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GUERRA A EUROPA

INICIATIVA DE LA POLICIA LOCAL
En el marc de la campanya de l’associació policial 
COPLAND, el cos montcadenc recull material a 
la seva seu que enviarà directament a Ucraïna
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Alguns participants a la concentració feta l’1 de març davant de la Casa de la Vila lluïen pancartes de ‘No a la guerra’ i ‘Sí a la pau’

Montcada condemna l’ofensiva militar 
del govern rus al territori d’Ucraïna
La invasió de Rússia a Ucraï-
na es viu amb preocupació per 
part de l’Ajuntament i la ciuta-
dania, especialment pel centenar 
d’ucraïnesos residents al muni-
cipi que segueixen amb angoixa 
l’avenç del confl icte bèl·lic. El 
consistori i la coordinadora de 
personal s’han afegit a la Decla-
ració del Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament i la 
Xarxa d’alcaldes i alcaldesses per 
la Pau i al voltant de 150 perso-
nes van participar l’1 de març 
a la concentració de rebuig a la 
guerra feta davant de la Casa de 
la Vila. L’endemà de la mateixa, 
diferents entitats locals es coordi-
naven per fer una campanya de   
recollida de material. 

Necessitats urgents. La iniciativa 
que promouen Protecció Civil, 
Montcada Solidària, SOS Mont-
cada, Tropezando con suerte, La 
Unió i la Regidoria de Coopera-
ció i Solidaritat s’allargarà fi ns 
al porper 11 de març i les do-
nacions es lliuraran al Consolat 
General d’Ucraïna a Barcelona 
a través de la Coordinadora de 
Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya. 
Els productes prioritaris per fer 
front a l’emergència humanità-
ria que viu la població ucraïnesa 
són, pel que fa a alimentació, llet 
en pols, cafè, cacau i xocolata; 
en l’apartat d’higiene, compreses 
femenines o similars i bolquers 
infantils i, pel que fa a material 
sanitari, preferentment contingut 
de farmaciola de primers auxilis 
i medicaments analgèsics i antipi-
rètics. Com a punts de recollida 
del material, l’Ajuntament ha 

cedit quatre centres cívics –Casa 
de la Vila, Can Cuiàs, l’Alzina 
i la Ribera–, en l’horari habi-
tual d’obertura. A aquest llistat 
s’afegeix també La Unió de Mas 
Rampinyo, de 17.30 a 20.30h. 
Tot el material el gestionarà 
Protecció Civil, amb seu a l’Ho-
tel d’entitats de Can Sant Joan 
(Viver, sn), que serà punt per-
manent de recollida de dilluns a 
diumenge, de 10 a 14h i de 15 
a 19h. 

Laura Grau | Montcada

L’Ajuntament i diverses entitats engeguen una campanya de recollida de material humanitari per a la població atacada

La Veu ha parlat amb tres mem-
bres de la comunitat ucraïnesa 
de Montcada, formada per una 
centenar de persones, per co-
nèixer com estan vivint des de 
la distància la invasió russa del 
seu país.
Dariya Makar viu a Montcada 
des de fa 18 anys, concre-
tament a Mas Rampinyo. La 
seva fi lla Anya Marchenko, de 
36 anys, i el seu net, de 6, van 
venir a viure amb ella fa quatre 
anys. Les dues segueixen amb 
inquietud les notícies que els 
arriben a través dels mitjans de 
comunicació i els amics i fami-
liars que viuen a la seva ciutat 
d’origen, Leòpolis, a l’extrem 
occidental d’Ucraïna. “Fa dies 
que no puc dormir. Tot i que 

la meva ciutat no ha sufert 
bombardejos, la meva neboda 
m’explica que quan sonen les 
alarmes, han d’anar tres cops 
al refugi durant la nit, corrent 
pel carrer amb els nens, que 
estan molt espantats”, diu 
Dariya. La seva fi lla Anya no 
esperava que el govern de Pu-
tin decidís invadir el seu país: 
“Potser sí la zona del Donbass, 
però no tot el territori”. Li que-
den poques esperances que el 
diàleg pugui aturar la invasió i 
desconfi a del president rus. Li 
molesta que els mitjans parlin 
de la presència de població 
russòfona a Ucraïna, “quan 
la majoria de persones som 
bilingües i tenim una cultura 
i una identitat pròpia, dife-

renciada dels russos”. Olga 
Roscheak viu a Mas Rampinyo 
amb una dona gran a la que 
cuida des de fa quatre anys. Li 
costa parlar del que està pas-
sant sense emocionar-se: “La 

meva ciutat, Ivano Frankivsk, 
prop de Polònia, està tranquil-
la de moment, però pateixo 
perquè hi tinc gairebé tota la 
meva família i no sé què pot 
passar” | LG

Neguit i angoixa entre la comunitat ucraïnesa local

Les donacions de 
productes destinats a la 
població ucraïnesa es 
podran dur als punts de 
recollida fi ns al dia 11
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PROJECTE MEDIAMBIENTAL
La Horda promou activitats amb 
les escoles verdes que inclouen 
la plantada d’arbres

VIDEO A LAVEU.CAT

Els sindicats d’ensenyament 
han convocat una vaga als cen-
tres escolars catalans durant 
cinc dies, el 15, 16, 17, 29 i 30 
de març, en protesta pels can-
vis del calendari escolar anun-
ciats pel Govern de la Generali-
tat. En concret, el Departament 
d’Educació proposa que el curs 
vinent comenci el 5 de setem-
bre a infantil i primària i el dia 
7 a ESO, una setmana abans 
del que és habitual. 
Les novestats al calendari es-
colar han estat “la gota que 
ha fet vessar el got”, segons 
els representants dels docents, 
que retreuen al conseller Josep 
Gonzàlez-Cambray “manca 
de voluntat negociadora” 
tant en aquest com en altres 
anuncis recents del Departa-
ment. “La nostra paciència 
s’ha acabat”, han dit en el 
comunicat de vaga, on consi-
deren que no se’ls ha tingut en 
compte amb el nou calendari 
escolar i al·leguen que aquestes 
modifi cacions afecten els seus 
drets laborals. 

Arguments del Govern. Cambray 
manté la seva posició argumen-
tant que “hi ha unanimitat en 
la mesura i que és bona per 
a l’alumnat”, assegurant que 
amb el nou calendari, el profes-

sorat farà les mateixes hores de 
classe i anirà els mateixos dies 
a l’escola. 
Els dies escollits pels sindicats 
Ustec, UGT, CCOO, Aspepc, 
Intersindical, CGT i USOC 
no seran fi nalment consecutius 
per “no donar la imatge a la 
opinió pública que són dies 
de vacances”, apunten fonts 
sindicals. Tampoc se solapen 
amb les altres aturades que 
estan convocades aquest mes 
de març: la feminista del 8 de 
març i la del dia 23, anunciada 
per la COS, la Intersindical i el 
SEPC en contra de la imposi-
ció del 25% del castellà a l’es-
cola. En total, doncs, dels 23 
dies lectius que té aquest mes, 
set estaran condicionats per les 
vagues. 
Tot i la coincidència de tantes 
convocatòries, els sindicats 
fan una crida als docents a su-
mar-s’hi: “Ara que hem arri-
bat al clímax de la indigna-
ció, hem de donar un cop de 
força”, opina Iolanda Segura, 
de la Ustec.

Durant el mes de febrer i març es fan les jornades de portes obertes als centres de primària. A la imatge, l’escola Mitja Costa

CURS 2022-23

Els sindicats convoquen una vaga 
de cinc dies pels canvis al calendari
El Departament d’Educació proposa començar el curs el 5 de setembre a infantil i primària i el dia 7, a ESO, batxillerat i FP
Alex Kong | Redacció Els representants dels 

docents critiquen ‘la 
manca de voluntat 
negociadora’ del 
conseller d’Educació
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“Són uns canvis importants que 
el Departament d’Educació ha 
decidit sense negociar amb nos-
altres”, lamenta Belén Bon de 
Juana, directora de l’escola Mitja 
Costa de Terra Nostra, tot asse-
gurant que el professorat està 
cansat d’aquest menysteniment. 
“Ens sentim una mica traïts, 
quan ho hem donat tot durant 
la pandèmia. El desànim entre 

els companys és generalitzat”. 
En aquest sentit també s’ha ma-
nifestat la directora de l’escola 
Elvira Cuyàs, Dolors Melero, qui 
no acaba de veure malament 
el nou calendari. “Segurament 
moltes famílies agraeixen l’ini-
ci avançat de les classes, però 
el problema són les formes. 
D’aquesta manera tan improvi-
sada no donen opció a la refl e-

xió dels pros i els contres”, ha 
manifestat, tot remarcant: “Una 
altra vegada confi en en què tot 
serà possible gràcies a la im-
plicació i l’esforç dels profes-
sionals, que ara el que menys 
necessitem són nous canvis. 
Massa exigències per a un per-
sonal que encara està en una 
situació d’anormalitat educati-
va” | SA

‘Han decidit les novetats sense negociar’
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L’ampliació de l’IE Mas Rampi-
nyo per donar cabuda a l’alum-
nat d’ESO no estarà enllestida 
per a l’inici del curs vinent. El 
Departament d’Educació de la 
Generalitat ha incomplert el 
calendari previst que va anun-
ciar al 2019, quan va atorgar 
al centre la categoria d’Institut 
Escola. 
La regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ECP), va explicar al 
Ple de febrer que fa només tres 
mesos que es va anunciar el re-
tard, tant a l’Ajuntament com a 
la direcció i la representació de 
les famílies. “Òbviament vam 
manifestar la nostra decepció i 
enuig perquè sempre se’ns ha-
via assegurat que el calendari 
es compliria”, va dir la regido-
ra. Confi rmat el retard i davant 
la preocupació de la comunitat 

educativa per donar resposta a 
la campanya de matriculació, la 
Generalitat instal·larà un mòdul 
prefabricat en els 800 m2 del so-
lar municipal annexe al centre 
que l’Ajuntament ha cedit al go-
vern autonòmic.
“Si hem acceptat avançar la 
cessió d’aquest espai que es 
destinarà a pati, una vegada 
ampliat l’actual edifi ci, és per 
ubicar l’alumnat mentre es 
facin les obres ja que la nostra 
exigència ha estat garantir el 
compromís que el mòdul no 
sigui una excusa per ajornar la 
construcció i així s’ha acordat”, 
va afegir Segovia.

Crítica al Departament. En el 
torn d’intervencions, el PSC 
va lamentar l’incompliment del 
compromís inicial per part de la 
Generalitat i va posar en dubte 

la unitat del govern de coalició –
ECP i ERC– en la defensa dels 
interessos municipals. “Neces-
sitem que ERC no miri cap a 
un altre costat i que pressioni 
al seu grup parlamentari”, va 
dir la regidora socialista Inés Fer-
nández. El comentari va ser re-
plicat tant per l’alcaldessa, Laura 

Campos (ECP), com per la regi-
dora d’Educació i pel portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez, qui va 
recordar les inversions fetes en 
educació al municipi –IE El Vi-
ver, ampliació de l’INS La Ferre-
ria i futura escola bressol de Can 
Sant Joan– des que el seu partit 
és a l’executiu autonòmic. “Que 
ningú posi en dubte la unitat, 
la fortalesa i el treball en equip 
d’aquest govern”, va manifestar 
Campos tancant el debat.

Front comú. La Comissió de Se-
guiment d’Obres de l’Institut 
Escola Mas Rampinyo, on hi a 
representació de la direcció del 

centre i les famílies, ha expressat 
la seva preocupació pel retard del 
projecte davant dels problemes 
d’espai que té l’equipament, que 
al setembre començarà a imple-
mentar el 3r curs de l’ESO. 
“Fins ara hem estat compren-
sius, entenent l’estat excepcional 
de la pandèmia, però en aquests 
moments no estem disposats 
a més endarreriments que pu-
guin afectar el projecte educatiu 
del nostre centre” ha manifestat 
la Comissió en un comunicat en 
què reafi rma la voluntat de pres-
sionar la Generalitat perquè es 
compleixin els nous terminis i 
compromisos del Departament.

IES MAS RAMPINYO

Les obres previstes 
per a l’ampliació del 
centre es retarden

En primer terme, el solar que l’Ajuntament ha cedit a la Generalitat i que, un cop fetes les obres d’ampliació, es destinarà a pati escolar

La Generalitat instal·larà un mòdul prefabricat en un 
solar annexe al recinte escolar, cedit per l’Ajuntament

Pilar Abián | Redacció

La Comissió creada 
per al seguiment del 
projecte, formada 
per la direcció i les 
famílies, no acceptarà 
nous endarreriments
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“Si el govern no crea un fons 
de compensació puntual, 
aquest any serà complicat”. 
Aquest és el pronòstic que 
va fer el president de l’Àrea 
Econòmica, Gerard Garrido 
(ERC), durant el Ple extraor-
dinari convocat el 24 de febrer 
per modifi car a l’ordenança 
municipal l’impost de la plusvà-
lua, una de les principals fonts 
de fi nançament municipals, a 
través de la qual es recaptaven 
al voltant de 2,7 milions. 
L’Ajuntament ha adaptat la nor-
mativa a les noves mesures que 
marca la llei d’hisendes locals 
després que l’Estat n’hagi in-
troduït canvis a raó de diverses 
sentències del Constitucional 
que dictaminaven que el càlcul 
de l’impost estava desfasat. La 
plusvàlua s’aplica a l’increment 
del valor per la transmissió 
d’una propietat, ja sigui per do-
nació o per compravenda.

