant, un altre objectiu 
complert pel govern de Pedro Sánchez. Augmentar la inversió en infraestructures per a Catalunya. 
No podem deixar d’estar vigilants perquè això sigui una realitat, però no caiguem en el protago-
nisme partidista o personal. És un èxit de tota la ciutadania, la Plataforma, l’administració local i 
tots els partits polítics, que han tingut un objectiu comú: fer del soterrament un projecte de ciutat. 
Continuarem pressionant els nostres polítics a Madrid com fi ns ara. Perquè aquest projecte sigui 
una realitat, perquè no se segueixin sumant més forats al monòlit, per fer de Montcada una ciutat 
cohesionada entre els seus barris i per fomentar aquest sentiment de pertinença que ens faci 
sentir orgullosos de ser montcadencs i montcadenques.
Encara que la veritat és que la ciutadania de Montcada no només viu del soterrament. És una 
notícia històrica, sí. Però insistim, el que fa que una ciutat sigui atractiva per viure és el dia a dia. 
Això vol dir millorar els serveis a la ciutadania, fer dels carrers i de les places llocs dignes, fer una 
neteja correcta i sentir-se segurs. En aquests aspectes, no podem estar satisfets amb el govern 
municipal. En tot cas, deprés de dècades de lluita tenim el soterrament més a prop que mai.

El soterrament, una realitat per a Montcada

Ana Pellicer

Amb l’aprovació del projecte executiu i la disposició pres-
supostària al Consell de Ministres, el passat 15 de fe-
brer, es va assolir una nova fi ta en l’objectiu del Soterra-
ment de l’R2 a Montcada i Reixac. Una gran notícia, un 
pas important i necessari, pel que tots hem lluitat des 
de fa molt temps: la ciutadania montcadenca i la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament Total. L’enhorabona als qui n’han format part, als que 
en formen i als que hauran de continuar fi ns aconseguir que els trens passin soterrats.
Agrair també la tasca de la Comissió Político-Tècnica del Soterrament (Generalitat, Es-
tat i Ajuntaments). Especialment als tècnics municipals que han defensat els interessos de 
Montcada i treballat per facilitar la redacció d’un projecte que presentava moltes difi cultats: 
geologia complicada, afectació del nivell de l’aigua freàtica, pas per sota del riu Ripoll, di-
fi cultat de les pilones de la C33, necessitat de preservar i protegir el Rec Comtal, disseny de 
la nova estació soterrada... Molts reptes que hem aconseguit resoldre en aquest projecte.
És un pas més, però no el defi nitiu. Coneixem l’incompliment històric de l’Estat espanyol amb els 
pressupostos i les inversions a Catalunya. No podem baixar els braços, ni la ciutadania ni la Plata-
forma, ni els representants polítics, ni l’Ajuntament. No podem deixar de pressionar i d’empènyer. 
Ara toca licitar i adjudicar les obres. No serà ràpid ni fàcil. Les obres seran traumàtiques: en trinxe-
ra, a cel obert, amb pantalles. Toca seguir treballant. Ho celebrarem quan acabin les obres, però 
la fi ta s’ho val, per Montcada, per la cohesió social i urbana, però també per la millora de les infra-
estructures ferroviàries metropolitanes. Amb la tercera via i amb el salt de moltó del ramal aigües 
entre Can Sant Joan i Vallbona, que evitarà l’encisallament de les vies i permetrà que els trens que 
vinguin de Cerdanyola, Sabadell, Terrassa o Manresa puguin entrar pel túnel de Passeig de Gràcia, 
connectant l’R4 amb l’R2, es descongestionarà el túnel de Plaça Catalunya i el servei millorarà en 
freqüència i seguretat. Un esforç amb què tots hi guanyem. Avui estem contents, però, més que 
mai, cal seguir fi ns aconseguir-ho!

El soterrament, aprovat!

Jordi Sánchez

En Montcada i Reixac tenemos un gobierno muy dado 
a las fotografías y los grandes titulares. Entre los dos 
partidos que actualmente forman el ejecutivo en nues-
tra ciudad se dan codazos para salir unos más altos y 
más guapos que otros en todos los asuntos que pueden 
tener algún rédito político. 
Pero en la realidad del día a día, comprobamos que es un gobierno que no cumple con sus 
compromisos. De nada sirve hacer una reunión con vecinos y vecinas que emplean su tiem-
po para hacer llegar sus quejas al Ayuntamiento y después que pasen los días y meses y que 
nada de lo que se comprometieron se lleve a cabo. Pues exactamente esas son las prácticas 
que llevan a cabo los que dirigen ahora mismo las riendas de nuestra ciudad. 
Tengo un sinfín de ejemplos para ponerles, les podría hablar de las quejas que llevamos los 
partidos de la oposición a los plenos y que son subsanadas meses y meses después de pre-
sentarse y después de que el concejal de turno haya ‘perseguido’ al gobierno sin descanso 
durante todo ese tiempo. Llega a ser desesperante, se lo puedo prometer. 
En este escrito quería referirme concretamente a la situación que se lleva mucho tiempo 
viviendo en los barrios de Mas Duran y Mas Rampinyo, donde los vecinos y vecinas han 
llevado a cabo un montón de quejas y, por el momento, todo lo que reciben es caso omiso. 
En estos barrios se trasladaron al gobierno problemas con ocupaciones, tráfi co de alto tone-
laje, inseguridad, incivismo, botellones en el Parc de la Llacuna y un largo etcetéra. Mientras 
el ejecutivo de Montcada i Reixac acuerda compromisos con los vecinos, no los ejecuta en 
ningún momento. Basta ya.

Un gobierno que no cumple

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Febrer 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
A/e: museumunicipal@montcada.org
Tel.: 935 651 121
A/e: museumuniA/e

  @museumunicipalmontcada

EXPOSICIÓ:
‘CREU ROJA, CENT ANYS AL TEU COSTAT’

Fins al 3 d’abril a l’Auditori Municipal 

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.

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES.
EL ROMÀNIC DEL BAIX VALLÈS

Diumenge 27 de febrer, de 10 a 12 h
SANT PERE DE REIXAC

Visita guiada i portes obertes 
a l’Església de Reixac. Activitat gratuïta.

Opinió

Andreu Iruela
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CALENDARI
DE PORTES OBERTES
2022 Descobriu les instal·lacions i els projectes pedagògics de les escoles

i instituts de Montcada i Reixac cara la preinscripció del curs 2022-2023.

SECUNDÀRIA

CENTRE DATA HORA

ESCOLA REIXAC

https://agora.xtec.cat/ceipreixac/
21 de febrer
i 1 de març

a les 17
i a les 
19 h

ESCOLA EL TURÓ

https://agora.xtec.cat/ceipelturomontcada/
23 de febrer 17 h

ESCOLA MITJA COSTA

https://agora.xtec.cat/ceip-fontfreda/
22 i 23 de febrer 17 h

ESCOLA FONT FREDA

https://agora.xtec.cat/ceip-fontfreda/
24 de febrer
i 4 de març

a les 17
i a les 
18 h

ESCOLA ELVIRA CUYÀS

www.agora.xtec.cat/ceipelviracuyas 
o www.elviracuyas.cat

1 de març 17 h

INSTITUT-ESCOLA MAS RAMPINYO

https://agora.xtec.cat/esc-masrampinyo/
2 i 3 de març 17 h

INSTITUT-ESCOLA EL VIVER

https://agora.xtec.cat/ieviver/
3 de març 17 h

COL·LEGI GINESTA

Cita prèvia a www.ginestamontcada.cat

COL·LEGI FEDAC

Cita prèvia a https://montcada.fedac.cat/

COL·LEGI LA SALLE MONTCADA

Cita prèvia a www.montcada.lasalle.cat

CENTRE DATA HORA

INSTITUT LA RIBERA

www.agora.xtec.cat/ieslaribera
2 de març 18 h

INSTITUT-ESCOLA MAS RAMPINYO

https://agora.xtec.cat/ esc-masrampinyo/
2 i 3 de març 17 h

INSTITUT-ESCOLA EL VIVER

https://agora.xtec.cat/ieviver
3 de març 17 h

INSTITUT LA FERRERIA

www.inslaferreria.cat
7 de març 17 h

INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ

www.iesmm.org
8 de març 18 h

COL·LEGI GINESTA

Cita prèvia a www.ginestamontcada.cat

COL·LEGI FEDAC

Cita prèvia a https://montcada.fedac.cat/

COL·LEGI LA SALLE MONTCADA

Cita prèvia a www.montcada.lasalle.cat

INFANTIL I PRIMÀRIA

Cal cita prèvia obligatòria per assistir a les visites, omplint 
un formulari allotjat al web del centre triat. 