Canvis. La nova normativa es-
tableix que, quan el valor de 
l’immoble no s’hagi vist incre-
mentat entre el moment de la 
compra i la venda, no s’hau-
rà de pagar plusvàlua. En cas 
contrari, es modifi ca la fórmu-
la per calcular l’import a abo-
nar en funció de l’antiguitat de 
l’immoble fi xant el coefi cient 
màxim en 0,45 i el mínim en 
0,12, quan fi ns ara el màxim 
era 2,7. Aquest càlcul es deno-
mina estimació objectiva, però 
s’afegeix una altra fórmula, 
denominada estimació directa, 
que  consisteix a aplicar el coe-
fi cient sobre la diferència entre 

el preu de compra i el preu de 
venda. Una altra novetat és 
que les plusvàlues generades 
durant el primer any després 
de la compra de l’immoble 
s’hauran de pagar –fi ns ara es-
taven exemptes–, el que afecta-
rà principalment els grans teni-
dors. Aquestes noves mesures 
s’aplicaran quan s’aprovin i no 
tindran caràcter retroactiu.
“Les modifi cacions fan jus-
tícia a la ciutadania, perquè 
certament era un greuge ha-
ver de pagar quan l’immo-
ble no havia augmentat el 
seu valor, però afectarà les 
arques municipals, ja que 
que deixarem d’ingressar 
entre un 35 i un 40 % de la 
recaptació per a aquest con-
cepte”, va explicar Garrido. 
L’edil també va lamentar que 
l’Estat, sabent que des del 2012 
hi havia sentències en contra 
del càlcul de l’impost, no n’hagi 
pres mesures fi ns fa uns mesos.

A la fi  del Ple, l’alcaldessa va anunciar que, atès que la pandèmia va a la baixa, a partir d’aquest mes es recuperaran les sessions presencials

PLE EXTRAORDINARI

El govern preveu un any difícil si l’Estat 
no compensa la reducció de la plusvàlua
L’ordenança municipal, modifi cada pel consistori d’acord amb el nou sistema de càlcul de l’impost fi xat per l’executiu central
Pilar Abián | Redacció Garrido va fer un prec 

al govern central 
perquè resolgui 
l’històric problema de 
fi nançament de les 
administracions locals
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Posicionament de l’oposició. En 
nom de Cs, Angelina Esther del 
Pino es va afegir a les demandes 
de Garrido i va criticar la ges-
tió del govern de l’Estat. “Amb 
el grau d’importància que 
aquest impost té per als ajun-
taments sorprèn que l’execu-

tiu hagi actuat tard i mala-
ment”, va dir l’edil per justifi car 
l’abstenció del seu grup.
El PSC, majoritari en l’oposi-
ció, va defugir criticar el govern 
de l’Estat i va votar a favor del 
punt. “Entenem que calia po-
sar ordre en aquest impost 

perquè era injust que els con-
tribuents haguessin de pagar, 
tot i no haver augmentat el 
valor de l’immoble, i algu-
na de les mesures frenen la 
possibilitat d’especulació per 
part dels fons voltors”, va dir 
la regidora Nani López.

El 24 de febrer van coincidir 
dues sessions plenàries. La 
primera, de caire extraordina-
ri, es va centrar en la modifi ca-
ció de l’impost de la plusvàlua. 
A continuació, es va fer el Ple 
ordinari durant el qual es van 
aprovar les dades del padró 
municipal recollides el primer 
dia de 2022, on la xifra d’ha-
bitants se situa en 36.717, el 
que suposa una disminució de 
129 persones respecte a l’any 

anterior quan es va arribar al 
rècord històric de 36.846. A 
tots els barris, excepte Mas 
Rampinyo, Can Pomada i Mas 
Duran, ha baixat la xifra de per-
sones registrades al padró. 
La distribució per de residents 
és  la següent. A Montcada 
Centre i Vallençana-Reixac, 
9.024 habitants (15 menys); a 
Mas Rampinyo, Can Pomada i 
Mas Duran, 7.964 (124 més); 
a Can Sant Joan, 5.307 (104 

menys); a Terra Nostra, 3.417 
veïns (28 menys); a Carrerada 
i Pla d’en Coll, 4.039 perso-
nes (55 menys); a Can Cuiàs, 
3.084 (29 menys); a la Ribe-
ra, 2.096 (3 menys) i a la Font 
Pudenta, 1.786 residents (19 
menys). 
El padró també recull que a 
tots els barris, excepte la Ri-
bera i Can Sant Joan, hi viuen 
més dones (18.625) que ho-
mes (18.092) | LG

PLE ORDINARI

Montcada perd població durant l’últim any

El PSC considera que 
s’ha posat ordre en un 
impost que no era just, 
mentre Cs acusa el 
govern estatal d’haver 
actuat tard i malament



071a quinzena | Març 2022 07Notícies

LÍNIA R2

Adif licita les obres del soterrament 
per més de 465 milions d’euros
Els treballs inclouen soterrar les vies i construir una nova estació i tindran una durada de 72 mesos

Després de l’aprovació del pro-
jecte en Consell de Ministres 
el passat 15 de febrer, Adif ja 
ha tret a licitació les obres del 
soterrament de l’R2 a Montca-
da i Vallbona per un import de 
465 milions d’euros i un termini 
d’execució de 72 mesos. Segons 
ha informat l’Administrador 
d’Infraestructures a través d’un 
comunicat “amb aquest pas 
es culmina l’intens treball de 
coordinació tècnica i institu-
cional de les administracions 
implicades desenvolupat du-
rant els últims anys i es dona 
compliment als compromisos 
inclosos al Pla de Rodalies”. 
I és que el projecte del soterra-
ment no només transformarà el 
nucli urbà montcadenc, també 
és trascendent per a la modernit-
zació de la xarxa ferroviària de 
proximitat a l’àrea metropolita-
na de Barcelona, amb la incor-
poració d’una tercera via.

“La notícia la rebem amb 
una immensa satisfacció ja 
que confi rma que l’inici de les 
obres és cada vegada més a 
prop”, ha manifestat l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP), tot 
afegint “espero que la ciutada-
nia ara sí s’ho cregui i vegi que 
va de debò; hem passat per 
moments molts complicats i 
per incompliments sistemàtics 

per part administració central, 
però la licitació del projecte 
indica que ens trobem en un 
punt de no retorn”.
També la Plataforma Tracte Just 
considera que la planifi cació per 
el soterrament de l’R2 va per 
bon camí i celebra que Adif hagi 
millorat la seguretat dels via-
nants al pas a nivell del carrer 
Bogatell i ara ho faci també al 

del carrer Pasqual. Tot i així, a 
través d’un comunicat, la PTJST 
ha expressat que no es pot bai-
xar la guàrdia: “Hem d’estar 
alertes i seguir les passes amb 
atenció, mentrestant, toca con-
tinuar amb les activitats pro-
gramades, l’Homenatge a les 
Víctimes i les Jornades pel So-
terrament”. El calendari de les 
mateixes es farà públic en breu.

Pilar Abián  | Redacció

Un cop aprovat el projecte del soterrament i el pressupost de la intervenció en Consell de Ministres, Adif ja ha iniciat el procés de licitació
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Adif ha adjudicat a la Unió 
Temporal d’Empreses (UTE) 
formada per Estudio Ferrer 
Arquitectos i Inés Ingenieros el 
contracte per redactar el projec-
te constructiu del nou edifi ci de 
viajers de l’estació de Montca-
da-Bifurcació. Aquesta adjudi-
cació s’emmarca en el pla de 
modernització de tota l’estació 
amb l’objectiu que esdevingui 
una nova terminal per als ser-
veis regionals, un projecte que 
inclou una platja de vuit vies, 
noves andanes –més àmplies i 
amb major alçada per tal d’aug-
mentar els seus nivells d’acces-
sibilitat i seguretat–  i un nou 
pas inferior amb escales fi xes i 
ascensors, així com la connexió 
amb la futura estació.

Potencialitat. Montcada-Bifurca-
ció és un enclavament estratègic 
de la xarxa de Rodalies al nord 
de Barcelona i la instal·lació que 
ofereix millors i majors condi-
cions d’operativitat de cara a 
futurs escenaris d’explotació. 

L’actuació que proposa Adif 
dona resposta a una de les 
demandes que fa anys lideren 
l’Ajuntament i l’AV Can Sant 
Joan, ja que l’actual instal·lació 
no està adaptada per a viatgers 
amb mobilitat reduïda. És per 
aquest motiu que l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), ha cele-
brat que Adif estigui avançant 
en el projecte de modernització 
de l’espai. “Aquesta estació té 
un gran problema d’acces-
sibilitat denunciat des de fa 
molts anys”, ha dit. De les cinc 
estacions ferroviàries que hi ha 
al municipi, només la de Terra 
Nostra és plenament accessible. 

CAN SANT JOAN

Pas endavant en el pla 
per remodelar l’estació
Adif adjudica el projecte del nou edifi ci de viatgers

Pilar Abián | Redacció

Actuació 
complexa
Les obres del soterrament a 
Montcada s’executaran amb 
la construcció d’un túnel de 
4 km que allotjarà tres vies. 
El traçat al terme municipal 
s’iniciarà a l’alçada de Can 
Sant Joan on la zona de des-
cens s’executarà mitjançant 
la construcció d’una estruc-
tura formada per pantalles 
de formigó. Posteriorment, 
un cop el túnel estigui situat 
sota el Rec Comtal, l’execu-
ció es realitzarà  per excava-
ció i a una profunditat de 35 
metres.
En l’àmbit pròpiament urbà 
les obres es faran a cel obert 
i sota el traçat de les línies 
ferroviàries actuals. Un cop 
superat el riu Ripoll i els pi-
lars de l’autopista C-33, les 
vies tornaran a la superfície. 
Adif té previst construir un 
nou edifi ci per a viatgers al 
carrer Guadiana amb tres 
vies i dues andanes laterals 
i assenyala que serà una 
estació de futur, plenament 
sostenible, moderna, fun-
cional, accessible i segura, 
adequada a les demandes i 
necessitats dels usuaris | PA

Entrada a l’actual estació de Bifurcació
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MÉS INFORMACIÓ:

Centre Cívic Can Cuiàs

C. Geranis, s/n 
Tel. 935 758 705
centreciviccancuias@montcada.org

Centre Cívic La Ribera

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

spais de saluteMarç de 2022

• Activitats gratuïtes • Aforament limitat • Cal inscripció prèvia

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



0808 1a quinzena | Març 2022Notícies

ORGANITZA COL·LABORA

QUEIXA

Les representants d’una cin-
quantena de treballadores del 
Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD) del municipi han traslla-
dat a l’Ajuntament el seu ma-
lestar perquè encara no se’ls ha 
aplicat la pujada salarial del 8% 
fi xada pel conveni col·lectiu per 
a l’actual exercici. Les afectades 
són plantilla de la Fundació S21, 
l’instrument a través del qual el 
Consorci de Salut de Catalunya 
contribueix al desplegament de 
la Xarxa Pública Catalana de 
Serveis Socials i d’atenció a les 
persones amb dependència, en 
col·laboració amb les adminis-
tracions, els ens locals i les enti-
tats sense ànim de lucre. 
L’augment salarial de les tre-
balladores només ha pogut ser 
del 2% perquè el que marca el 
conveni està supeditat a la Llei 
de pressupostos generals, que 
ha fi xat aquest topall per a tots 
els empleats públics. “Això pro-
voca un greuge comparatiu 

entre les pròpies treballadores 
del sector, ja que les que estem 
en l’àmbit públic ens trobem 
precaritzades i discriminades 
respecte les empleades de les 
empreses privades”, lamenten 
Ana M. Fuentes i Maria Domín-
guez, les delegades de CCOO a 
la Fundació S21, que l’1 de març 
es van reunir amb l’alcaldessa, 
Laura Campos, i amb la presi-
denta de l’Àrea Social, Mar Sem-
pere, ambdues d’ECP.
Es dona la circumstància que 
l’increment pactat en el cinquè 
conveni d’atenció domiciliària i 
que s’ha anat aplicat progressi-
vament els darrers anys fi xava 
que la pujada més elevada es fa-
ria enguany, l’últim exercici en 
què l’acord estarà vigent, a cau-
sa del context de crisi provocat 
per la pandèmia. “Els nostres 
sous són ajustats, les jornades 
completes es paguen a poc més 
de 1.000 euros però la majoria 
són contractes parcials de 28 
o 32 hores, que no arriben als 

Pilar Abián | Redacció

Concentració 
d’exalumnes 
de La Salle per 
condemnar els 
abusos de Linares

Les treballadores del SAD reclamen 
l’augment salarial que fi xa el conveni
Les empreses privades ja l’han aplicat però les públiques estan limitades per la Llei de Pressupostos de l’Estat
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Les delegades de CCOO a Fundació S2, al centre de la imatge, amb representants del sindicat

800 euros” afegeixen les delega-
des, tot constatant la injustícia 
que suposa no gaudir de l’incre-
ment que els pertoca.

Compromís municipal. Tant l’al-
caldessa com la presidenta de 
l’Àrea Social han recollit les 
demandes de les treballadores 
i s’han compromès a presentar 
una moció en el proper Ple en 
suport de col·lectiu tot reclamant 

que es resolgui el confl icte a tra-
vés d’una excepcionalitat en el 
marc de la Llei de pressupostos. 
Campos s’ha posat en contacte 
amb el Ministeri de Treball per-
què actuï al respecte i el Consor-
ci de Salut ho traslladarà a la Ge-
neralitat, segons ha dit Sempere.  
“Estem a favor de garantir les 
millores que calgui per a un 
sector molt feminitzat i preca-
ritzat”, ha manifestat l’edil.