Si voleu saber en quin centre teniu l’escolarització 
preferent, podeu consultar el formulari allotjat a:
https://aplicacions.montcada.cat/matriculacio/

• No tot el que es diu de l’escola és veritat. De vega-
des, s’estenen falses idees que fan mal a la imatge 
de l’alumnat i de les persones que treballen al cen-
tre. Has comprovat si es tracta de tòpics o rumors?

• L’entorn divers és enriquidor per als infants. Pots 
reconèixer quines són les pors que tens vers allò 
diferent? Conèixer la diversitat de ben a prop 
t’ajudarà a perdre la por!

• Acosta’t directament a la informació, sense 
intermediaris, per poder valorar-la i contras-
tar-la segons el teu propi criteri. Coneixes els 
projectes educatius dels centres? No et per-
dis les portes obertes!

• Les famílies són una part important del cen-
tre educatiu. Informa’t de què fan l’AMPA o 
l’AFA i participa-hi!

Per una tria d’escola lliure de rumors!

Montcada
antirumors

Més informació: 

www.montcada.cat

Consell de la Xarxa Antirumors de Montcada i Reixac per a la tria d’escola:
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laveu.cat/agenda
Agenda

RUA DE CARNAVAL 2022
Recorregut des del carrer Bifurcació 
fi ns a la rambla dels Països Catalans

DISSABTE, 26 DE FEBRER, A LES 18H

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

2221
M.GuixC.Pardo

Duran I.Vila C.PardoRivas

28 1
M.Guix Quirós Quirós

fa
rm

à
c
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s

18 19 20

25 26 2723 24
Recasens Rambla RamblaQuirós El Punt

Rivas

2 43

Duran Duran

5 6

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/març

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

Fins al 27 de febrer

18f l divendres
Música. ‘Impuls de barri, rap i conscièn-

cia social’ (micro obert a partir de 14 

anys). Hora: 18.30h. Lloc: Plaça Bosc. 

Organitza: La Muntanyeta Viu. 

19f l dissabte
Patrimoni. ‘A peu pel Rec Comtal’ (itine-

rari guiat de 3 hores de durada). Hora: 

10h. Punt de sortida: Casal de Gent 

Gran Casa de la Mina. Preu: 3 euros. 

Inscripcions: museumunicipal@mont-

cada.org.

20f l diumenge
Teatre familiar. ‘Contes d’aigua’ (per 

a nens d’entre 3 i 8 anys). Hora: 11h. 

Lloc: Casa de les Aigües. Inscripcions: 

museumunicipal@montcada.org. 

Documental. ‘De matinada’, de Dan 
Martínez. Col·loqui amb David Aranda, 
d’Alerta Solidària, i Jordi Ros. Hora: 
19h. Lloc: Casino de Terra Nostra. Orga-
nitza: CDR i Assemblea.cat.

21f l dilluns
Xerrada. ‘Un món de llengües’, a càrrec 
de Llenguaferits (Jèssica Neuquelman i 
David Vila). Hora: 17.30h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda. 

22f l dimarts
Espai de salut. Taller d’automassatge 
cervical i escapular. Hora: 11h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs.

Taller. Formació de joves líders per la 
diversitat cultural (també els dies 29 
d’abril, 6 i 13 de maig). Hora: 19h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler. Inscripcions: 
aprop@montcada.org.

Taller. ‘Anticossos contra els rumors i les 

fake news’. Hora: 17.30h. Lloc: Biblio-

teca Elisenda. 

24f l dijous
Carnaval. Arribada dels Rei Carnestoltes 

i l’espectacle ‘Balambambú’, de Pen-

tina El Gat. Hora: 17h. Lloc: Plaça de 

l’Església.

Ple. Sessió extraordinària sobre plus-

vàlues i sessió ordinària, a continuació. 

Hora: 18.30h. Retransmissió en directe 

per montcada.cat.

27f l diumenge
Carnaval. Comiat del rei Carnestoltes 

amb l’espectacle ‘Atreveix-te’ de la Cia. 

Landry El Rumbero. Hora: 12h. Lloc: 

Plaça de l’Església.

Propera edició, el 4 de març 

Adéu a les vies
Si les coses no es torcen, aquest 
any es podrien adjudicar les 
obres de soterrament de la línia 
R2 al seu pas per Montcada i 
Vallbona. El projecte ja ha rebut 
el vistiplau del Consell de Minis-
tres i ja estan pressupostats els 
387 milions que costarà aques-
ta gran actuació. Anys enrere, 
la notícia hauria provocat brin-
dis i grans celebracions, però 
després de tantes promeses 
i decepcions per part del Go-
vern central, predomina l’ale-
gria continguda i la prudència. 
Alguns veïns, fi ns i tot, no s’ho 
acaben de creure i prefereixen 
esperar a veure l’arribada de la 
maquinària i els operaris. En el 
que tothom coincideix és que, 
si les obres arrenquen, el veïnat 
proper a les vies haurà de sofrir 
importants afectacions de pols 
i soroll que s’allargaran 7 anys 
pel cap baix. Un preu que els 
montcadencs estem disposats a 
pagar si, fi nalment, podem veu-
re algun dia les vies enterrades 
i, en el seu lloc, un gran passeig 
urbà que permeti cohesionar i 
millorar els nostres barris.
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Centenari de l’Assemblea Local 
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. 

Felicitats, Montcada!
Davant l’aprovació del projecte 
del soterrament no podem més 
que mostrar la nostra satisfac-
ció, ja que arribar fi ns aquí ha 
estat un camí llarg, complicat i 
ple d’entrebancs i de moments 
durs. I, si ho hem aconseguit, 
ha estat gràcies a la feina con-
junta de la ciutadania de Mont-
cada, de l’Ajuntament i de tots 
els grups polítics que integren la 
Taula del Soterrament, així com 
de les tècniques i tècnics que 
han col·laborat en la planifi cació 
i elaboració dels projectes i re-
presentants d’altres organismes, 
que també ens han ajudat.
Entenem que la Plataforma Trac-
te Just Soterrament Total ha estat 
clau en aquesta fi ta. Nosaltres 
l’estem representant ara, però la 
seva trajectòria ve de lluny i són 
moltes les persones que han llui-

tat durant anys per ser on som 
en aquests moments. El nostre 
record per a les víctimes que han 
perdut la vida a causa d’aques-
ta ferida que travessa el nostre 
municipi. D’aquí a pocs dies els 
hi retrem l’homenatge que fem 
anualment davant del monòlit 
en la seva memòria. El que ens 
queda per davant no serà fàcil. 
La tasca de la PTJST continuarà 
sent la de vetllar perquè el pro-
jecte vagi avançant en els termi-
nis acordats i que l’impacte de 
les obres sigui el mínim possible 
per a la ciutadania (malgrat que 
som conscients de les molèsties 
que patirem). 
Seguirem encoratjant, vigilant 
i apretant segons s’escaigui en 
cada fase. Així doncs, ens que-
da un bona temporada de tre-
ball en equip, de prescindir de 
personalismes i protagonismes 

i d’anar totes i tots a una. Però, 
somiem una mica, imaginem ja 
una Montcada amb una via so-
terrada, amb menys perills, més 
cohesionada i amb una extensió 
guanyada per al gaudi de la ciu-
tadania. Felicitats, Montcada!

Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total

Col·lisió de drets
No és la primera vegada ni serà 
l’última que persones o col-
lectius entren en confl icte per 
la defensa de drets que, sent 
legítims, per diferents circums-
tàncies col·lisionen i, sovint, la 
negociació no és possible. Quan 
això passa, han d’actuar les lleis 
i els tribunals. Legítim és que els 
treballadors intentin preservar i 
defensar els seus llocs de treball. 
Però també ho és que els veïns 

de Montcada, els de Nou Barris, 
Sant Adrià, Santa Coloma... i els 
d’un radi de 5 Km de la planta 
de Lafarge Holcim, defensin el 
seu dret de no ser afectats per 
una contaminació responsable 
de malalties greus. Sembla ser 
que tots dos drets esdevenen 
irreconciliables, com es podria 
deduir del tipus de crits i in-
sults a les autoritats locals –als 
que sempre els hi demanem 
que compleixin la llei– que els 
treballadors van pronunciar el 
passat 7 de febrer davant de 
l’Ajuntament de Montcada i que, 
dit de passada, jo mai he sentit 
per part del govern municipal, ni 
dels veïns que veuen  amenaça-
da la seva salut per una activitat 
“clandestina”, en paraules dels 
jutges. 