Un grup d’exalumnes del col-
legi La Salle, pertanyents a di-
ferents promocions, ha convocat 
una concentració el 6 de març, a 
les 12h, per condemnar els pre-
sumptes abusos que va cometre 
el germà Jesús Linares durant 
els anys de docència a les escoles 
de Premià i Montcada. L’acte es 
farà davant de l’escola i consis-
tirà en la lectura d’un manifest 
i uns minuts de silenci per les 
víctimes del professor. La con-
vocatòria també està oberta a la 
resta de la ciutadania que vulgui 
mostrar el seu rebuig als fets de-
nunciats.

Petició d’investigació. El comu-
nicat dels exalumnes es mostra 
especialment crític amb “el si-
lenci de la comunitat” i insta 
la direcció a fer una investigació 
a fons, tal com va prometre a la 
carta que va enviar a les famí-
lies. També anima a denunciar 
les víctimes que encara no s’ha-
gin atrevit a fer-ho.

Laura Grau | Redacció
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TREBALL

L’antiga planta de Nissan podria 
mantenir la seva especialització
La Taula de Reindustrialització estudia la nova proposta del hub de descarbonització

A mitjans de març es podria 
acabar de concretar el pla de 
reindustrialització de Nissan. 
Tot depèn de l’estudi de viabi-
litat econòmica que està fent la 
consultora KPMG sobre l’últi-
ma proposta presentada pel hub 
de descarbonització (D-Hub) 
que lideren les empreses catala-
nes QEV i Btech i l’americana 
Ronn Motors. El projecte passa 
perquè la planta que Nissan té al 
Pla d’en Coll mantingui la seva 
especialització en estampació i 
incorpori la soldadura de bas-
tidors dels vehicles, procés que 

fi ns ara es feia a la seu de la mul-
tinacional nipona a Sant Andreu 
de la Barca. L’assemblatge dels 
automòbils que fabriqui el hub es 
faria fi nalment a la Zona Franca 
que també acolliria la seu del 
fabricant de motos Silence, pro-
pietat del grupo Acciona. Tot i 
que inicialment Silence prioritza-
va adquirir la seu montcadenca, 
ara sembla disposat a acceptar la 
proposta de llogar part de la nau 
barcelonina i ja està negociant 
aquesta possibilitat.

Valoració positiva. “La idea que 
planteja el hub és la que nosal-

tres sempre hem defensat, ara 
cal veure si econòmicament és 
viable”, ha explicat Javier Ada-
lid, representant de CCOO a la 
planta de Nissan a Montcada. 
La consultora KPMG disposa 
de dues setmanes per analitzar 
la proposta que, en cas de tirar 
endavant, podria generar al vol-
tant de 255 llocs de feina. A la 
planta local hi ha 68 empleats 
per recol·locar, encara que això 
no serà motiu de prioritat per a 
la contractació. “L’especialitza-
ció del personal i l’antiguitat 
seran els factors de pes”, ha as-
senyalat Adalid.

Pilar Abián | Redacció
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La nau de Nissan al Pla d’en Coll està especialitzada en estampació i podria acollir també l’assemblatge dels automòbils que fabriqui el hub

COMMEMORACIÓ
DEL DIA EUROPEU
EN MEMÒRIA
DE LES VÍCTIMES
DEL TERRORISME 2022

Divendres, 11 de març, 12 h
Ajuntament de Montcada i Reixac (Av. Unitat, 6)

•   Parlament oficial

•   Actuació musical a càrrec d’Albert Faz
i Marta Rodríguez, de l’Aula Municipal
de Música

Presencialment: Avinguda de la Unitat, 6.
Dimarts, de 16 a 18 h (cal cita prèvia).

Telèfon: 935 726 474 (ext. 4043).
Correu electrònic: participaciociutadana@montcada.org

Web: entitats.montcada.cat
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MONTCADA INCLOU JARDINERIA

Programa d’inserció sociolaboral 
per a persones amb diversitat 
funcional intel·lectual
150 h + pràctiques no laborals en un centre 

de treball + assessorament i acompanyament 

individualitzat en la recerca de feina. 

VOLS CONÈIXER L’OFICI 

DE LA JARDINERIA?

Vine i aprèn!

DIRIGIT A: 
• Persones en situació d’atur, inscrites com a 

demandants d’ocupació al SOC (DONO).
• Certificat de discapacitat intel·lectual + del 33%.
• Procedència: Montcada i Reixac, preferentment. 

OBJECTIU:
Millorar l’ocupabilitat de les persones amb 
diversitat funcional intel·lectual, mitjançant la 
formació en jardineria, per tal de facilitar la seva 
inclusió en el mercat de treball.

INICI:
Març - abril de 2022.

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 (ext. 2144)
promocioeconomica@montcada.org

Més informació:
www.montcada.cat

MEDI NATURAL

Les escoles verdes de Montcada 
participen en tallers de conservació
Coordinats per La Horda, els alumnes ja han plantat prop de 300 exemplars d’arbustos a la llera del Besòs

Alumnes de l’escola El Turó van 
participar el passat 1 de març en 
una plantada d’arbustos a la llera 
del Besòs, en una activitat orga-
nitzada per l’entitat ecologista La 
Horda. Els ecodelegats de cada 
classe, des de primer fi ns a sisè 
de primària, van cavar la terra 
amb aixades i van plantar amb 
les seves pròpies mans els nous 
exemplars. 
“Necessitem els arbres per 
poder respirar oxigen”, va dir 
Kawtar Soussi, una de les eco-
delegades, preocupada pel fu-
tur del planeta. L’alumne Ferid 
Sabar també va fer una crida a 
cuidar la natura. “Si no ho fem, 
els humans acabarem desapa-
reixent”, va alertar.

Motivació. Una de les professores 
de l’escola El Turó, Èlia Moreno, 
destaca la gran motivació dels 
ecodelegats: “Els hi entusiasma 
treballar sobre el terreny i con-

tribuir a la millora del seu en-
torn”. Aquesta activitat s’inclou 
en les propostes que ofereix La 
Horda a les escoles verdes del 
municipi. A més de la plantada 

d’arbres, també s’han fet tallers 
d’instal·lació de caixes niu i batu-
des per retirar la brossa dels es-
pais naturals. Alfredo Almansa, 
coordinador del programa, des-

taca la bona acollida que tenen 
les activitats entre la canalla. Des 
que va arrencar el programa, el 
passat desembre, alumnes de les 
diferents escoles han plantat al 
voltant de 300 plantes i arbustos, 
la majoria a la part de la llera 
que La Horda té en custòdia –a 
l’alçada del barri de La Ribera– 
i han col·locat una quarantena 
de caixes niu. “Tenim previst 
fer una jornada de cloenda al 
maig per fer balanç de les di-
ferents experiències”, ha afegit 
Almansa.

Finançament. El programa s’ha 
fi nançat amb fons de l’empresa 
Omplim a través de la Xarxa de 
Conservació de la Natura, una 
entitat que aglutina diferents as-
sociacions ecologistes. Omplim, 
que va construir una promoció 
d’habitatges a Mas Duran, dona 
suport a projectes mediambien-
tals per compensar la petjada 
carbònica de la seva activitat.

Laura Grau  | La Ribera

Joves i natura

Ecodelegats de l’escola El Turó, durant la planta d’arbustos realitzada a la llera del Besòs

Una cinquantena de joves 
dels diferents instituts han 
participat al projecte ‘Joves 
per la Natura’, que ha im-
pulsat durant el curs l’Es-
pai Jove Can Tauler amb 
La Horda. L’alumnat de 
Servei Comunitari dels ins-
tituts M.Miró, La Ribera, La 
Ferreria i La Salle han por-
tat a terme accions directes 
amb l’objectiu de millorar la 
biodiversitat del municipi i 
conscienciar la seva genera-
ció sobre la situa ció d’emer-
gència climàtica que viu el 
planeta. Aquestes accions 
han consistit a plantar més 
de 50 arbustos nadius (a la 
foto), instal·lar una dotzena 
de caixes nius per a ocells i 
recollir escombraries de ma-
nera selectiva | LG
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Involucrats en l’operació Judas 
titllen l’actuació de cop mediàtic

PROCÉS INDEPENDENTISTA

Un dels advocats d’Alerta Solidària i un dels encausats expliquen la seva versió
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L’Assemblea.cat de Montcada 
i el CDR Montcada van orga-
nitzar el 20 de febrer la projec-
ció al Casino de Terra Nostra 
del documental ‘De matinada’, 
que analitza l’operació Judas 
de la justícia espanyola contra 
els Comitès de Defensa de la 
República (CDR). L’acte va 
comptar amb la participació de 
David Aranda, advocat d’Aler-
ta Solidària, i del sabadellenc 
Jordi Ros, un dels encausats.

Antecedents. L’operació Judas 
es va realitzar el 23 de setembre 
de 2019 amb el desplegament 
de 500 agents de la Guàrdia 
Civil, durant la qual es van 
escorcollar una desena de do-
micilis i locals i es van detenir 
nou persones. El jutge va impu-
tar provisionalment als encau-
sats un delicte de terrorisme i, 
mentre dos dels detinguts van 
ser posats en llibertat amb càr-
recs després de declarar, els set 
restants van ser traslladats a la 
presó de Soto del Real en decre-
tar el jutjat la presó provisional 
sense fi ança. Amb posterioritat 
al 23S, també es van encausar 
quatre persones més.
Els advocats dels acusats van 
denunciar des del primer mo-
ment diverses irregularitats en 
el procés, com ara que alguns 

del registres es van fer sense la 
presència de defensa o que als 
detinguts se’ls va privar de la 
son durant més de 24 hores i 
se’ls va interrogar ininterrom-
pudament durant més de sis 
hores, entre d’altres situacions. 
Els lletrats també van criticar 
que part del sumari es va fi ltrar 
a la premsa tot i ser secret. A 
partir del 20 de desembre del 
mateix any, es van anar deixar 
els encausats en llibertat amb 
fi ances d’entre 5.000 i 10.000 
euros.
“Va ser una operació medià-
tica per desprestigiar el movi-
ment independentista”, opina 
Aranda, qui també va denun-
ciar les fi ltracions als mitjans i 
el tractament de la informació i 
les nombroses irregularitats du-
rant tot el procediment, que es 

troba en la recta fi nal de la fase 
d’instrucció. 

Experiència personal. Des que 
va ser encausat, Ros ja no fa 
plans de futur. “Aprens a viu-
re el dia a dia i sempre estàs 
pendent de les novetats que 
hi pugui haver en el procés”, 
va explicar. El sabadellenc no 
creu en la neutralitat del judici 
i aventura la possibilitat d’una 
condemna elevada des de la 
convicció que el cas s’emmar-
cat en la repressió de l’Estat 
contra l’independentisme. “Hi 
ha molts exemples que així 
ho demostren; fa uns dies van 
detenir gent relacionada amb 
l’extrema dreta i, tot i tenir 
possessió d’armes, i no ha es-
tat acusada de terrorisme com 
nosaltres”, va argumentar.

David Aranda, amb el micròfon a la mà, acompanyat de Jordi Ros, pendent de judici

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

ACTIVITATS 
MUSEU 
MUNICIPAL 
MONTCADA 
I REIXAC
Març 2022

INFORMACIÓ, CONCERTACIÓ  

DE VISITES I RESERVES:

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

Cal inscripció prèvia per a totes les activitats

EXPOSICIÓ: 
‘CREU ROJA, CENT ANYS 

AL TEU COSTAT’
Fins al 3 d’abril 

AUDITORI MUNICIPAL

VISITA GUIADA 
A LES COL·LECCIONS 

DEL MUSEU MUNICIPAL 
Diumenge 13 de març, 11 h

CASA DE LA VILA

Durada: 1 h · Activitat gratuïta.

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 19 de març, 10 h

CASA DE LA MINA

Itinerari guiat · Durada: 3 h · Preu: 3 €

VIU EL MUSEU 
DE LLEGENDA 

Dissabte 19 de març, 11 h
CASA DE LA VILA

Activitat familiar · Durada: 2 h
Activitat gratuïta, a càrrec 

dels Amics del Museu Municipal 
de Montcada i Reixac

Els Mossos investiguen la mort 
d’una persona en un incendi

A.
 G

.

Els Mossos investiguen les causes d’un incendi que es va produir el 
passat 3 de març, al voltant de les 12.30h, en el local d’una antiga 
perruqueria de la plaça Salvador Espriu de Mas Rampinyo i en què va 
morir una persona, la identitat de la qual es desconeixia en el moment 
de tancar aquesta edició. Al lloc dels fets s’hi van desplaçat diverses 
unitats dels bombers que van controlar el foc amb rapidesa, impedint 
l’afectació a altres immobles | PA

La plaça del Poble s’amplia amb 
la incorporació d’un tram de vial

La plaça del Poble de Terra Nostra s’ha ampliat uns metres amb la 
incorporació del tram del carrer Montserrat entre Poblet i Santes Creus. 
L’Ajuntament ha fet la intervenció a petició de l’AV Terra Nostra per mi-
llorar la seguretat dels usuaris de la pista esportiva que sovint creuaven 
el vial darrera d’una pilota. L’actuació ha estat senzilla, només ha impli-
cat la instal·lació de mobiliari urbà i el canvi de senyalètica. La interven-
ció ha afectat la mobilitat; els vehicles que circulen per Poblet han de 
baixar fi ns Pirineu per girar a la dreta, en direcció a l’av. Terra Nostra | PA
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‘Després d’anys en primera línia, 
necessitava marcar distàncies’

El montcadenc Joan Josep Nuet, 
exdiputat al Congrés per ERC-
Sobiranistes, ja ha complert la 
condemna que li va ser imposa-
da pel Tribunal Suprem l’abril 
de l’any passat per un delicte 
de desobediència greu, en per-
metre la votació de les anome-
nades lleis de desconnexió al 
Parlament el setembre del 2017, 
quan era secretari tercer de la 
Mesa en representació dels co-
muns. La sentència va ser de 
12.000 euros de multa i vuit 
mesos d’inhabilitació per exercir 
un càrrec públic. Durant aquest 
període, la vida de Nuet ha fet 
un tomb de 180 graus, en deixar 
la política en un segon pla per 
dedicar-se a la seva professió, la 
docència, aparcada fa 25 anys.

Com ha estat tornar a les au-
les després de tant de temps?
Òbviament m’he hagut de reci-
clar perquè amb la digitalitza-
ció, la manera de donar classes 
ha canviat molt, però vaig tenir 
la sort de trobar feina de segui-
da com a professor d’Història a 
un institut escola de Sant Frui-
tós de Bages. 
No s’enyora de les sessions al 
Congrés?
Evidentment anar a Madrid és 
una experiència maca i, si es 
dona l’oportunitat, potser hi 
torno algun dia però en aquests 
moments prioritzo la meva 
professió. Ara que he tornat a 
les aules, no m’importaria jubi-
lar-me fent de docent.
Alguns diran que adoctrina.
La política és present als cen-
tres escolars, el que no hi ha és 
partidisme. Donant Història és 
impossible no parlar de política. 

Els professors tenim un currícu-
lum ofi cial, que és el que hem de 
donar, i  ho faig amb professio-
nalitat, intentant que l’alumnat 
s’interessi per les temàtiques que 
tractem, perquè llegeixi, perquè 
aprengui a debatre. Amb els es-
tudiants tinc una relació molt 
bona i l’ambient és molt sa, més 
que el de la política.
És més relaxat fer de professor 
que de diputat?
Ara que he pres una mica de 
distància, veure el que passa i 
no ser-hi al mig és un privile-
gi (somriu). Els últims 15 anys 
vaig estar en primera línia i això 
esgota. Especialment des del 
2015, ha estat un període bas-
tant convuls, necessitava distan-
ciar-me una mica.  
Ja no té cap càrrec al partit?
Sóc membre de la direcció de 
Comunistes de Catalunya però 
sense cap càrrec executiu. So-
vint em conviden a participar en 
actes polítics però el meu horari 
laboral és molt absorvent. 

Com veu el panorama polític 
actual?
A nivell estatal, és preocupant la 
pujada de Vox, que segurament 
augmentarà gràcies a la crisi 
interna del PP. Crec que, per 
fer front comú a aquesta ame-
naça, és important que la resta 
de forces s’entenguin i rebaixin 
el clima de crispació. El mateix 
opino sobre Catalunya. Amb 
l’experiència de molts anys en 
política he arribat a la conclusió 
que s’ha d’actuar des de la refl e-
xió, amb paciència i realisme. 
No pots imposar res si la corre-
lació de forces no acompanya.
Ara que està tan refl exiu, s’ha 
penedit de la decisió que el va 
portar a ser inhabilitat?
De cap manera. Des de la meva 
convicció democràtica no puc 
acceptar la idea que el Parla-
ment hauria d’haver impedit 
un debat polític. Vaig ser honest 
amb mi mateix i he assumit les 
conseqüències, tot i conside-
rar-les injustes.

Pilar Abián | Montcada

L’exdiputat montcadenc ja ha complert el període d’inhabilitació com a càrrec públic
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Nuet, llicenciat en Història, dona classes en un Institut Escola de Sant Fruitós de Bages

La Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació, en col-
laboració amb la companyia 
Aigües de Barcelona, ofereix el 
programa d’inserció sociolabo-
ral Montcada Inclou Jardineria, 
adreçat a persones amb diversi-
tat funcional intel·lectual. El pla 
ofereix 150 hores de formació a 
mida en jardineria, amb pràcti-
ques no laborals.
Les persones participants 
han d’estar en situació d’atur, 
inscrites com a demandants 
d’ocupació al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), tenir 
el certifi cat de discapacitat intel-
lectual igual o superior al 33% 
i, preferentment, han de residir 
al municipi. Està previst que el 
pla comenci aquest primer tri-
mestre de l’any. 
Els interessats poden contac-
tar amb Promoció Econòmica 
i Ocupació (Alt de Sant Pere, 

73; 935 648 505; 670 674 115; 
promocioeconomica@montcada.org).

Ojectiu. “Amb aquest projecte 
intentem millorar les condi-
cions d’accés al món laboral 
d’un col·lectiu afectat sensi-
blement per l’actual situació 
econòmica i social”, ha indicat 
el regidor de Promoció Econò-
mica i Ocupació, Jaume Teixi-
dó (ERC). 
L’edil també ha destacat la im-
portància d’aquest tipus d’inici-
atives,  per dotar el participants 
del grau d’autonomia individu-
al sufi cient per desenvolupar 
tasques laborals. “El segui-
ment i l’acompanyament als 
aspirants són bàsics per fer 
un bon procés d’inserció soci-
olaboral; aquest col·lectiu ne-
cessita una atenció que sovint 
les empreses no estan en con-
dicions de poder aportar”, ha 
afegit el regidor.

TREBALL

Programa d’inserció 
per a persones amb 
diversitat funcional
Montcada Inclou ofereix a les persones participants 
formació i pràctiques no laborals en un centre de treball

Pilar Abián | Redacció
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Les persones participants rebran formació en jardineria i faran pràctiques a empreses
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CONSELL DE JOVES 
L’ens consultiu, format per una trentena 
de participants, ha reprès la seva activitat 
després d’un any d’aturada
PÀG. 17

Sílvia Alquézar | Redacció

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

Les jornades tindran lloc l’11 i el 12 de març, a l’Auditori, i reuniran una quinzena de professionals i activistes

Montcada acull ponències i debats 
per refl exionar sobre les maternitats
Amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora, Mont-
cada i Reixac acollirà els dies 11 i 
12 de març les jornades ‘MAter-
nitatS, mirades diverses des del 
feminisme i l’antiracisme’. L’acti-
vitat, que tindrà lloc a l’Auditori 
Municipal, serà l’acte central del 
programa del 8M i reunirà una 
quinzena de professionals i acti-
vistes que parlaran de la mater-
nitat des de diversos punts de 
vista, com la violència obstètrica, 
els rols de gènere, les maternitats 
invisibles i el dol i la diversitat 
cultural i d’origen, entre d’altres. 
“Quan parlem de maternitat, 
ens adonem que apareixen 
molts temes per refl exionar, 
per aquest motiu hem volgut 
posar llum a alguns d’aquests 
temes, intentant obrir la mira-
da a la diversitat de vivències i 
experiències que tenim al vol-
tant i que sovint són invisibles 
als nostres ulls”, ha manifestat la 
regidora de Feminismes, Igualtat 
i LGTBI, Jessica Segovia (ECP). 

El programa. Les jornades arren-
caran el dia 11, a les 18.30h, amb 
una taula rodona sobre drets re-
productius, violència obstètrica i 
dols de maternitat, amb l’activis-
ta feminista i LGTBI Elena Lon-
gares, l’advocada especialista en 
gènere Marta Busquets i la psicò-
loga Guida Rubio. Tot seguit, la 
montcadenca Manuela Valenzue-
la presentarà el seu llibre Lo que la 
violencia obstétrica esconde.
La periodista, sociòloga i activis-
ta feminista Esther Vivas oferirà 
dissabte la conferència central de 
les jornades, amb el títol ‘Mater-
nitats i feminismes en un sistema 
que no acompanya les mater-

nitats’ (10h). A continuació, hi 
haurà el debat ‘Maternitats dis-
sidents’, amb l’activista trans Pol 
Galofre, l’actriu i directora Anna 
Ponces, les llevadores Eva Vela i 
Elena Jara i l’activista trans Sasha 
Mullings. La sessió clourà amb el 
documental ‘Mamá, siempre’.
La darrera taula rodona comen-
çarà a les 16h i girarà al voltant 
de maternitat, migració, islamo-
fòbia, racisme i xenofòbia. Hi 
haurà les intervencions de la tèc-
nica d’acollida Fatiha el Mouali, 
la psicòloga Úrsula Santa Cruz, 
l’advocada Kangyun Xiao, l’acti-
vista gitana Silvia Agüero i l’ac-
tivista afrofeminista i escriptora 
Desirée Bela. Les inscripcions  
per a les jornades, totalment gra-
tuïtes, s’han de fer fi ns al 8 de 
març, per mitjà del portal Mont-
cada Participa. 

‘Hem de desobeir al mandat 
de ser unes mares perfectes’
Activista feminista, va comen-
çar a escriure sobre maternitats 
arran de convertir-se en mare, 
al 2015. “Vaig constatar el poc 
que es parla de la maternitat 
real. Parem poca atenció al 
que signifi ca i a com ve deter-
minada per la societat i l’en-
torn en què vivim”, afi rma. En 
el seu darrer llibre, Mama deso-
bedient. Una mirada feminista 

a la maternitat’, l’autora qüestio-
na la idealització de la maternitat: 
“Hem de reivindicar les llums 
i les ombres de l’experiència 
per reconciliar-nos amb ella. 
Cal desobeir al mandat de ser 
unes mares perfectes i al fet 
que totes les dones han de ser 
mares, una decisió que sem-
pre ha d’anar lligada a la lliure 
elecció de cada dona’ | SA

ESTHER VIVAS. Periodista i sociòloga
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‘Les dones migrants pateixen 
diversos tipus de violències’
És activista antiracista i feminis-
ta. D’origen peruà, investiga la 
matriu de poder colonial en les 
violències cap a les dones mi-
grades. “No només pateixen la 
violència masclista, sinó també 
la que se’n deriva del sistema 
capitalista, l’hetereopatricat 
i el racisme inherent i que té 
a veure amb el tipus de fei-
nes que realitzen i l’accés als 

drets i l’habitatge”, ha destacat 
Úrsula Santa Cruz, qui també 
incideix en una altra de les si-
tuacions que han d’afrontar les 
dones migrades com ara exercir 
la maternitat a distància: “Han 
de deixar els fi lls al país d’ori-
gen i això els crea un sentiment 
de culpa. Amb el temps els 
porten amb elles, però també 
es creen altres confl ictes” | SA

ÚRSULA SANTA CRUZ. Psicòloga i formadora
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És activista feminista i autora 
del llibre Lo que la violencia 
obstétrica esconde, que analit-
za aquest fenomen en primera 
persona i a través d’altres testi-
monis. L’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) usa aquest 
terme per referir-se a la violència 
que pateixen les dones durant 
l’embaràs o el part, en rebre un 

maltractament físic, humiliació 
o abús verbal, o en ser víctimes 
de procediments mèdics coer-
citius no consentits. Valenzuela, 
que pateix una paràlisi branquial 
obstètrica (PBO) derivada d’una 
mala praxis en el moment de 
néixer, denuncia que la violència 
obstètrica “és una altra forma 
d’agressió a la dona” | LG

MANUELA VALENZUELA. Activista feminista
M

. V
.

La violència obstètrica 
i els rols de gènere són 
alguns dels aspectes 
que es debatran

‘Hem volgut posar 
llum a alguns 
d’aquests temes, 
intentant obrir la 
mirada a la diversitat 
de vivències i 
experiències’

Jessica Segovia
Regidora d’Igualtat, 
Feminismes i LGTBI

‘La violència obstètrica és una 
altra forma d’agressió a la dona’
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PROGRAMA
Març de 2022
Montcada i Reixac

8
M2022

EXPOSICIONSDivendres 11 i dissabte 
12 de març
AUDITORI MUNICIPAL

Jornada MAternitatS

Informació i inscripcions (fins 
al 8 de març): participa.montcada.cat 

Dissabte 12 de març, 12 h
CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

Conta-contes: “Quines unes, elles!!”