Ramon Bueno 
Montcada centre

som@laveu.cat
T 935 726 492

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 9 a 21h

EXPOSICIÓ
PANORÀMIQUES
Afotmir

Fins al 25 de febrer
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Cultura TERTÚLIES SOBRE LLIBRES
Els clubs de lectura de novel·la de les 
biblioteques, dirigits per Alícia Gili, 
compleixen 10 anys

PÀGINA 24

El montcadenc Albert Espel, 
de 52 anys, ha guanyat el pri-
mer Goya de la seva carrera 
com a productor de la pel·lícula 
‘Mediterráneo’, inspira da en la 
història real dels socorristes 
Òscar Camps i Gerard Ca-
nals –interpretats per Eduard 
Fernández i Dani Rovira, res-
pectivament– que van fundar 
l’ong Open Arms, dedicada a 
rescatar els migrants que cre-
uen el Mediterrani per arribar 
a Europa, fugint de la fam i 
de confl ictes bèl·lics com el de 
Síria. La gala de lliurament de 
premis es va celebrar el passat 
12 de febrer al Palau de les 
Arts de València. Durant el 
seu discurs, Espel va demanar 
que “la Mediterrània deixi 
de ser una fossa comú” i va 
dedicar el Goya “a la gent que 
salva vides al mar”. 

Trajectòria. A punt de celebrar 
30 anys en el món audiovisual, 
Espel ha participat en projectes 
com ‘Ofrenda a la tormenta’ i 
‘Legado en los huesos’ (2019), 
‘Musa’ (2017) i ‘Perdona si te 
llamo amor’ (2014), entre d’al-
tres. 
“Aquest premi suposa un re-
coneixement a la meva tra-
jectòria però, amb els anys, el 

més important és que la gent 
continuï confi ant en tu per 
treballar”, va dir el productor 
després de rebre l’estatueta, 
“això és com viure un somni 
del que costa despertar”. 

Premis Gaudí. El 2022 està sent 
un any especial per a Espel, que 
el passat gener també es va endur 
endur el premi Berlanga per ‘Las 
consecuencias’,   un fi lm protago-
nitzat per Juana Acosta. A més, 
‘Mediterráneo’ li ha merescut 
una nominació als Premis Gaudí, 
que es fallaran el 6 de març. 
I pel que fa a nous projectes, Es-
pel té previst estrenar el 25 de 
març ‘La cima’, un fi lm de baix 
pressupost.Enguany el montca-
denc s’ha estrenat com a profes-
sor del màster de direcció de pro-
ducció de l’Escola Superior de 
Cinema i Audivisuals de Catalu-
nya (ESCAC) i, des del passat se-
tembre, treballa com a productor 
executiu de la distribuidora i pro-
ductora Youplanet Pictures com 
a responsable de l’àrea de fi cció 
de fi lms i sèries.

‘Aconseguir un Goya és com viure
un somni del que costa despertar’
Albert Espel s’ha endut el guardó en la categoria de millor direcció de producció per la pel·lícula ‘Mediterráneo’

CINEMA

Lluís Maldonado | Redacció El montcadenc també 
ha estat nominat als 
Premis Gaudí per la 
producció del fi lm

Rodatge complex

AG

Albert Espel, de 52 anys, amb el primer Goya de la seva carrera com a director de producció

El rodatge de ‘Mediterráneo’, 
dirigit per Marcel Barrena, 
va durar vuit setmanes i es 
va desenvolupar a Barcelo-
na i Grècia. “El més compli-
cat va ser fi lmar durant tres 
setmanes a l’aigua”, explica 
Espel, qui destaca la parti-
cipació a la pel·lícula d’un 
centenar de refugiats, que 
van reviure el seu drama 
amb l’acompanyament d’un 
equip de psicòlegs. 
La irrupció de grups neona-
zis en alguns escenaris de 
Lesbos va estar a punt de 
paralitzar el rodatge. “Vam 
arribar a plantejar-nos mar-
xar d’allà per por a les repre-
sàlies”, explica el productor, 
qui destaca la importància 
de denunciar les polítiques 
migratòries d’Europa | LM
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Concurs de sardines
Fes una sardina carnavalera!
El Rei Carnestoltes decidirà quines són les més esbojarrades i diu-
menge 27 de febrer, a les 12 h, ho proclamarà solemnement a la 
plaça de l’Església.

Pots portar la sardina ben guarnida a la Regidoria de Cultura i Patri-
moni (Casa de la Vila), de dilluns a divendres, de 8 a 14 h, i també pots 
porta-la a l’Auditori Municipal, en l’horari habitual de l’equipament, 
fins al dissabte 26 de febrer.

Ep! Quan portis la sardina et donaran una butlleta que hauràs d’om-
plir amb el teu nom i cognoms, adreça i telèfon.

Un recorregut pel Carnaval d’enguany i una mostra de les sardines 
més carnavaleres.

A la Casa de la Vila, del 3 al 27 de març

Imatges de Carnaval 2022
a Montcada i Reixac

Exposició:

Montcada i Reixac

Dimecres 23
Carnestoltes a l’Hotel d’entitats (Can Sant Joan)!
17.30 h. Elabora la teva disfressa de comparsa.
18.30 h.  Rua de Carnaval, encapçalada per la batucada dels Diables 

de Can Sant Joan.
19.15 h. Fi de festa, a la plaça Bosc.

Inscripció prèvia: tec_entitats1@montcada.org

Taller: ‘Disfressa la teva sardina de Carnaval’
A la Biblioteca Elisenda de Montcada, a les 17.30 h
Per a infants entre 6 i 10 anys
Temàtica lliure
Cal inscripció prèvia, omplint el formulari:

Dijous 24 
Arribada del Rei Carnestoltes
A la Plaça de l’Església, a les 17 h

Arribada del Rei Carnestoltes amb l’espectacle “BALAMBAMBÚ” 

de PENTINA EL GAT i finalitzarem l’activitat amb la famosa 

GUERRA DE CONFETTI

Divendres 25 
Taller de pinta-cares de Carnaval
Centre Cívic Can Cuiàs, a les 17.30 h 
Inscripció prèvia: centreciviccancuias@montcada.org

Dissabte 26 
RUA DE CARNAVAL
Recorregut: sortida del carrer Bifurcació (18 h), Av. de la Unitat,
C. Elionor, C. Major, Rambla dels Països Catalans.

Vols participar a la Rua?
Tothom que vagi disfressat es pot afegir a la Rua.

Posa’t davant de la primera comparsa, acompanyant al grup de batucada
TRASTOK’TS STREET BAND, que us farà ballar al llarg de tota la Rua.

Participació individual o de petits grups.

Us podeu incorporar a la sortida, a Can Sant Joan (C. Bifurcació), davant 
de l’Ajuntament (Av. de la Unitat) o a la rotonda del C. Elionor – C. Major.

Diumenge 27 
Ball infantil i premis
A la plaça de l’Església, a les 12 h

Lliurament de premis del concurs de sardines carnavaleres

i a continuació, ball infantil de Carnaval, amb l’espectacle 

“ATREVEIX-TE”, de CIA. LANDRY EL RUMBERO.

Diumenge 27 
Ball i concurs de Carnaval
Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, a les 17 h
Inscripció prèvia: caalamina@montcada.org

PrepareuPrepareu--vos carnavalerosvos carnavaleros!!

2022
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La majoria dels participants són dones a partir de la quarantena interessades a compartir opinions sobre llibres

BIBLIOTEQUES

Ja han passat 10 anys des que 
es van posar en marxar els 
primers Clubs de Lectura de 
Novel·la a les biblioteques de 
Montcada i Reixac –l’Elisenda 
i la de Can Sant Joan. Durant 
aquest temps, l’activitat s’ha 
convertit en un punt de troba-
da de persones afi cionades a la 
lectura que volen refl exionar 
de forma col·lectiva sobre un 
mateix llibre. “El propòsit no 
és fer una anàlisi exhaustiva 
de la lectura, sinó afavorir 
l’intercanvi d’opinions i punts 
de vista”, explica Alícia Gili, 
escriptora i conductora dels dos 
clubs des dels seus inicis. 
Les tertúlies atrauen una mit-
jana de 12 persones, majori-
tàriament dones a partir de la 
quarentena. “També tenim 
alguns homes, a diferència 
d’altres municipis on no hi ha 
cap representació masculina”, 
diu Gili, satisfeta que els dos 
clubs segueixin funcionant tan 
bé després de 10 anys. 

Diversitat. Els títols que es pro-
posen són d’autors de totes les 
èpoques i abasten diferents 
gèneres amb l’objectiu que els 
participants “surtin de la seva 
zona de comfort i s’atrevei-
xin a descobrir escriptors i 
narratives allunyats dels seus 
gustos habituals”, afegeix la di-
namitzadora. Aquest és precisa-
ment un dels motius pels quals 
Carmen Jorrín acudeix al club 
de la Biblioteca Elisenda des 
del començament: “Sovint ens 
proposen lectures que potser 
no escolliríem perquè no són 

tan comercials”. Jorrín, que 
durant un temps assistia als dos 
clubs alhora, creu que és molt 
enriquidor participar a les ter-
túlies “perquè hi ha aspectes 
del llibre que tu no has vist 
i una altra persona sí i, per 
tant, li pots treure més suc a 
la lectura”.