A càrrec d’Anna Casals

Dimecres 23 de març, 17.30 h
AUDITORI MUNICIPAL

Conferència: “Ventres de lloguer, 

claus per al debat”

A càrrec de Núria González, 
advocada i escriptora
Organitza: Aula d’Extensió Universitària 
– AULA MIR
Inscripcions: 

aulamontcada@gmail.com

Dijous 31 de març, 17 h
CASAL DE GENT GRAN 
CASA DE LA MINA

Xerrada:  “Ser dona i nena 

a l’Afganistan, avui”

A càrrec de Nàdia Ghulam, escriptora 
i activista afganesa

Dijous 3 de març, 19.30 h
ESPAI CULTURAL KURSAAL

Lliurament de premis

del Concurs Cartells 8 de Març 
i inauguració de l’exposició 

de treballs presentats al concurs 
Cartells 8 de Març

Diumenge 6 de març,  
d’11.30 a 13 h
DAVANT CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

Preparem el 8M. Taller de creació  
de pancartes per a la manifestació
Organitza: Col·lectiu Feministes  
de Montcada 

Dilluns 7 de març, 17.30 h
PLAÇA DEL BOSC

Mural-Collage  “Jo també m’hi he 

trobat: prou vulneració de drets”

Organitza: Grup de Dones  
AV Can Sant Joan

Dimarts 8 de març
MANIFESTACIÓ. MOBILITZACIÓ PEL 

8 DE MARÇ “TREBALLADORES SOM 

TOTES”

Sortida: 18.30 h, 
Ajuntament (Av. de la Unitat, 6)
Final. Plaça de l’Església
Lectura de manifest
Organitza: Col·lectiu Feministes de 
Montcada 
Més informació: 

@feministes_de_montcada

(In)visibles i (O)cultes
Un viatge a través de l’espai i el temps 
per la vida de 24 dones científiques que 
la història ha fet invisibles.
Produïda pel Museu de Ciències Natu-
rals de Barcelona.
CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

DE L’1 AL 31 DE MARÇ

Cartells del Concurs  
8M Dia de la Dona
Mostra dels cartells presentats 
ESPAI CULTURAL KURSAAL

DE L’1 DE MARÇ A L’1 D’ABRIL

Inauguració: dijous 3 de març, 
a les 19.30 h

Maternitats diverses
Mostra de llibres
BIBLIOTEQUES 
DE MONTCADA I REIXAC

DE L’1 AL 15 DE MARÇ

Quin temps tenim? L’orga- 
nització de la vida quotidiana
Exposició cedida per l’Institut Català  
de les Dones - Generalitat de Catalunya.
CASAL DE GENT  
GRAN CASA DE LA MINA

DEL 4 AL 30 DE MARÇ

Dijous 10 de març, 20 h  
XARXES SOCIALS DE L’ESPAI JOVE CAN 
TAULER

Podcast 8M: “Girant la truita amb el 

feminisme”

Amb Andrea Díaz 
@cantauler
Espai Jove Can Tauler

Després del parèntesi de l’any 
passat a causa de la pandèmia, la 
celebració del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora recupera 
les mobilitzacions al carrer amb 
l’organització d’una manifestació 
el 8 de març, promoguda pel col-
lectiu Feministes de Montcada. 
La protesta sortirà des de l’Ajun-
tament (18.30h) i acabarà el seu 
recorregut a la plaça de l’Esglé-
sia, on hi ha prevista la lectura 
d’un manifest i l’actuació dels Di-
ables de Can Sant Joan. El Cen-
tre Cívic de Can Cuiàs acollirà 
el 6 de març, d’11.30 a 13h, un 
taller de creació de pancartes per 
a la manifestació.

Altres activitats. El Grup de do-
nes de l’AV Can Sant Joan pin-
tarà el dia 7 a la plaça del Bosc 
(17.30h) un mural en defensa 

dels drets de les dones. D’altra 
banda, des de l’Espai Jove Can 
Tauler s’ha impulsat la creació  
d’un podcast sobre l’efemèride 
a càrrec de l’activista Andrea 
Díaz, que s’emetrà a les xarxes 
socials de l’equipament juvenil. 

Xerrades. L’advocada i escripto-
ra Núria González oferirà el 23 
de març la conferència ‘Ventres 
de lloguer, claus per al debat’, a 
l’Auditori Municipal (17.30h), en 
el marc de les conferències de 
l’Aula d’Extensió Universitària 
de Montcada. Per assistir-hi cal 
reservar plaça a aulamontcada@

gmail.com. González és autora 
del llibre Vientres de alquiler: la 
mala gente, una publicació on 
mostra arguments contraris 
als ventres de lloguer, als quals 
l’autora qualifi ca d’explotació 
reproductiva. 
D’altra banda, l’escriptora i ac-
tivista afganesa Nadia Ghulam,  
que des de fa uns anys viu a 
Catalunya, oferirà una xerrada 
sobre el fet de ser dona i nena 
al seu país, en un acte progra-
mat al Casal de Gent Gran de la 
Casa de la Mina, el 31 de març 
(17h). 

Les reivindicacions 
tornen al carrer 
després de la covid

Sílvia Alquézar | Redacció

8 DE MARÇ

El col·lectiu Feministes de Montcada organitza 
una manifestació el dia de l’efemèride, a la tarda

Més de mig miler de persones va participar a la manifestació del Dia de la Dona Treballadora organitzada el 8 de març del 2019
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La protesta començarà 
davant de l’Ajuntament 
i acabarà a la plaça 
de l’Església

L’exposició, que es pot visitar 
fi ns al 31 de març, mostra els 
treballs presentats al concurs de 
cartells convocat per la Regidoria 
d’Igualtat, Feminismes i LGTBI. 
El certamen va comptar amb la 
participació de 33 persones. El 
guanyador de l’edició d’aquest 
any ha estat Salah Eddine Molo-
uili, amb un disseny que al·ludeix 
la vaga del tèxtil a Nova York que 
va donar lloc a l’efemèride. 

El programa del 8M també inclou 
l’exposició (In)visibles i (O)cul-
tes, un viatge a través de la vida 
de 24 científi ques que la història 
ha fet invisibles. La mostra es pot 
visitar al Centre Cívic Can Cuiàs 
fi ns al 31 de març. Fins aquesta 
mateixa data, el Casal de la Mina 
acull l’exposició ‘Quin temps te-
nim. L’organització de la vida 
quotidiana’, cedida per l’Institut 
Català de les Dones | SA

Mostra al Kursaal dels cartells 
participants al certamen del 8M
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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:

Casal Cívic Montcada i Reixac.
Tel. 634 438 042 (Associació de Gent Gran)
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)

La Biblioteca Elisenda va aco-
llir el 21 de febrer l’acte central 
de la celebració del Dia Inter-
nacional de la Llengua Mater-
na (DILM). Els lingüistes Jes-
sica Neuquelman i David Vila 
van oferir la xerrada ‘Un món 
de llengües’, organitzada per 
l’Ajuntament i les biblioteques 
amb el suport de l’Aula MiR.
L’edició del 2022 s’ha centrat en 
la difusió d’expressions i frases 
fetes en diverses llengües que 
es parlen al municipi. L’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
va inaugurar la jornada posant 
de relleu “la importància de 
les llengües maternes com a 

patrimoni cultural, identitari 
i d’integració social”, tot des-
tacant la pluralitat lingüística 
del municipi: “L’Ajuntament, 
amb el suport de diferents 
entitats, organitza des del 
2018 activitats per comme-
morar el DILM i celebrar 
així la riquesa lingüística de 
Montcada, amb una trentena 
d’idiomes diferents”.

Objectius. Jessica Neuquelman 
i David Vila van explicar de 
manera amena i entretinguda 
curiositats del català i d’altres 
llengües d’arreu del món, amb 
l’objectiu de despertar la sensi-
bilitat lingüística i fomentar el 
respecte per totes les llengües 
i, en particular, pel català. “Al 
món, hi ha gairebé 6.000 
llengües, repartides en 200 
estats, el que signifi ca que 

el 99% són plurilingües”, va 
assegurar Vila. “Segons els ex-
perts, entre el 50 i el 90% de les 
llengües que es parlen actual-
ment desapareixeran aquest 
segle. Això és una catàstrofe 
cultural”, va dir Neuquelman. 
Els ponents van oferir algunes 
dades sobre la situació del cata-
là, que ocupa la posició 88 en el 
rànquing de llengües més parla-
des al món, amb deu milions de 

parlants. Altres indicadors desta-
cats són el fet que gairebé el 95% 
de la població l’entèn i el 81% el 
sap parlar, però només el 25% 
el fa servir per començar una 
conversa i l’11% el segueix uti-
litzant quan li parlen en castellà. 
“El català està cada cop menys 
present al carrer, però aquest 
escenari pot canviar si cadascú 
parla en la seva llengua si ens 
entenem”, va manifestar Vila. 

D’esquerra a dreta, David Vila, Laura Campos, Juan Rodríguez (Aula MiR) i Jessica Neuquelman, durant la xerrada a la Biblioteca Elisenda

Montcada i Reixac 
celebra la seva 
riquesa lingüística 
Hi viuen parlants nadius de trenta idiomes diferents
Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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Concurs d’il·lustracions de frases fetes
Sis centres educatius de pri-
mària i secundària van parti-
cipar al concurs d’il·lustració 
de frases fetes, organitzat pel 
Departament d’Educació en 
el marc del Pla Educatiu d’En-
torn amb el suport de l’Ajun-
tament i el Servei Local de 
Català. La regidora d’Educa-
ció, Jessica Segovia (ECP), va 

visitar les escoles participants 
i va lliurar els premis als cen-
tres i alumnat guanyadors.
En la categoria de tercer i 
quart de primària, la guanya-
dora va ser Sara Machío, de 
l’escola Reixac. A la categoria 
de cinquè i sisè, Noorpreet 
Kaur, del Font Freda; a la de 
primer i segon d’ESO, Noelia 

Álvareiz, de l’Institut escola El 
Viver i a la de tercer i quart 
d’ESO, Adam el Mokhles, 
de l’institut Montserrat Miró. 
L’escola El Turó i l’institut La 
Ribera van rebre un obsequi 
com a centres participants. A 
la foto,  Jessica Segovia amb 
alumnes participants de l’es-
cola Reixac | SA
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DIA DE LA LLENGUA MATERNA

Els lingüistes Jessica 
Neuquelman i David 
Vila van oferir una 
xerrada a la Biblioteca

VIDEO A LAVEU.CAT
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El Consell d’Adolescents ha 
reprès la seva activitat després 
del parèntesi del curs passat, on 
va haver d’aturar-se a causa de 
la pandèmia. Aquest ens parti-
cipatiu es va constituir al gener 
del 2020 per tal d’esdevenir un 
espai de participació i formació 
per a alumnat de primer i se-
gon d’ESO, amb l’objectiu que 
el jovent s’impliqui socialment 
en la transformació de la seva 
ciutat i exerceixi els seus drets. 

Projectes. El Consell l’integren 
un total de 28 consellers i 
conselleres dels centres educa-
tius El Viver, Mas Rampinyo, 
Montserrat Miró, La Salle i 
Ginesta, que enguany centra-
ran el seu treball a decidir les 
activitats de fi  de curs escolar. 
La seva funció és actuar de 
portaveu dels seus companys 
de classe, realitzar propostes 
per millorar el municipi i con-
sensuar-les amb la resta d’inte-

grants de l’ens. Els consellers 
es reuniran un cop al mes fi ns 
al juny, a la Casa de la Vila.
A la primera sessió de treball, 

realitzada el 21 de febrer, va 
participar el regidor de Joven-
tut, Gerard Garrido (ERC), 
qui va destacar la importàn-

cia de reprendre l’activitat. 
“Aquest és un òrgan on el 
jovent aprèn a participar en 
les decisions del municipi i a 
com pot donar a conèixer les 
seves propostes”, ha indicat 
l’edil, qui considera que sovint 
els adults escolten poc els joves 
“que també tenen necessitats, 
ganes de participar i d’apor-
tar iniciatives”.

El Consell de Joves reprèn l’activitat 
després del parèntesi del curs passat   
L’ens està format per prop d’una trentena d’alumnes de primer i segon d’ESO dels centres educatius de la ciutat 

Sílvia Alquézar | Redacció

PARTICIPACIÓ

Els participants a la primera reunió del Consell de Joves, el 21 de febrer a la Casa de la Vila

Nova edició 
de la Mostra 
d’Ensenyament, 
a Can Tauler
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La lluita contra 
el malbarament de 
fruites i verdures
Alumnes de quart d’ESO de La Salle posen en marxa 
un projecte amb la Fundació Espigoladors

Alex Kong | Redacció

APRENENTATGE SERVEI
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D’esquerra a dreta, Esperança Hernández, Núria Fernández, Sandra Luque i Íker López, alumnes de quart d’ESO de l’escola La Salle

‘El Consell és un 
òrgan on el jovent 
aprèn a participar 
en les decisions           
del municipi i a donar 
a conèixer les seves 
propostes’

Gerard Garrido
Regidor d’Infància i 
Joventut

La Mostra d’Ensenyament 
se celebrarà enguany fi ns al 
8 d’abril. L’activitat s’adreça 
a l’alumnat i a les famílies de 
tercer i quart d’ESO i de batxi-
llerat, amb informació i asses-
sorament sobre estudis posto-
bligatoris. Durant aquest mes, 
el jovent interessat pot acollir-se 
a les assessories i orientacions 
personalitzades. 
Al maig, també hi haurà un 
servei d’acompanyament a la 
preinscripció d’estudis posto-
bligatoris. Per rebre aquests 
serveis, cal demanar cita prèvia 
a l’orientadora juvenil de l’Es-
pai Jove Can Tauler al correu 
electrònic aprop@montcada.org. 

Xerrades. La Mostra inclou 
dues trobades; una adreçada 
a alumnat per resoldre dub-
tes sobre totes les alternatives 
d’estudi. Serà el 7 d’abril a Can 
Tauler (18h). L’altra xerrada 
és per a les famílies, amb el 
nom ‘Com ajudo el meu fi ll i 
fi ll a decidir?’ i serà el 8 d’abril 
(18.30 h), també a Can Tauler. 

El Punt de Voluntariat segueix actiu
El grup d’alumnes que ha im-
pulsat el projecte dels espigo-
ladors va rebre el suport del 
Punt de Voluntariat, un servei 
que ofereix l’Ajuntament adre-
çat a les persones que volen 
fer voluntariat i a les entitats 
que realitzen algun projecte 
d’aquest tipus. “Es van posar 
en contacte amb nosaltres i 
els hem ajudat a trobar les 
entitats que es dediquen al 
municipi a la recollida i dis-
tribució d’aliments entre els 
més vulnerables. A partir 
d’aquí, els alumnes han fet 

el contacte amb les associ-
acions per concretar com es 
realitzaran les entregues de 
les fruites i verdures”, ha ex-
plicat Alba De Cal Castellví, 
tècnica del Punt de Volunta-
riat. 

Servei municipal. L’ofi cina es 
troba a l’edifi ci de l’Ajunta-
ment i depèn de la Regidoria 
de Participació Ciutadana. El 
servei s’adreça a persones 
i entitats interessades a dur 
a terme un projecte de vo-
luntariat i ofereix informació 

i acompanyament als mont-
cadencs que hi vulguin col-
laborar. També dona suport a 
les associacions en la redac-
ció de projectes de voluntariat 
i en la difusió de la seva ac-
tivitat. 
El Punt està obert de forma 
presencial els dimarts, de 16 
a 18h, però cal demanar cita 
prèvia al correu  participaci-
ociutadana@montcada.org o 
bé trucar al 935 726 474. De 
forma virtual, hi ha informació 
al web municipal montcada.
cat | SA

En el marc del programa 
Aprenentatge  Servei, un grup 
d’alumnes de quart d’ESO de 
l’escola La Salle –Esperança 
Hernández, Núria Fernández, 
Sandra Luque i Íker López– 
ha posat en marxa un projec-
te contra el malbaratament 
alimentari amb el suport de la 
Fundació Espigoladors. Aques-
ta entitat sense ànim de lucre 
recull les fruites i verdures que 
el mercat no accepta amb l’aju-
da de voluntaris i les canalitza 
a associacions socials per tal 
que arribin a les persones que 
no hi poden accedir. “La nos-
tra feina ha consistit a posar 
en contacte la Fundació amb 
entitats locals perquè els ali-
ments es puguin repartir en-
tre persones del municipi”, 
ha explicat Hernández. “Hem 

parlat amb Càritas Montca-
da, Creu Roja i el Banc d’Ali-
ments, les tres entitats locals 
que reparteixen menjar en-
tre els més necessitats”, ha 
comentat Fernández. 

Valoració positiva. Els alumnes 
s’han mostrat molt contents 
de la bona acollida que està 
tenint la iniciativa. “El nostre 
objectiu consisteix a posar en 
contacte ambdues parts i cre-
ar xarxa perquè els aliments 
arribin a les persones més 
vulnerables”, argumenta Lu-
que. A nivell personal, el pro-
jecte està resultant molt enri-
quidor per als joves de l’escola 
La Salle: “Ens fa sentir útils a 
la societat, a més, estem co-
neixent molta gent nova”, ha 
argumentat López.

VIDEO A LAVEU.CAT

Sílvia Alquézar | Redacció
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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

ÚLTIMES ENTRADES 

DISPONIBLES!

ÚLTIMES ENTRADES 

DISPONIBLES!

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

DIVENDRES 18 DE MARÇ, 20 h
Cia. Enric Cambray
i Ricard Farré
LES DONES SÀVIES
TEATRE
Teatre Municipal

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

INFORMA’T.
ESCULL.
FES-HO PER TU!

Fins al 8 d’abril

MOSTRA
D’ENSENYAMENT
2022

Cal cita prèvia per a tots els actes i serveis: 
Cites prèvies: 667 173 249 - aprop@montcada.org

XERRADA
ALS INSTITUTS

Fins al 8 d’abril 

XERRADA INFORMATIVA:
“QUÈ, QUAN, COM, ON, 

PUC ESTUDIAR?”
Espai Jove Can Tauler

Dijous 7 d’abril, a les 18 h

XERRADA PER A 
FAMÍLIES: “COM AJUDO 

EL MEU FILL
I FILLA A DECIDIR?”

Espai Jove Can Tauler
Divendres 8 d’abril,

a les 18.30 h

ASSESSORIES 
I ORIENTACIONS 

PERSONALITZADES
• Opcions d’estudis

• Autoconeixement i presa de decisions
• Funcionament i accés gratuït

 a Unportal, el millor
comparador d’estudis

I AL MAIG...

SERVEI 
D’ACOMPANYAMENT 
A LA PREINSCRIPCIÓ 

D’ESTUDIS POST 
OBLIGATORIS

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió 
del dia 14 de febrer de 2022, ha acordat l’aprovació definitiva 
del Projecte executiu de reforma Àrea de jocs infantils del C 
Reixagó al terme municipal de Montcada i Reixac, amb un 
termini d’execució de dos mesos, i un pressupost d’execució 
de contracte de 48.399,42 € 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
21/02/2021

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del 
dia 14 de febrer de 2022, i de conformitat amb el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2139/2019, de 2 de juliol de 2019, de delegació 
d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, ha 
aprovat inicialment el Projecte d’execució ampliació fase IV 
Institut Escola El Viver de Montcada i Reixac.
El Projecte esmentat se sotmet a informació pública pel 
termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa 
l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, durant els quals es poden presentar al·legacions 
o suggeriments. Transcorregut el qual i de no presentar-se’n 
cap, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un 
nou acord.
L’expedient es podrà consultar a la seu electrònica 
de l’Ajuntament, e-Tauler de la pàgina web municipal 
www.montcada.cat

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
02/03/2021

ANUNCIS
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‘Ordenar la societat en funció del 
gènere és un element limitador’

TRANSSEXUALITAT

La doctora en física i activista trans Judith Juanhuix presenta el llibre ‘Una dona’

Quan la doctora en física Judith 
Juanhuix va mostrar pública-
ment la seva identitat de gènere 
va assolir la llibertat plena. Així 
ho expressa al seu llibre ‘Una 
dona’, que va presentar el 24 de 
febrer a Montcada, on explica el 
seu procés de transició i com ha 
transformat la seva vida. 
Nascuda a Girona l’any 1971, 
Juanhuix ha participat activa-
ment en la plataforma Transfor-
ma La Salut– que va elaborar 
amb el Departament de Salut el 
model actual d’atenció a la salut 
per a les persones trans a Catalu-
nya– i ha col·laborat amb diver-
sos partits en propostes legislati-
ves adreçades al col·lectiu.

Experiència personal. Responent 
les preguntes de Mònica Cas-
taño, de la Secretaria de la dona 
d’ERC –organitzadora de l’ac-
te a la Biblioteca Elisenda– i les 
del públic assistent, Juanhuix va 
reconèixer que el seu cas no res-
pon a la majoria de dones trans: 
“Jo he tingut el suport de la 
meva família, dels meus fi lls, 
sóc de classe mitjana, tinc una 
bona feina, però la majoria de 
persones trans es troben soles, 
rebutjades i tenen problemes 
laborals, d’accés a l’habitatge... 
Per això, és necessària una llei 
que defensi el col·lectiu”, va dir. 

Malgrat tot, l’autora va argu-
mentar que les opressions de les 
dones trans són similars a la resta 
de les fèmines quant a la cosifi ca-
ció del cos o l’existència del sostre 
de vidre en el món professional, 
entre d’altres. Per aquest motiu, 
va demanar la unitat del movi-
ment feminisme, tot criticant el 
que exclou la transsexualitat. “El 
fet que hi hagi aquest discurs 
exclouent no és aliè a la pujada 
de la ultradreta; per a mi, això 
no és feminisme”, va dir. 
En opinió de Juanhuix, “l’orde-
nació de la societat en funció 
del gènere és un element limi-

tador que no deixa veure l’es-
sencial, la persona”. 
El fet que cada vegada hi hagi 
més gent que desafi a el sistema 
binari imposat indica, segons 
l’activista, que cal superar els lli-
gams del sistema patriarcal. “El 
meu llibre és un viatge cap a 
la llibertat, en contra del deter-
minisme social”, va concloure 
Juanhuix.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Judith Juanhuix –a l’esquerra– i Mònica Castaño, amb un exemplar del llibre ‘Una dona’ 
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Creacions úniques amb 
pedres d’arreu de món

ARTESANIA

Maria Padial fa joies i bijuteria amb gemmes curatives

Maria Padial, veïna de la Font 
Pudenta, dissenya peces de 
bijuteria i joies amb pedres 
d’arreu del món. Les seves cre-
acions, que difon a través d’Ins-
tagram @mandalashanti –amb 
10.600 seguidors–, són un exem-
ple de globalització, ja que estan 
fetes amb pedres de diferents 
orígens –Estats Units, Pakis-
tan, Pèrsias, Iran o Indonèsia– 
i acaben a diferents països del 
món. “He rebut encàrrecs de 
tot Espanya, però també de 
França, Itàlia i, fi ns i tot, Fin-
làndia”, explica.
A Maria li interessen especial 
ment les pedres perquè creu en 
les seves propietats energèti-
ques. “En moltes cultures són 
valorades no tan sols per la 
seva bellesa sinó també pels 
seus poders curatius”, afegeix. 

Història vital. Maria té una vi-
vència personal que l’ha dut 
a apassionar-se pel disseny de 
joies, afi ció que combina amb 
la seva professió d’administra-
tiva. Al 2013, va començar a 
fer-ho per necessitat. El seu ger-
mà Iván estava afectat d’Atàxia 
de Friedreich, motiu pel qual la 
família va promoure la creació 
de Genefa, una ong destinada 

a recaptar fons per a la inves-
tigació d’aquest malatia dege-
nerativa. “La meva mare i 
jo vam decidir fer peces de 
bijuteria com a font de fi nan-
çament”, explica. 
Aquest entreteniment també li va 
servir per superar al 2016 un tu-
mor que la va dur a una depres-
sió. “Fer dissenys amb gemmes 
em va ajudar a sortir del pou 
–afi rma– i ara m’uneix amb el 
record del meu germà, que va 
morir al 2020”.
Maria és autodidacta però s’ha 
format per tractar la plata. Per 
a la montcadenca, el més emo-
cionant del procés creatiu és lo-
calitzar pedres d’arreu del món, 
veure com d’un gran bloc treuen 
petits trossos que, un cop polits, 
esdevenenen peces amb formes 
úniques que ella acaba enfi lant 
sobre un anell d’argent, unes 
arracades o un collaret. “Tot és 
artesanal i laboriós però m’en-
tusiasma veure el resultat, és 
com si cada peça tingués vida 
pròpia”, assegura.

Pilar Abián | Redacció

Maria Padial amb algunes de les seves creacions, fetes amb pedres d’arreu del món
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‘El meu llibre és 
un viatge cap a la 
llibertat, en contra del 
determinisme social’

‘M’entusiasma el 
procés creatiu, sembla 
com si cada peça 
tingués vida pròpia’

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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DÀMARIS GELABERT, AL MUNICIPAL
La companyia de la cantautora presenta 
l’espectacle ‘Soc feliç’, amb música, teatre, 
titelles, circ i dansa 

13 DE MARÇ, 12H

Després d’un any de parèntesi per la pandèmia, la desfi lada reuneix prop de 300 persones repartides en quatre comparses

Montcada recupera la Rua

‘Survivors’, de l’AMPA de l’escola Reixac, recreava un món apocalíptic inspirat en ‘Mad Max’
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La Rua de Carnaval que organit-
za la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni va tornar als carrers del 
municipi el passat 26 de febrer 
després d’un any de parèntesi 
a causa de la pandèmia, encara 
que amb menys participació de 
la que és habitual.  Enguany, va 
comptar amb la participació de 
300 persones, distribuïdes en 
quatre comparses, lluny de la 
Rua multitudinària de la darre-
ra edició del 2020, que es va fer 
setmanes abans de l’esclat de la 
pandèmia i que va reunir 1.500 

persones repartides en un total 
de 18 comparses.  Però el públic 
no va faltar a la cita al llarg del 
recorregut, que va anar des de 
Can Sant Joan fi ns a Montcada 
Nova, omplint especialment el 
carrer Major –el Sambòdrom es 
va suprimir per motius sanitaris. 
La comparsa més nombrosa, 
amb un centenar de membres, 
va ser la de l’Associació Endan-
sa, que enguany complia el vintè 
aniversari amb la disfressa ‘Que-
ens & Kings, Medieval Fantasy 
World’, que combinava elements 
medievals, com les armadures i 

les espases, amb altres de fanta-
sia. El grup Thirteen Gold va 
lluir la disfressa ‘Squadron’, amb 
una estètica tribal i els colors del 
foc. L’Agrupament Escolta el 
Turó va recrear els personatges 
d’un circ, des dels saltimbanquis 
fi ns als venedors de crispetes. 
L’AMPA de l’escola Reixac es 
va inspirar en la pel·lícula ‘Mad 
Max’ per crear la disfressa ‘Sur-
vivers’, en un món postpandèmia.
Cadascuna de les comparses va 
rebre un trofeu de mans de l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
i la regidora de Cultura i Patri-

moni, M. Rosa Borràs (ERC), 
a la plaça de l’Església. La Rua 
anava encapçalada pel grup de 
batucada Trastok’ts Street Banda 
i va comptar també amb partici-
pants a títol individual. 
El programa de Carnaval va 
començar el 24 de febrer amb 
l’arribada del Rei Carnestoltes a 
la plaça de l’Església i va cloure 
el dia 27 al mateix lloc, amb un 
ball infantil de carnaval a càrrec 
de Landry, el rumbero. Durant 
l’acte, es va fer el lliurament de 
premis del concurs de sardines 
carnavaleres a la plaça de l’Es-

glésia. A Can Sant Joan, l’Hotel 
d’entitats –de la Xarxa d’Equipa-
ments– va promoure l’organitza-
ció d’una petita rua pels carrers 
del barri. També va recuperar la 
celebració del Carnaval el Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina, 
amb un ball i un concurs de dis-
fressses. La Casa de la Vila aco-
llirà fi ns al 27 de març una expo-
sició fotogràfi ca sobre la popular 
festa, a càrrec de l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac. 
També s’hi podran veure les cre-
acions premiades al concurs de 
sardines.