Xerrades. Els participants tam-
bé tenen l’oportunitat d’assistir 
a trobades amb autors. Desta-
quen durant aquests 10 anys, les 
visites d’Albert Sánchez Piñol 
i Lorenzo Silva (2014); Gaspar 
Hernández (2015); Care Santos 
i Màrius Serra (2017) i Jordi 
Sierra i Fabra (2019). L’arriba-
da de la pandèmia va impedir 
temporalment les trobades pre-
sencials, que van passar a ser 
vir tuals “Tot i que ens agrada 
més trobar-nos en persona, va 
ser una gran fi ta poder man-
tenir la nostra cita mensual”, 
recorda Gili. A més de novel-
la, les biblioteques ofereixen el 
club de lectura de ciència fi cció 
i fantasia; el de joves; el de lec-
tura fàcil; el de teatre i el de lec-
tures emprenedores.
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Laura Grau | Pla d’en Coll

El Club de Lectura de Novel·la de la Biblioteca Elisenda es reuneix al vestíbul del Teatre Municipal des que es va recuperar la presencialitat

El pròposit no és fer 
una anàlisi exhaustiva 
de les obres, sinó 
l’intercanvi d’opinions

L’escriptor Albert Sánchez Piñol va visitar la Biblioteca Elisenda el 2014 per parlar de la novel·la històrica ‘Victus’ El Club de Lectura de Novel·la de Can Sant Joan va convidar Jordi Sierra el 2019 per parlar de la seva vocació d’escriptor

Víctor del Árbol, autor convidat a Can Sant Joan
L’escriptor Víctor del Árbol (Bar-
celona, 1968) –a la foto– visita-
rà el club de lectura de la bibli-
oteca de Can Sant Joan el 20 
d’abril per parlar d’algunes de 
les seves novel·les més llegides 
com ‘La tristesa del samurai’, 
traduïda a desenes d’idiomes. 
La resta de llibres que es co-
mentaran fi ns al juny són: ‘El 
efecto matrimonio’, de Graeme 
Simsion (17 de març); ‘No sóc 
aquí’, d’Anna Ballbona (19 de 
maig) i ‘El embalse 13’, de Jon 

McGregor (16 de juny). Per la 
seva banda, el club de l’Elisenda 
comentarà el llibre ‘Bisturí’ amb 
la seva autora Ramona Solé de 
forma virtual el 8 de març. I la 
resta de títols programats són 
‘Persèpolis’, de Marjane Satrapi 
(5 d’abril); ‘Em dic Lucy Burton’, 
d’Elizabeth Strout (10 de maig) i 
‘El senyor Palomar a Barcelona’, 
de Tina Vallès (14 de juny). Les 
inscripcions a les sessions es 
poden formalitzar al bloc de les 
biblioteques | LG

Els clubs de lectura de novel·la arriben 
al seu desè aniversari en plena forma

‘Triem novel·les que 
ajudin els lectors a 
sortir de la seva zona 
de confort’, diu Gili
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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

MEMÒRIA HISTÒRICA

Es publica el diari de Josep 
Espinasa en el camí a l’exili
L’edició del llibre sobre l’exalcalde republicà ha anat a càrrec de Sònia Hernández

La memòria històrica de Mont-
cada i Reixac compta des del 
passat gener amb un nou docu-
ment que aprofundeix en la fi gu-
ra de Josep Espinasa Massaguer 
(1894 Montcada– 1961 Ciutat de 
Mèxic), l’alcalde que va procla-
mar la República des del balcó 
de l’Ajuntament el 12 d’abril de 
1931. El llibre Diari de bord. Trajec-
te en el ‘Mexique’ cap a l’exili (Edito-
rial Cossetània, 2022) recull les 
refl exions i les emocions que van 
ocupar la ment d’Espinasa en 
el camí cap a Mèxic, a bord del 
mític vaixell Mexique, un viatge 
que mai va tenir retorn. 

Testimoni d’excepció. La publica-
ció ha estat possible gràcies a la 
generositat de la família, que ha 
cedit les cartes i el diari perso-
nal de l’exalcalde, i a l’acurada 
tasca d’edició de la periodista 
i escriptora, Sònia Hernández 
(Terrassa, 1976). “Es tracta 
d’un document molt va luós 
per reconstruir un capítol 
important de la nostra histò-

ria i, alhora, apropar-nos als 
sentiments d’una persona que 
es veu obligada a abandonar 
el seu país per salvar la vida”, 
opina Hernández. L’editora 
també destaca que el diari no 
només pot interessar als estu-
diosos de l’exili, sinó també a 
persones que vulguin conèixer 
com es vivia a Montcada du-

rant aquell període: “Espinasa 
recorda amb enyorança els 
paisatges de la seva estimada 
Vallençana, així com la famí-
lia i els amics que ha hagut de 
deixar enrere”. L’autor del prò-
leg és José M. Espinasa, net de 
l’alcalde, qui descriu la primera 
visita que va fer al poble del seu 
avi i del seu pare als anys setanta.
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Sònia Hernández amb ‘Diari de bord’, davant de l’Abi, entitat que va presidir Josep Espinasa

Laura Grau | Montcada

CASA DE LA VILA

Liliana Figini exposa la sèrie ‘Llits’
L’artista explora les possibilitats plàstiques de l’objecte i el seu valor simbòlic

Fins al 27 de febrer es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
‘Llits’, de l’artista argentina Li-
liana Figini. La mostra està for-
mada per una quinzena d’obres 
abstractes fetes amb pintura a 
l’oli i acríl·lica, que refl exionen 
sobre el llit com a objecte físic i 
simbòlic. “M’agrada fer sèries 
sobre un mateix tema o objec-
te per explorar-ne totes les pos-
sibilitats plàstiques i conceptu-
als”, va dir Figini, durant l’acte 
inau gural, fet el 8 de febrer amb 
la presècnia de la regidora de 
Cultura, M.Rosa Borràs (ERC).

Periple. En la sèrie ‘Llits’, l’artista 
evoluciona des de la idea d’im-
mobilitat que suggereix el llit-
matalàs, fi ns al concepte d’espai 
íntim on l’acció i el viatge són 

possibles gràcies a la capacitat 
de les persones de somiar i con-
nectar amb el seu jo subconsci-
ent. Figini viu a Barcelona des 
dels anys noranta i va treballar 
durant 20 anys com a professora 

de pintura al Centre de Cultu-
ral de Ripollet i com a docent 
en un institut d’ensenyament 
públic. També ha participat en 
mostres individuals i col·lectives 
a Catalunya i França.

Laura Grau | Montcada

‘És un document 
valuós per reconstruir 
un capítol important 
de la nostra història’
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Liliana Figini, a l’esquerra, durant la inauguració de Llits’, amb la regidora M.Rosa Borràs

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 
369234.
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NOVETAT

Primeres passes per crear la Taula
de Cultura Tradicional i Popular
Les entitats del sector han vist greument afectada la seva activitat durant els dos anys de la pandèmia

La Unió convoca 
el primer 
concurs de 
prosa i poesia

La Unió de Mas Rampinyo ha 
convocat el primer concurs de 
narrativa i poesia. S’adreça a 
infants, joves i adults, repartits 
en tres categories i dues sec-
cions, una per als socis i una al-
tra per al públic general. En el 
cas dels socis, el jurat valorarà 
que les obres tinguin alguna re-
lació amb la tasca social i cultu-
ral de l’entitat. Els treballs han 
de ser inèdits i escrits en català 
i es poden presentar fi ns a l’1 
d’abril i el veredicte i lliurament 
de premis es farà el dia 22, en el 
marc de la Diada de Sant Jordi. 

In memoriam. El jurat lliurarà 
una menció especial de poesia 
amb el nom de Miquel Alcón, 
exmembre de la junta directi-
va que va morir l’any passat, 
a l’obra que millor refl ectei-
xi els valors que encarna La 
Unió. Les obres premiades en 
les diferents categories seran 
publicades en format electrònic 
al web de l’entitat on també es 
poden consultar les bases del 
certamen.

Ja s’ha posat en marxa el procés 
per crear la Taula de Cultura 
Tradicional i Popular. La prime-
ra trobada la va convocar la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni el 
passat 9 de febrer i va comptar 
amb l’assistència de representants 
dels Castellers, els Gegants, els 
Dia bles de Can Sant Joan i l’As-
sociació Cultural L’Espingari. 
La responsable del departament, 
M. Rosa Borràs (ERC), anima 
altres entitats locals a partici-
par en aquesta iniciativa “que 
té com a objectius optimitzar 
recursos, compartir projectes 
i millorar la coordinació”. Un 
altre encàrrec de la Taula serà 
establir i organitzar el Dia de la 
Cultura Popular a Montcada. 

Valoracions. Les entitats que van 
acudir a la reunió veuen amb 
bons ulls la proposta, però van 
reconèixer que, ara per ara, no 
es veuen amb cor de tirar enda-

vant nous projectes, ja que els 
dos anys de pandèmia les ha 
deixat tocades. 
En alguns casos, com els Cas-
tellers, “la canalla s’ha fet 
gran i molta gent ha deixat 
de venir als assajos”, ha ex-
plicat el seu president, Xavier 
Lázaro, qui celebra la inicia-
tiva de l’Ajuntament de crear 
un entorn col·laboratiu. Laura 
Terol, dels Diables, també ha 
expressat la seva preocupació 
per l’evolució de l’entitat, que 
s’ha quedat sense colla infantil 
i amb tots els projectes aturats. 
“La idea de crear una Taula 
és bona, però necessitem més 
temps”, ha afegit Terol. El pre-
sident de la colla gegantera, 

Albert Carandell, creu que la 
Taula s’hauria d’obrir a tots els 
àmbits de la cultura, no només 
la popular: “La sensació és 
agredolça perquè no veig cap 
proposta ferma per potenciar 
el teixit associatiu i revertir la 

situació actual”. La creació de 
la Taula va ser una proposta del 
PSC –aprovada per unanimitat 
al Ple d’abril de 2021– per do-
nar un impuls a les entitats que 
més han sofert els efectes de la 
pandèmia.
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Els Castellers retornaran als assajos el 18 de febrer a l’Espai d’Entitats Miquel Poblet

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

Laura Grau | Montcada

MÚSICA

Salva Criado actuarà amb la 
seva banda al Teatre Municipal
El músic montcadenc presentarà el seu primer disc en solitari titulat ‘Terciopelo’

Salva Criado actuarà per pri-
mera vegada al Teatre Munici-
pal el 4 de març, a les 20h, per 
presentar el seu primer disc en 
solitari ‘Terciopelo’. El músic, 
de 33 anys, estarà acompanyat 
de la banda formada per Dani 
Ktena (bateria), Mikel Basskez 
(baix), Gabriel Kazz, Aitor Ber-
diel, Patrícia Atzur (guitarres) i 
Lídia Facerías (teclats). “Supo-
sa una gran oportunitat tocar 
en un espai com el Teatre Mu-
nicipal, dotat de mitjans tèc-
nics de gran qualitat”, ha dit 
Criado, qui també té moltes ga-
nes de retrobar-se amb els seus 
amics i seguidors.

Cantautor. A ‘Terciopelo’, Criado 
s’allunya de la sonoritat rocke-
ra i aposta per una faceta més 
melòdica i introspectiva, fugint 
de la música comercial i passat-
gera, per reivindicar-se com un 
cantautor que busca connectar 
amb un públic minoritari. L’es-
pina dorsal del disc és la guitar-

ra acústica i la veu, però també 
hi ha sintetitzadors, guitarres 
elèctriques, contrabaix, trompe-
tes i cor de veus. 
“Vull arribar a un públic 
molt determinat que connecti 
amb les meves cançons, que 
parlen de la vida i les relaci-
ons humanes”, ha dit l’artista. 
El disc, presentat a la Sala Al-
mo2var de Barcelona el passat 

novembre, es pot escoltar a les 
principals plataformes digitals. 
Criado es va formar a l’Aula de 
Música Moderna i Jazz del Con-
servatori del Liceu. Després de 
passar per bandes com La Hei-
di i El Circo de las Mariposas, 
al 2014 va fundar el seu propi 
grup, Gala Cortés. Les entrades 
per al concert es poden adquirir 
al web teatremontcada.cat. 
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Salva Criado, durant un concert de promoció del seu treball ‘Terciopelo’, format per deu temes

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció

Un dels encàrrecs de 
la futura Taula serà 
organitzar el Dia de la 
Cultura Popular 
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal 

‘LAVEU.CAT’ 

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) continua sumant resul-
tats excel·lents aquesta tempo-
rada. Carles Cera ha guanyat la 
medalla de plata al Campionat 
d’Espanya Màster en pista co-
berta, disputat el 5 i 6 de febrer 
a València. Cera va ser el segon 
més ràpid a la cursa dels 3.000 
metres a la categoria M-35, amb 
un registre de 8 minuts, 38 se-
gons i 69 centèsimes, i el seu 
company d’equip Juan Luis Ra-
món Lopo va entrar al setè lloc 
(8’52”29). A la mateixa cursa, 
Daniel Rueda va ser cinquè a la 
categoria M-40 (9’05”19) i Eva 
Pupim va acabar a la vuitena 
posició a la M-45 (11’16”91).

Gran estat de forma. Cera s’ha 
mostrat molt content amb el re-
sultat: “Sumat a l’or al Cam-
pionat de Catalunya, són dues 
curses consecutives lluitant 
per les primeres posicions da-
vant de grans rivals”. El cor-
redor assegura que es troba “en 
el millor moment després de 
la tornada a la JAM i, a més, 
corrent a uns ritmes propers a 
la meva millor marca perso-
nal quan era molt més jove”. 
L’atleta també ha destacat els 
bons resultats que està donant 
el projecte iniciat per la JAM 

apostant per un grup de corre-
dors amb possibilitats d’estar al 
grup capdavanter a les diferents 
competicions. “La iniciativa 
està donant els seus fruits i 
cada vegada són millors”, ha 
remarcat Cera, qui ha posat en 
valor l’esforç de tot l’equip, “tot 
i entrenar en pitjors condici-
ons que la majoria d’atletes 
per la manca d’unes instal-
lacions òptimes. Per fer-se 
una idea, cap de nosaltres 
havia trepitjat el tartan des de 
l’últim campionat, disputat el 
passat juliol”.

PREMIS MÀSTERS

La resta d’atletes de la JAM obté bons resultats al campionat, disputat el 5 i 6 de febrer a València

Carles Cera, subcampió d’Espanya 
als 3.000 metres en pista coberta
Sílvia Alquézar | Redacció

D’esquerra a dreta, Juan Luis Ramón Lopo, Carles Cera, el tècnic de la JAM –Francisco Gómez–, Daniel Rueda i Eva Pupim
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El Club Lee Young Montca-
da ha triomfat al Campionat 
d’Espanya de taekwondo en 
poomsae, disputat a Benidorm 
el 30 de gener. Soomi Jo Lee 
es va proclamar campiona es-
tatal a la categoria Màster 2 
femení i José Luis Estudillo va 
obtenir el bronze en Màster 1. 

Altres podis. El club va gua-
nyar també dues medalles de 
plata en la categoria de trio 1, 
format per Raúl David Gar-
cía, Josep Ariza i Christian Vi-
llar, i de trio 2, composat per 
Joel Lee, José Luis Estudillo i 
Miguel Àngel Luján. Soomi Jo 
Lee ha estat seleccionada per 
participar al Campionat del 
Món que se celebrarà a Corea, 
del 21 a 24 d’abril | SA

Soomi Jo Lee, 
campiona 
d’Espanya de 
taekwondo

Soomi Jo Lee, del Club Lee Young Montcada

Primers per equips i 
quatre podis individuals
La JAM s’ha proclamat campiona 
de Catalunya de cros en la catego-
ria Màster gràcies als excel·lents 
resultats a nivell individual dels 
seus corredors. Esther Cruz (M35) 
ha guanyat la medalla d’or als 
4.500 metres; Daniel Rueda (M40) 
i Pedro Ordóñez (M50) han estat 
segons a les curses de 5.500m i 
4.500m, respectivament, i Carlos 
Cera (M35) ha estat bronze als 
5.500 m. Les proves es van dispu-
tar a Canet el 13 de febrer | SA

CROS
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El FS Montcada ha començat 
amb bon peu la segona volta de 
la lliga al grup 1 de la Tercera 
Nacional, després d’aconseguir 
un triomf molt important a la 
pista del Xarxa Horta per 3-6.
El conjunt de Juanjo Amigo s’ha 
situat a la desena posició, des-
prés d’haver encadenat sis jor-
nades consecutives sense perdre 
que l’han permès respirar amb 
més tranquil·litat a la classifi ca-
ció i allunyar-se de la zona de 
descens, tot i que el grup està 
molt igualat. 
Amigo s’ha mostrat content amb 
l’evolució de l’equip. “Hem dei-
xat escapar punts que hauríem 
d’haver guanyat, però aquest 
equip està en continu creixe-

ment i aprenentatge, ja que 
és un bloc molt jove amb una 
mitjana d’edat de 22 anys”, ha 
manifestat el tècnic, qui ha recor-
dat que han fet debutar diversos 
jugadors del juvenil A de la Di-
visió d’Honor Estatal a causa de 
les diverses baixes durant la pri-
mera volta. 
“L’equip té molt marge de mi-
llora i, amb el temps, veurem 
la seva millor versió”, argumen-
ta Amigo, qui ha destacat la gran 
competitivitat de la plantilla a tots 

els partits, especialment amb els 
clubs de la part alta de la taula: “El 
conjunt seguirà creixent perquè 
té ambició i ganes d’aconseguir 
fi tes importants. És qüestió de 
temps”. A la pròxima jornada, el 
FS Montcada té un matx compli-
cat, ja que rebrà la visita del líder, 
el Canet, amb 38 punts.