Laura Grau | Montcada

‘Queens & Kings, Medieval Fantasy World’ és el títol de la disfressa de la comparsa Endansa, guanyadora del primer premi a la Rua de Sabadell

La comparsa de l’AE El Turó recreava els components d’un circ, amb diferents personatges

CARNAVAL 2022

Amb el títol ‘Squadron’, el grup Thirteen Gold, dirigit per Ángel Peramos, va apostar per una estètica tribal amb colors llampants i moltes plomes
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Endansa celebra el vintè aniversari
Per a l’Associació Cultural Endansa, la par-
ticipació a la Rua 2022 va ser especial –a 
la foto, amb les autoritats en el moment de 
rebre el trofeu–, ja que enguany es complei-
xen vint anys des que va debutar a la des-
fi lada. La responsable de la comparsa, Eva 
Nieto, ha donat les gràcies a totes les perso-
nes que han passat per l’associa ció durant 
aquests anys, amb una menció especial a 
la modista Mariluz Sánchez. “Ella i jo for-
mem un bon equip: jo proposo la primera 
idea i entre les dues decidim el tema, les 
teles, els colors i els complements”, ha ex-

plicat Nieto, que se sent orgullosa de portar 
el nom de Montcada arreu de Catalunya i 
destaca el fort vincle que s’ha creat entre la 
gent que continua en la comparsa, tot i no 
estar ja a l’escola de dansa. 
Endansa té una llarga llista de premis –
aquest any ja s’ha endut el primer guardó a 
la Rua de Sabadell– que reconeixen l’esforç 
i la creativitat de l’associació. “Tothom ens 
coneix i ens espera allà on anem”, destaca 
la ballarina. Els dies 2 i 3 d’abril, l’entitat té 
previst participar a les rues de Platja d’Aro i 
Santa Cristina d’Aro | LG
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CARNAVAL 2022

Un grup de pitonises va llegir les cartes a tothom qui volia durant la Rua

La reina Carneltotes i el seu sèquit van acomidar el Carnaval amb una festa i el lliurament de premis del concurs de sardines El grup Pentina el Gat va amenitzar l’arribada del Rei Carnestoltes a la plaça de l’Església el 24 de febrer

Les disfresses, una tradició que passa de mares a fi llsLes nines de la casa Mattel van ser caricaturitzades per una colla de Terra Nostra
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Laura Grau | Redacció

La comèdia ‘Les irresponsables’ 
explora les relacions afectives
Cristina Genebat, Marta Marco i Nora Novas composen tres perfi ls de dona

TEATRE

La Núria (Nora Navas), la Fabi 
(Cristina Genebat) i la Lila 
(Marta Marco) han decidit pas-
sar el cap de setmana en una 
casa als afores. La Lila està de-
primida perquè el seu xicot l’ha 
deixat i les seves amigues inten-
ten animar-la però les coses es 
compliquen. Aquest és el punt 
de partida de la comèdia d’em-
bolics ‘Les irresponsables’, que 
es podrà veure al Teatre Mu-
nicipal el 12 de març a les 20h. 
Escrita pel dramaturg argentí 
Javier Daulte i dirigida per Sílvia 
Munt, l’obra explora la capacitat 
d’autoengany que té el ser humà 
en situacions de crisi i posa de 
relleu l’absurditat d’alguns com-
portaments. També aborda la 
complexitat de la relacions afecti-
ves, ja sigui entre amics, parelles 

o germans. Amb diàlegs ràpids, 
converses fl uïdes i una posada 
en escena enginyosa, l’obra atra-
pa el públic des de principi a fi . 
També destaquen les magnífi -
ques interpretacions de les tres 

actrius, que evolucionen des de 
la comicitat fi ns al dramatisme 
d’algunes escenes, quan els per-
sonatges perden el control de les 
seves vides, arrossegades per la 
força de les emocions.

Genebat, Marco i Navas, en una escena de la comèdia ‘Les irresponsables’
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Albert Espel, reconegut
pel seu primer Goya 
com a productor
L’Ajuntament el va homenatjar en un acte a la Casa de la Vila

CINEMA

Albert Espel va rebre un ho-
menatge a la Sala de plens de la  
Casa de la Vila el 18 de febrer pel 
seu primer Goya com a director 
de producció pel fi lm ‘Medi-
terráneo’, que explica els orígens 
de l’ong Open Arms.   “Aquest és 
el primer Goya que guanya un 
montcadenc i és un premi que 
sentim nostre com a municipi i, 
a més, amb un fi lm que remou 
consciències”, va dir l’alcaldessa 
Laura Campos (ECP). La regi-
dora de Cultura i Patrimoni, M. 
Rosa Borràs (ERC), va elogiar 
l’aposta d’Espel “per explicar 
una història de decència huma-
na”. En nom de Montcada Solidà-
ria –entitat que treballa en suport 

dels refugiats–, Montse Cervera 
va agrair al productor el treball 
de tot l’equip: “Esperem que ser-
veixi per sumar més veus que 
diguin que ja n’hi ha prou”.

Vocació. Espel va destacar la tas-
ca humanitària d’Open Arms i 
la vocació dels socorristes que 
en formen part. També va tenir 
paraules de record per als seus 
pares, ja desapareguts, i que inici-
alment no veien la seva passió pel 
cinema com una opció de futur: 
“El meu pare em deia que pri-
mer fes una carrera, però al fi -
nal estava orgullós del que feia, 
tal com m’han recordat avui 
molts dels seus amics”, va dir en 
una sala plena.

Pilar Abián | Montcada

Albert Espel, acompanyat de l’alcaldessa, Laura Campos, i la regidora de Cultura, M.Rosa Borràs

Enric Cambray i Ricard Farré 
versionen ‘Les dones sàvies’
Les dones sàvies neix de la inquietud dels actors 
Ricard Farré i Enric Cambray per treballar en pro-
funditat una comèdia de tall clàssic. El repte que es 
van plantejar és condensar l’obra de Molière  i dur-la 
a escena amb tots els personatges, tan femenins 
com masculins, però només amb els dos actors. El 
resultat és una proposta fresca i esbojarrada on el 
‘fregolisme’ (canvis sobtats de qualsevol tipus) n’és 
un dels pilars fonamentals. L’espectacle, de petit 
format, es podrà veure el 18 de març al Teatre Mu-
nicipal (20h) | LG
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VIII CURSA
MONTESCATANO
24 d’abril de 2022
PL. DE L’ESGLÉSIA

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

Sortida: 9 h

CURSA CLÀSSICA:
14,7 km | d +750 m

Sortida: 9 h

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

Sortida: 9.30 h

(Les curses Clàssica i Llarga 

formen part del Campionat 

de Catalunya Universitari)               

Informació i inscripcions:

www.montescatano.cat

Organitza: Col·labora: Patrocina:

2022
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La colla de Diables es prepara 
per retornar als correfocs
El grup de batucada torna als carrers amb motiu de la rua de Carnaval del barri

CAN SANT JOAN

Laura Grau | Can Sant Joan

La colla de Diables de Can Sant 
Joan, que enguany celebra el seu 
35è aniversari, ha començat a es-
calfar motors per retornar a les 
places i als tradicionals correfocs 
després de dos anys d’aturada 
forçosa a causa de la pandèmia. 
El grup de batucada de l’entitat ja 
ha reprès l’activitat, encapçalant 
la petita rua de Carnaval que va 
recórrer els principals carrers del 
barri el passat 23 de febrer, en 
una proposta de caire comunitari 
promoguda des de l’Hotel d’Enti-
tats –de la Xarxa d’Equipaments 
Municipals. “Tenim ganes de 

recuperar la normalitat però, 
fi ns que no arrenquem del tot, 
no sabrem en quina situació es-
tem”, ha explicat la presidenta de 
la colla, Neus Santonja, qui tem 
que hi hagi persones que s’hagin 
desvinculat de l’entitat després 
de dos anys d’inactivitat. Un al-
tre handicap és que la normativa 
actual sobre correfocs no permet 

que els infants menors de 10 
anys facin servir pirotècnia, cir-
cumstància que afectarà la colla 
infantil. Santonja considera posi-
tiva la proposta de l’Ajuntament 
de crear un Consell de Cultura 
Popular “perquè si  les entitats 
d’aquest àmbit ens agrupem, 
podem desplegar més activi-
tats i disposar de més recursos”. 
La colla reprendrà el calendari 
regular d’actuacions per la Festa 
Major de Mas Rampinyo, al mes 
maig. La següent cita serà la Festa 
Major de Montcada, i després, la 
de Can Sant Joan, al mes de juny.

El grup de batucada dels Diables de Can Sant Joan va posar ritme a la petita rua que va recórrer els carrers de Can Sant Joan el 23 de febrer
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La presidenta Neus 
Santonja tem que hi 
hagi gent que s’hagi 
desvinculat de la colla

VIDEO A LAVEU.CAT
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Cal lliurar la butlleta d’inscripció
a la Regidoria de Cultura i Patrimoni 
(C. Major, 32) o enviant un correu 
electrònic a cultura@montcada.org

(assumpte ‘Fira del llibre
de Montcada 2022’).

SANT JORDI 2022
Torna la Fira del Llibre i la Rosa

al carrer Major, el pròxim 23 d’abril

Les entitats i els comerços 

hi podeu muntar parada.

Inscripcions: fins al 18 de març

Bases i més informació: 
www.montcada.cat.

Activitat condicionada

per les mesures Covid-19 vigents

en el moment de la celebració.

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 | Redacció

LITERATURA

Juan Antonio Masoliver publica 
el poemari ‘La plenitud del vacío’
L’autor passa comptes amb el seu passat i parla de l’amor, la mort i la vellesa

L’escriptor i crític literari Juan 
Antonio Masoliver (Barcelona, 
1939) passa comptes amb el seu 
passat al nou poemari La ple-
nitud del vacío (Editorial Acan-
tilado, 2022), la culminació de 
l’obra poètica de maduresa. El 
nebot de l’erudit de la Vallença-
na, Juan Ramon Masoliver, re-
prèn temes habituals  en la seva 
poesia com l’amor, l’erotisme, la 
vellesa, la infància, la família i 
la mort. “Aquest poemari té 
alguna cosa de testament i es 
mou entre la plenitud i la bui-
dor que se sent al fi nal de la 
vida”, explica l’autor, que viu a 
El Masnou i fa crítica literària a 
La Vanguardia.

Poeticae. Masoliver visitarà 
Montcada el proper 3 de maig 
per participar en un acte sobre 
la fi gura del poeta i lingüista 
català Gabriel Ferrater, amb 
motiu del centenari del seu nai-
xement. En el marc del progra-
ma Poeticae, l’autor conversarà 
amb la poetessa, narradora i 
crítica literària Marta Pessar-

rodona –Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes 2019. Amb-
dós escriptors van tenir una re-
lació estreta amb Ferrater, tant 
a nivell vital com intel·lectual.
Masoliver també està treballant 
en una nova entrega d’El ciego 
en la ventana, una mena de me-
mòries en clau sarcàstica i afo-

rística, que portarà per subtítol 
Tonismos –en referència a Tono, 
nom amb el qual el coneixen les 
persones del seu entorn. “Són 
ocurrències, aforismes i anèc-
dotes, en què refl exiono sobre 
la vida d’una forma més de-
senfadada i amb molta iro-
nia”, ha avançat l’autor.

Juan Antonio Masoliver, amb un exemplar del seu nou poemari a la casa d’El Masnou on viu

Antònia Peiró refl exiona sobre l’amor

RELATS

‘Un campo de amapolas’ és el tí-
tol del relat amb què Antònia Pei-
ró (Barcelona, 1975)  participa 
al llibre col·lectiu 15 miradas al 
amor, en què autors de diferents 
procedències refl exionen sobre 
aquest sentiment des de diverses 
perspectives. Peiró aborda la histò-
ria d’una dona vídua que, després 
dedicar-se per complet a la feina i 
al seu fi ll, decideix iniciar una nova 
relació sentimental. “El meu relat 
parla de les segones oportunitats i 
de la importància d’estimar, ja si-
gui els fi lls, la parella o els amics”, 
ha explicat l’autora de Mas Rampi-
nyo. Aquesta és la segona vegada que participa en un llibre col·lectiu 
amb l’editorial Arcopress –el primer va ser 15 miradas a la soledad
(2021). Els dos projectes neixen arran dels cursos que imparteix Roger 
Domingo sobre el món editorial i el mètode Mapea | LG

AM

Ja s’ha obert el termini per apuntar-se a la Marató Poètica Popular, 
que tindrà lloc el 20 de març a l’Auditori Municipal. Les persones 
interessades han d’enviar un correu a l’adreça cultura@montcada.
org, indicant el nom i cognoms, dades de contacte i una hora apro-
ximada preferida de lectura. L’horari de la Marató serà de 18 a 21h i 
els participants podran llegir un màxim de dos poemes. També s’ha 
convocat el 10è concurs de poemes escrits per infants, que poden 
presentar els seus treballs a les biblioteques fi ns al 22 d’abril. El tema 
i l’extensió són lliures. Els poemes han de ser originals i inèdits i cada 
participant en pot presentar un màxim de tres. Els premis seran ma-
terial escolar i llibres. Les bases completes es poden consultar al web 
biblioteques.montcada.cat. L’espectacle estrella de la programació del 
Poeticae serà ‘Verso a verso’, a càrrec de l’actriu Charo López (el 27 
de març, a les 18h) | LG

Nova edició de la Marató de Poesia

POETICAE

‘Aquest poemari es 
mou entre la plenitud 
i la buidor que se sent 
al fi nal de la vida’
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laveu.cat/agenda
Agenda CONCERT DE SALVA CRIADO

Presentació del disc ‘Terciopelo’ al Teatre Municipal

DIVENDRES, 4 DE MARÇ, A LES 20H

Telèfons d’interès

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

87
RamblaRecasens

Quirós El Punt RecasensM.Guix

14 15
Rambla J.Relat J.Relat
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11 12 139 10
Duran I.Vila I.VilaJ.Relat Rivas

M.Guix

16 1817

Quirós Quirós

19 20

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

març

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

EL CARNAVAL 
EN IMATGES
Afotmir

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 27 de març

4 l divendres
Xerrada. ‘La importància de l’activitat 

autònoma i el paper de l’adult’, a càr-

rec de Romina Pérez, de Teta à Porter. 