Fitxatge. El FS Montcada ha 
anunciat el retorn del jugador 
Adil, que va ser el màxim goleja-
dor la temporada passada al seu 
grup a la Divisió d’Honor Cata-
lana, amb 19 gols en 15 partits. 
El jugador va marxar a principi 
d’aquesta temporada abans de 
començar la competició. Adil ar-

riba a la segona volta per refor-
çar la plantilla, curta d’efectius 
des de principi de temporada. 
Aquesta situació s’ha vist agreu-
jada amb la lesió d’Àlex Vaca 
en la disputa d’una pilota amb 
el porter del Grups Arrahona a 
l’última jornada de lliga de la pri-
mera volta.

FUTBOL SALA

Balanç positiu del 
FS Montcada a 
la primera volta
L’equip és al desè lloc del grup 1 de Tercera Estatal 

El FS Montcada, amb una mitjana d’edat de 22 anys, celebra la victòria a la pista del Xarxa Horta per 3-6 en el primer matx de la segona volta
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Sílvia Alquézar | Redacció
Amigo: ‘L’equip seguirà 
creixent perquè té 
ambició i ganes d’obtenir 
fi tes importants’ 

La portera Silvia Sánchez fa una aturada contra l’Estel Vallseca al primer matx de la segona volta
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El sènior femení lluita per 
continuar a la Divisió d’Honor

El FS Montcada és a la dese-
na posició, amb 19 punts, a la 
Divisió d’Honor Catalana. El 
conjunt de Xavi Romero va 
començar bé la competició en 
la seva primera temporada a 
la categoria, però una ratxa de 
cinc derrotes consecutives les 
va fer perdre llocs a la classi-
fi cació. Tres victòries seguides 
li van tornar a donar oxigen 
però, en l’inici d’aquest any, 
dues noves ensopegades el van 

situar a la zona de descens di-
recte. El triomf contra el Mo-
lins (4-2), el passat 15 de febrer 
en el matx ajornat correspo-
nent a la tretzena jornada, li 
han permès sortir d’aquesta 
situació i col·locar-se a un punt 
de la salvació. 

Balanç de l’entrenador. “És una 
lliga molt igualada. Toca se-
guir treballant per aconse-
guir l’objectiu de la perma-
nència”, ha destacat Romeo, 

qui ha afegit que l’equip ha tin-
gut problemes per disposar de 
tota la plantilla a causa de les 
lesions i la covid. Malgrat els 
resultats, Romeo està content 
amb l’actitud i el joc del seu 
conjunt a la primera volta de 
la lliga: “Hem tingut moltes 
setmanes que la pilota no ha 
volgut entrar, tot i que hem 
jugat millor que les nostres 
rivals en molts partits. Si 
seguim treballant així, es re-
vertirà la situació”.

El tècnic està content amb l’equip, tot i que els resultats no acompanyen 
Sílvia Alquézar | Redacció

L’AE Can Cuyàs 
es manté cuer 
sense cap triomf
L’AE Can Cuyàs masculí 
continua al darrer lloc, al 
grup 1 de Primera Divi-
sió, amb 3 punts i sense 
cap victòria a la primera 
volta. L’equip segueix im-
mers en la dinàmica ne-
gativa de resultats, tot i el 
canvi a la banqueta amb 
l’arribada de Toni Moreno 
abans del Nadal. Per la 
seva banda, el sènior fe-
mení és onzè al grup 2 de 
Segona Divisió, amb 13 
punts | SA

El FB Montcada 
encadena 
quatre derrotes
L’equip de futbol sala del 
FB Montcada s’ha situat 
a la zona perillosa al grup 
2 de Segona Divisió, des-
prés d’encaixar quatre 
derrotes consecutives. 
Els montcadencs són al 
desè lloc, amb 11 punts, 
a tres del descens. Per 
la seva banda, l’altre 
equip local del grup, el 
FS Montcada B, ocupa 
la setena plaça, amb 19 
punts, i set jornades se-
guides sense perdre | SA

M
AR

IO
 A

ZA
Ñ

ED
O

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

SEGONA DIVISIÓPRIMERA DIVISIÓ



292a quinzena | Febrer 2022 29Esports

“He tingut molta sort. En un 
infart, cada minut que passa 
és molt important”. El jugador 
de la UB MiR Albert Rigat ha 
tornat a néixer, després que el 
passat 5 de febrer patís un atac 
de cor durant l’escalfament del 
partit que el seu equip, el sènior 
C, va jugar a la pista del CB Sant 
Pol. “La rapidesa amb què es 
va actuar m’ha salvat la vida”, 
reconeix Rigat, de 43 anys. 
La dona d’un company d’equip, 
que hi era a la graderia juntament 
amb familiars del jugador, van 
avisar el servei d’emergències 
mèdiques perquè enviessin una 
ambulància medicalitzada. “Va 
arribar en pocs minuts i, ja en 
el vehicle, em van confi rmar 
que estava tenint una trombo-
si a l’artèria principal del cor”, 
recorda Rigat. En un primer mo-
ment el van assistir a l’Hospital 
Can Ruti de Badalona i, d’allà, 
una vegada estabilitzat, el van 
traslladar a la Vall d’Hebron.

Recuperant-se de l’ensurt. Per sort, 
el jugador no patirà seqüeles i po-

drà tornar a practicar esport una 
vegada es recuperi de l’ensurt. Ri-
gat no tenia cap patologia prèvia, 
ha estat esportista durant tota la 
vida i tampoc fuma ni consumeix 
alcohol, però tenia el colesterol 
una mica alt. “Hem de fer acti-
vitat física, però també és im-
portant cuidar l’alimentació”, 
explica, tot afegint que vol donar 
a conèixer la seva experiència 
“per donar un toc d’atenció a 
la gent i, alhora, saber com ac-
tuar en situacions així”. Rigat 
agraeix tot el suport que ha rebut 
en aquests moments tan difícils.

Les entitats esportives s’adap-
ten als temps actuals i moder-
nitzen la seva gestió. Aquest 
és el cas de la UB MiR, que 
el passat 14 de febrer va pre-
sentar la seva aplicació per a 
mòbils i tauletes en un acte 
a la seu del club blau amb el 
president, Carles Vilalta, el vi-
cepresident, Gerard Trias, i el 
tresorer, Martí Velasco.
“Hem dissenyat un sistema 
que ens permet millorar la 
comunicació amb els juga-
dors, els entrenadors, les fa-
mílies, els socis i qualsevol 
persona vinculada a l’enti-
tat”, ha comentat Trias. 

Nous reptes. A través de l’APP 
es podran consultar els resul-
tats dels equips, els pròxims 
partits, els canvis d’última 
hora i les notifi cacions dels 
tècnics, entre d’altres temes. 
“L’aplicació s’adreça també 
al públic en general i es pot 
descarregar per a les plata-
formes android i IOS”, ha 
remarcat el president.

De cara a la temporada vi-
nent, la UB MiR té previst 
implementar a través de l’APP 
el pagament de quotes i la for-
malització de les inscripcions: 
“L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és facilitar el procés 
a les famílies”, argumenta 
Trias. 
Per la seva banda, Velasco ha 
destacat el suport d’un negoci 
local per tirar endavant el pro-
jecte: “L’App ens ha sortit a 

cost zero gràcies al patrocini 
de la clínia Reixac Dental, 
ubicada a la plaça de l’Es-
glésia”. A més de l’aplicatiu, 
el club blau també ha renovat 
la seva pàgina web ubmir.cat 

BÀSQUET

La UB MiR presenta la seva 
APP per a mòbils i tauletes
L’objectiu és millorar la comunicació amb les famílies, els jugadors i l’afi ció

Albert Rigat juga al sènior C de la UB MiR
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Sílvia Alquézar | Montcada

FUTBOL

Marc Segarra debuta amb
la selecció espanyola sots15
El montcadenc, de 14 anys, juga al cadet B del RCD Espanyol d’Alberto Lopo

L’excel·lent temporada al cadet 
B de l’Espanyol li ha servit de 
passaport per estrenar-se com 
a jugador del combinat espa-
nyol més jove que té la RFEF. 
Marc Segarra complirà 15 anys 
al maig i és el segon jugador 
montcadenc a lluir la samar-
reta de la selecció en categori-
es inferiors, després de Pablo 
Sanz, actual segon entrenador 
del Sevilla que va jugar -hi fi ns 
als 23 anys.

Il·lusió i nervis. El jove montca-
denci juga de central dret i es-
querre, té un joc contundent, 
amb gran ambivalència i bona 
sortida de pilota. El dimarts 1 
de febrer el tindrà gravat per 
sempre a la memòria com el dia 
que va debutar a la selecció, a 
la segona part d’un amistós de 
preparació contra Rússia a la 
ciutat esportiva de Las Rozas 

(Madrid), en un partit que Es-
panya va golejar per 4 a 0. El 
dijous 3 de febrer, en el segon 
partit de preparació també con-
tra el combinat rus, va sortir en 
l’onze inicial del conjunt estatal. 
El jove montcadenc ha gaudit 
d’una de les millors recompen-
ses que pot tenir un esportista: 
“Quan comences, sempre tens 
el somni de jugar a la selecció 
i representar el teu país”, ha 
confessat a La Veu. El primer dia 
del partit va sentir nervis inici-
als, “que se’m van marxar 
amb el xiulet inicial”. Segarra 
ha tornat de la convocatòria a 
Madrid il·lusionat però amb els 
peus a terra: “L’experiència se 
m’ha passat volant, i ara vull 
centrar-me en el meu club”, 
ha valorat.
La notícia d’anar convocat 
amb l’equip nacional li va arri-
bar dinant després d’arribar de 
l’institut: “Se’m va passar la 

gana de cop”, admet. El jove, 
estudiant de tercer d’ESO a 
l’INS La Ribera, va entrar en 
la convocatòria del selecciona-
dor David Gordo després de 
la baixa d’última hora d’un ju-
gador de l’Atlètico de Madrid 
per als amistosos de preparació 
contra Rússia.

Gran paper amb l’Espanyol. 
Aquesta és la primera tempo-
rada de Segarra amb la samar-
reta del RCD Espanyol, en un 
equip que entrena l’exjugador 
de l’entitat Alberto Lopo i que 
és líder en solitari del grup 
4 de Preferent. “Tenim un 

molt bon nivell”, afegeix. El 
montcadenc ha fi txat per dues 
temporades per l’equip blanc-
i-blau, després de formar-se al 
Mercantil de Sabadell. 

Primers passos al FB Montcada. 
Segarra va fer els primers tocs 
de pilota durant tres tempo-
rades al FB Montcada: “Tinc 
un molt bon record d’aquells 
anys i és un club que aporta 
molta formació”. El jugador 
té grans amics i companys del 
club local amb qui forma “un 
grup espectacular”, somriu.

Lluís Maldonado | Redacció

‘Quan comences, 
sempre tens el somni 
de jugar a la selecció i 
representar el teu país’

Marc Segarra, amb el dorsal 22 de la selecció espanyola sots15, va ser titular contra Rússia

Es podran consultar 
els resultats, l’agenda 
de partits, els canvis i 
les notes dels tècnics
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‘Cada minut que passa 
en un infart és vital’

Sílvia Alquézar | Redacció

El jugador Albert Rigat explica la seva experiència

D’esquerra a dreta, Gerard Trias, Carles Vilalta i Martí Velasco, de la junta directiva de la UB MiR
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ESPORT FORMATIU. CH LA SALLE 

El CH La Salle, amb prop de 70 anys d’història, és l’únic club local que té al complet les categories masculina i femenina

Tradició i futur, les dues cares d’un 
mateix projecte molt arrelat al poble 

L’aleví masculí juga un dels partidets d’entrenament al pati de l’escola La Salle, que dona nom al club montcadenc d’handbol
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El CH La Salle és un dels clubs 
amb més història del municipi. 
Fundat fa gairebé 70 anys, és un 
referent a Catalunya tant en ca-
tegories sèniors –amb el primer 
equip a Primera Nacional des de 
fa més d’una dècada–, com en 
les etapes formatives. La Salle 
compta amb 14 conjunts al plan-
ter, sent l’únic club de la ciutat 
que té al complet les categories 
masculina i femenina. 
“La nostra base passa per un 
bon moment. A més, estem es-
pecialment orgullosos de tenir 
tantes noies que aposten per 
jugar amb nosaltres”, assegu-
ra el director de l’escola, Pere 
Arbona, qui ha tornat aquesta 
temporada a Montcada després 
d’una etapa anterior al club lo-

cal. “L’handbol no és un esport 
majoritari, però té molta tra-
dició al municipi”, destaca el 
directiu. Els objectius a assolir 
en els propers anys passen per 
“donar un salt qualitatiu amb 
la idea de tenir tots els equips 
a la Lliga Catalana, la màxi-
ma categoria, i poder optar a 
Campionats de Catalunya i a 
disputar fases a nivell estatal”. 
Arbona reconeix que és una fi ta 
“ambiciosa” que ja han posat en 
marxa aquesta temporada.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll Pere Arbona: ‘Volem 
donar un salt qualitatiu 
amb la idea de tenir 
tots els equips a la 
Lliga Catalana’

‘La bona feina està donant fruits’
L’handbol, amb una llarga tradi-
ció a Montcada i Reixac, ha fet 
en els darrers temps un pas en-
davant amb el treball del CH La 
Salle per captar nous jugadors i 
jugadores. “La tasca encetada 
per Pau Lleixà –tècnic del pri-
mer equip des de fa cinc tempo-
rades i director esportiu des de la 
campanya 2019-2020– està do-
nant els seus fruits”, ha desta-
cat Pere Arbona, director de l’es-
cola del CH La Salle, que compta 
amb una setantena de nens i ne-
nes amb edats compreses entre 
els 4 i els 10 anys.
“M’agrada practicar handbol 
perquè tinc molts amics i fem 
partidets i molts jocs com el 
mataconills, que és el meu favo-
rit”, explica Adrià Gómez, juga-

dor de l’escoleta. Gael Figueiras 
forma part de l’equip benjamí. 
“És el meu primer any al club 
i estic content. Al principi, no 
coneixia ningú, però ara ja tinc 
molts amics”, comenta, qui as-
segura que vol continuar “per-
què m’ho passo molt bé”. Pablo 
Luis Fernández, de 10 anys, és 
el porter de l’aleví i juga al CH La 
Salle des dels 5: “Juguem per di-
vertir-nos i posar en pràctica tot 
el que anem aprenent als entre-
naments. Sempre intentem fer-
ho el millor possible”.

Sentiment de club. El com-
promís i l’estima cap al club es 
transmet de generació en gene-
ració. Així, la majoria de tècnics 
del planter està format per ju-

gadors i jugadores dels primers 
equips com Pol López, entre-
nador de l’infantil masculí, Ízan 
Ruiz, del benjamí masculí, i Joan 
Boté, Noemí Martín i Adrià Del-
gado, de l’escoleta. “És una ma-
nera de retornar tot el que vam 
aprendre quan teníem la matei-
xa edat”, reconeix Boté. “Tots els 
tècnics som els seus referents. 
Sobretot, intento difondre els 
valors positius de l’esport i que 
gaudeixin jugant a handbol”, 
afi rma López. “Porto tota la vida 
al club. L’actual coordinador era 
el meu tècnic quan jo encara 
jugava a la meva escola, on va 
formar un equip i després vam 
passar al club”, recorda Ruiz. 
Tots ells coneixen molt bé el que 
representa l’entitat a la ciutat | SA 

L’escoleta del CH La Salle fa sobretot molts jocs i activitats lúdiques per treballar la psicomotricitat amb pilota dels participants

Dos jugadors del benjamí masculí fan un dels exercicis proposats a l’entrenament

Tres membres del conjunt infantil femení del CH La Salle, que juga a la Lliga Catalana
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‘La principal virtut és que som un 
grup d’amics, a dins i fora de la pista’
El cadet masculí juga a Lliga 
Catalana, la màxima catego-
ria. A manca d’una jornada 
perquè acabi la primera fase, 
l’equip ocupa la quarta po-
sició, amb 13 punts. El seu 
tècnic és David Ibarz, que 
prové del Barça B i és la mà 
dreta de Pau Lleixà al sènior 
de Nacional. “Si quedem 
més amunt o més abaix és 
relativament poc important, 
el que compta és veure 
d’aquí uns anys aquests ju-
gadors al primer equip”, ha 

manifestat l’entrenador, qui 
ha destacat “el gran poten-
cial” que hi ha a la plantilla.
La majoria de jugadors del 
cadet fa molts anys que hi 
són al club montcadenc. 
Un exemple n’és el seu ca-
pità, Héctor Fernández, de 
16 anys, que va començar 
en l’edat de prebenjamí. 
Per al jove, “la principal 
virtut d’aquest conjunt és 
que som un grup d’amics a 
dins i fora de la pista”, una 
qualitat que també destaca 

el tècnic: “Es coneixen des 
de petits i fan molta pinya. 
Estan treballant molt bé”. 
Per a Fernández, l’handbol 
és una part important de la 
seva vida. “Em diverteixo, 
faig esport i comparteixo 
bons moments amb els 
meus amics, que més vull”, 
argumenta el capità, al qual 
també li agradaria arribar al 
sènior de Nacional. “Tots 
compartim aquesta il·lusió, 
és l’altre gran objectiu que 
tenim” | SA
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CADET MASCULÍ

‘El somni de qualsevol jugador és 
arribar al sènior de Primera Nacional’
El juvenil masculí del CH La 
Salle juga aquesta tempora-
da a Primera Catalana. Tot 
i els problemes inicials per 
tancar la plantilla, el con-
junt local està fent una bona 
campanya. A la primera 
fase, es va classifi car al se-
gon lloc del seu grup i, des 
del gener, està disputant la 
segona ronda, on es decidi-
rà quins clubs juguen el Top 
4. “No serà fàcil, perquè hi 
ha molt nivell”, afi rma el 

tècnic, Josep Quirós, qui ha 
destacat l’esperit de lluita i 
superació de la plantilla. 
A banda d’intentar fer un 
bon paper a la competició, 
l’altre gran objectiu del ju-
venil és “donar oportuni-
tats als joves perquè pu-
guin jugar als sèniors”, ha 
destacat Quirós. Diversos 
jugadors doblen entrena-
ments i partits amb algun 
dels tres sèniors del CH La 
Salle. Aquesta temporada, 

ja han debutat amb el pri-
mer conjunt Guillem López 
–al matx contra el Terrassa 
,al pavelló Miquel Poblet– i 
Àlex Polo i Àlex Cruz, a la 
pista del Mataró. “El som-
ni de qualsevol jugador és 
arribar al sènior de Prime-
ra Nacional”, ha comen-
tat López, tot afegint “vull 
aprofi tar les oportunitats 
que em donin i intentar 
arribar al màxim amb el 
juvenil” | SA
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‘Jugar a la màxima categoria catalana 
és un aprenentatge accelerat’ 
L’infantil femení del CH La 
Salle, format per jugadores 
de primer any, s’ha trobat 
aquesta temporada amb 
un repte inesperat: jugar a 
la Lliga Catalana. La retira-
da d’un equip a la fase prè-
via va permetre al conjunt 
lassal·lià accedir a la com-
petició més important de la 
categoria. “En un principi, 
havien de jugar les infan-
tils de segon any, però les 
vam pujar al cadet per re-
forçar aquest equip”, expli-
ca el tècnic, Pere Arbona.

La campanya està resultant 
especialment difícil perquè 
la plantilla competeix amb 
jugadores un o dos anys 
més grans, amb un major 
potencial físic i tècnic. “Ju-
gar a la màxima categoria 
contra equips com el Gra-
nollers o el Palautordera 
és un aprenentatge acce-
lerat”, argumenta Arbona, 
qui ha remarcat el gran tre-
ball de l’equip, tot i no ha-
ver aconseguit cap triomf. 
“Estem aprenent molt per-
què ens enfrontem als mi-

llors clubs de Catalunya”, 
afi rma la jugadora Arant-
xa Quimi, una opinió que 
comparteix la seva compa-
nya d’equip Henar García: 
“Quan juguem contra les 
noies de la nostra edat, 
segur que els resultats mi-
lloraran”.
Per al seu entrenador, 
aquest és un equip de fu-
tur: “És un grup molt cohe-
sionat. El resultat es veurà 
amb el pas de les tempo-
rades, però segur que en 
sentirem a parlar” | SA
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INFANTIL FEMENÍ



Jordi Grau
Nascut a Mas Rampinyo fa 30 anys i amb estudis d’alta cuina, va aconseguir al desembre la distin-
ció més preuada com a xef d’un restaurant. Ha passat per cuines de Singapur, Hong Kong, Nova 
York, Donostia, Eivissa i Barcelona, formant tàndem amb cuiners d’estrelles com Albert Adrià, 
Nandu Jubany, Josetxo Arrieta i Francis Paniego. “Sóc la suma del millor de tots ells”, respon. En 
el seu ADN hi ha dos conceptes que no s’entenen l’un sense l’altre, actitud i esforç. Una vida de 
sacrifi cis i moltes renúncies que no canviaria per res. Grau va començar amb 16 anys als fogons 
del restaurant Font del Tort, “allà vaig aprendre la importància del ritme frenètic d’una cuina”. 
Ara assaboreix la seva primera estrella Michelin com a xef executiu del restaurant Ibaya del resort 
Sport Hotel Hermitage de Soldeu (Andorra). I ho fa amb els peus a terra, deixant de banda les ex-
pectatives i la pressió mediàtica per continuar estant a l’alçada de les exigències dels seus clients.

‘L’alta cuina és pressió
i molta autoexigència’

Com van ser els seus inicis?
Abans de fer de cuiner, vaig tre-
ballar de cambrer a la Cerveseria 
Ramos. Als 15 anys, vaig entrar 
al meu primer restaurant, la Font 
del Tort. Va ser una gran experi-
ència i estic molt agraït a l’Albert 
Ramos. Allà vaig descobrir la im-
portància en la cuina del volum, 
el ritme i la intensitat.
I de petit ja volia ser cuiner?
Als set anys ja ho deia. Provinc 
d’una família treballadora on sem-
pre s’ha donat molta importància 
a un bon plat entorn d’una tau-
la, havent de prescindir de molts 
capricis, encara que haguessis 
de prendre un plat d’escudella 
a l’agost (somriu). Els entrepans 
que em feia el pare per anar a 
l’escola eren llegendaris.
Quin és el millor plat que ha 
menjat mai?

Els de casa. Em quedo amb els 
macarrons amb tomàquet de la 
meva àvia, l’arròs que feia la meva 
mare o els canelons del meu pare.
Quina és la recepta per guanyar 
una estrella Michelin?
L’ingredient principal és la feina 
d’equip. L’alta cuina requereix 
esforç, rigor i constància, i mol-
ta dosi d’autoexigència, de voler 
sempre anar més enllà per servir 
el millor plat. I el reconeixement 
és una conseqüència de tot ple-
gat. L’estrella és un dels somnis 
que tens des de ben jove, però 
que no t’atreveixes a imaginar. 
Ha paït la distinció?
Tens una ressaca emocional i un 
agraïment etern a l’equip, però no 
massa temps de celebració. Se-
gueixo amb els peus a terra i amb 
la força i les ganes de continuar a 
l’alçada.

Però no tot són fl ors i violes.
Després d’acabar els estudis vaig 
marxar a fer les pràctiques al País 
Basc, que va coincidir amb la 
mort de la meva mare. Vaig enten-
dre que era el moment de seguir 
la meva vida. La meva trajectòria 
és la suma d’experiències posi-
tives i també negatives, per les 
quals sempre he hagut de pagar 
un preu molt alt. Només parlem 
de la part maca de la cuina i hi ha 
una història de pressió i sacrifi ci 
que s’ha de saber canalitzar.

Com és un xef executiu?
Coordino 14 punts de venda amb 
un equip de 100 persones. Su-
perviso i dono molta importància 
al diàleg. Hi ha molta gent jove 
que vol créixer i és important 
l’empremta que hi deixes. Tot i 
la vessant executiva, no concebo 
una vida sense estar a la cuina 
a diari.
El model Arguiñano ja no està de 
moda?
No podem deixar morir la cuina 
tradicional, encara que vivim un 
auge de la cuina oriental, de glo-
balització i fusió, que cal no per-
dre de vista.
El menjar tradicional i l’alta cui-
na són incompatibles?
No es pot parlar de tècnica i d’in-
novació sense un bon producte, 
que és la base de tot i, per tant, 
de la seva història.

Vivim un boom gastronòmic im-
pulsat per la televisió?
Que es parli de cuina sempre és 
bo. Ara, que ningú s’equivoqui, 
som només xefs, no salvem vides. 
Si perds el nord i la teva essència i 
oblides com has arribat fi ns aquí, 
alguna cosa falla.
On troba la inspiració per crear 
els nous plats?
És un procés incontrolable que 
apareix en qualsevol ocasió. Sem-
pre vaig prenent notes allà on vaig.
Qui vol dedicar-se a la cuina, ho 
té ara més fácil que abans?
Soc professor d’un màster d’alta 
cuina i trobo que abans no hi ha-
via mitjans i sí moltes ganes entre 
els joves. Ara crec que hi ha molts 
mitjans, però falta passió. La cui-
na és un ofi ci construït sobre l’es-
forç. Les fórmules màgiques no 
existeixen.

‘L’estrella Michelin 
és un dels somnis 
que tens des de ben 
jove però que no 
t’atreveixes a imaginar’

Xef amb Estrella Michelin

A títol personal
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