Hora: 17h. Lloc: Hotel d’Entitats de Can 

Sant Joan. Inscripció prèvia: 618 617 

429 o al correu electrònic coordico-
montcada@gmail.com. 

Concert. Salva Criado presenta el seu 

primer disc en solitari ‘Terciopelo’. Hora: 

20h. Lloc: Teatre Municipal. Entrades al 

web teatremontcada.cat.

6 l diumenge
Jugatecambiental. ‘L’últim arbre’. Hora: 

11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna, a Mas 

Duran. 

8M. Taller de creació de pancartes per 

a la manifestació del Dia de la Dona. 

Hora: 11.30h. Lloc: Centre Cívic Can 

Cuiàs. Organitza: Col·lectiu Feministes 

de Montcada.

7 l dilluns
Mural col·lectiu. ‘Jo també m’hi he tro-

bat: Prou vulneració de drets’. Hora: 

17.30h. Lloc: Plaça del Bosc. Organitza: 

Grup de Dones de Can Sant Joan. 

8 l dimarts
8M. Manifestació ‘Treballadores som 
totes’, amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora. Hora: 18.30h. 
Punt de sortida: Ajuntament (av. Uni-
tat, 6). Recorregut fi ns a la plaça de 
l’Església on es farà lectura d’un mani-
fest. Organitza: Col·lectiu Feministes de 
Montcada.

9 l dimecres
Hora del conte. ‘El regal d’aniversari’, a 
càrrec d’Aida Puig. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda (cal inscripció prèvia).

11 l divendres
8M. Jornades sobre maternitats. 
Inscripcions  fi ns al 8 de març (veure 
programa complet dels dies 11 i 12 a 
la pàgina 13).

12 l dissabte
Comunicació. Jornada de debat sobre 
els mitjans de proximitat amb motiu del 
35è aniversari de La Veu. Hora: 10h. 
Lloc: Kursaal (veure pàgina 8).

8M. Contacontes ‘Quines Unes, Elles!!!’, 
a càrrec d’Anna Casals. Hora: 12h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs.

Teatre. ‘Les irresponsables’, de Bitó Pro-
duccions. Hora: 20h. Lloc: Teatre Muni-
cipal. Entrades al web teatremontcada.
cat.

13 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a les 
col·leccions del Museu Municipal. Hora: 
11h. Inscripcions: museumunicipal@
montcada.org.

Jugatecambiental. ‘Vivim el parc’. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna, a Mas 
Duran. 

Jugatecambiental. ‘La contaminació at-
mosfèrica. Taller de refl ectants’. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de les Aigües.

Teatre familiar. ‘Soc feliç’, de la compa-
nyia de Dàmaris Gelabert. Hora: 12h. 
Lloc: Teatre Municipal. Entrades al web 
teatremontcada.cat.

18 l divendres
Jornada. Donacions de sang. Horari: De 
10 a 21h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet. 
Cita prèvia al web donarsang.gencat.
cat. Organitza: Banc de Sang i Teixits.

Teatre. ‘Les dones sàvies’, a càrrec 
d’Enric Cambray i Ricard Farré. Hora: 
20h. Lloc: Teatre Municipal. Entrades al 
web teatremontcada.cat.

La propera edició de La Veu sortirà el 18 de març 

Montcada diu NO a la guerra
A Montcada i Reixac ja s’han començat a mobilitzar entitats, veïns  
i institucions per expressar el seu rebuig a la invasió d’Ucraïna per 
part de les tropes russes i ajudar la societat civil ucraïnesa. Un cop 
més, la ciutadania torna a ser la més perjudicada per les decisions 
de governs moguts per ambicions territorials i motius geoestratègics, 
totalment aliens a la vida quotidiana de les persones. La decisió del 
president rus Vladimir Putin d’invadir Ucraïna ha estat rebuda amb 
incredulitat per part de l’opinió pública mundial, que veu amb temor el 
perill que el confl icte evolucioni cap a una tercera guerra mundial. Els 
habitants de Kíiv i d’altres ciutats assetjades han iniciat un èxode cap 
als països veïns, fugint de les bombes de l’exèrcit rus. Les imatges 
de nous refugiats al cor d’Europa ha aixecat una onada de solidaritat 
entre la població catalana, compromesa amb la pau i amb la resolu-
ció no violenta dels confl ictes, tal com va mostrar de manera massiva 
amb les campanyes de solidaritat amb Bòsnia durant el confl icte dels 
Balcans ara fa 30 anys; amb les manifestacions de la Plataforma 
Aturem la Guerra fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq, o amb les 
mobilitzacions de fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats deri-
vada de la crisi humanitària provocada per la guerra de Síria. Ara cal 
tornar a sortir al carrer per reclamar a les altes institucions implicades 
en la resolució del confl icte que posin fi  a aquesta nova guerra, que 
amenaça l’estabilitat d’Europa i que ja s’està cobrant les seves prime-
res víctimes. Des d’aquí ens solidaritzem amb la comunitat ucraïnesa 
de Montcada, que des de la distància segueix amb patiment el destí 
dels seus familiars i amics.

EDITORIAL

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

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

EXPOSICIÓ
CARTELLS CONCURS
DEL DIA DE LA DONA

Fins al 31 de març
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Voreres en mal estat
En La Veu de la primera quin-
cena de diciembre del año 
pasado, publiqué una carta la-
mentando el mal estado de las 
aceras de Montcada i Reixac 
–adjunto una nueva fotografía 
como ejemplo de esta situa-
ción– y el problema que supo-
ne para la gente mayor en sus 
desplazamientos a pie, cosa 
contradictoria con las cam-
pañas que se promueven desde 
el Ayuntamiento a favor de “la 
gent gran”. Ya han pasado más 

de tres meses y, a día de hoy, 
no sólo no han hecho nada, si 
no que la situación de dejadez 
en su mantenimiento es cada 
vez mayor. Por tanto, me vuelvo 
a dirigir al político responsable 
de mantener la via pública para 
que tome medidas. 
Vuelvo a repetir, señor regidor pa-
see por nuestras  calles y verá su 
estado y, si necesita ayuda, me 
ofrezco a dar un paseo con usted. 
Quedo a la espera de su decisión.

J.A.Delgado
Montcada



2626 1a quinzena | Març 2022Cultura

Esports
laveu.cat/esports

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

‘LAVEU.CAT’ 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan At. i el CD Montcada juguen el 6 de març a la ‘Bombonera’ 

El derbi arriba en el millor 
moment d’ambdós equips 

Els montcadencs Amin Khella 
(CD Montcada) i Pepe González 
(Sant Joan) –a la foto– esperen 
el derbi amb moltes ganes. “Sa-
bem que només són tres punts, 
però és un partit que ens agra-
da jugar i es viu amb molta il-
lusió”, afi rma González, qui ha 
jugat als dos equips al llarg de la 
seva trajectòria esportiva.
Per a Khella, el partit serà dífi cil: 
“El Sant Joan és el favorit per-
què està millor classifi cat i té 
a favor el factor camp i la seva 
afi ció. Però els partits s’han de 
jugar”, ha expressat. 

Ambdós futbolistes creuen que 
els petits detalls marcaran el 
desenvolupament del matx. 
“Haurem d’estar molt concen-
trats durant tot el matx. Tenim 
la sort de tenir una afi ció que 
ens ajuda molt. Som un equip 
de barri i és bonic veure que 
el veïnat ens dona un suport 
incondicional”, assegura Gon-
zález, qui afegeix que la planti-
lla arriba molt bé a nivell físic i 
anímic. En el cas del CD Mont-
cada, l’equip també es troba en 
un moment dolç: “Els últims 
resultats han fet guanyar con-

fi ança. Cada vegada ens ente-
nem millor i tenim les coses 
més clares”, ha dit Khella.
Els dos jugadors aposten per 
oferir un bon espectacle fut-
bolístic amb l’objectiu que la 
graderia gaudeixi d’una bona 
matinal de futbol. “El resultat 
és important, però encara ho 
és més l’esportivitat i el res-
pecte”, ha comentat González. 
“M’agradaria que cada afi ció 
animi al seu equip i que es 
visqui una gran festa del futbol 
local”, ha manifestat Khella  | SA

Gaudir d’una matinal de futbol

El camp de Can Sant Joan aco-
llirà el 6 de març (12h) el segon 
derbi de la temporada al grup 5 
de la Segona Catalana. La UE 
Sant Joan At. i el CD Montca-
da –que va guanyar a la primera 
volta per 2-1– arriben al partit 
en un excel·lent moment. El 
conjunt de Rubén López ‘Turu, 
amb quatre victòries seguides, és 
sisè, amb 30 punts, mentre que 
l’equip de Miki Corominas, amb 
només una derrota en set jorna-
des, és al desè lloc, amb 18 punts.

Les claus. Ambdós entrenadors 
consideren que aquest tipus de 

partits són sempre molt igualats 
i disputats. “L’equip que menys 
errors cometi serà el que tin-
drà més opcions d’endur-se els 
tres punts”, ha manifat ‘Turu’. 
“Qualsevol petit detall pot de-
terminar el resultat. Haurem 
de sortir amb una marxa més 
perquè serà un matx de mol-
ta intensitat”, ha comentat Co-
rominas, per al qual serà el seu 
primer derbi a la banqueta verda, 
tot i que coneix la ‘Bombonera’ 
d’haver jugat amb altres equips. 
“És un camp de dimensions 
reduïdes on el públic viu el 
partit intensament”, ha indicat 
el tècnic, qui espera “sumar un 

resultat positiu per estar més a 
prop de la permanència”.
Per la seva banda, ‘Turu’ opina 
que “haurem de fer les coses 
com en els darrers partits, si 
volem endur-nos el triomf”. 
L’entrenador també preveu un 
matx molt igualat: “Ambdós 
conjunts arribem en el nostre 
millor moment de la tempora-
da. Esperem que el suport de 
la nostra afi ció ens doni molta 
força per guanyar”.
Tant ‘Turu’ com Corominas han 
fet una crida a les afi cions perquè 
gaudeixin del partit i animin els 
seus equips sempre des del res-
pecte i l’esportivitat.

Sílvia Alquézar | Redacció
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TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

Amb tu. Al teu costat. Durant les 24 hores, els 365 dies 
de l'any. Perquè ens puguis trobar quan et fem falta. 

Si ens necessites, pots trobar-nos al nostre telèfon 
d'assistència 900 101 368.

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

Truyols Serveis Funeraris disposa de centres a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.

El porter montcadenc Arnau 
Riera, de 24 anys, donarà el 
salt al futbol professional japo-
nès. El futbolista ha fi txat pel 
Nara Club, de la Quarta Ca-
tegoria, per dues temporades. 
Després d’haver defensat la 
samarreta de diversos equips 
de Tercera Divisió Nacional, 
com el Sant Andreu, la Po-
bla de Mafumet i l’Europa, 
l’esportista local ha decidit 
emprendre una aventura fora 
d’Espanya. “Volia donar un 
pas endavant i provar a l’es-
tranger, on hi ha més opor-
tunitats que al futbol esta-
tal”, ha manifestat Riera, qui 
s’ha mostrat molt il·lusionat 
amb el nou projecte al Japó. 

“Marxo a un equip profes-
sional, de la Quarta Catego-
ria, amb possibilitat de pro-
moció”, ha explicat el porter, 
qui ha afegit que al país nipó, 
des de la Primera a la Quarta 
Divisió, només hi ha un grup 
per categoria. 

Objectius. “És una bona opor-
tunitat a nivell esportiu i 
també en l’àmbit personal. 
Vull gaudir de l’experiència 
i aprofi tar al màxim l’oca-
sió per conèixer la cultura i 
l’idioma”, ha dit el jugador, 
que va començar a practicar el 
futbol a l’edat de prebenjamí 
amb el CD Montcada, on va 
jugar fi ns a ser cadet de segon 
any.

El fi txatge pel club japonès 
permetrà a Riera viure del 
futbol, la seva gran passió, 
per primera vegada en la seva 
trajectòria esportiva. “A Espa-
nya, els porters joves tenim 
poques oportunitats per ar-
ribar a ser professionals, ja 
que els clubs aposten pels 
experimentats en la titulari-
tat i, com a segon, contracten 
un jove per cobrir les places 
mínimes sub-23 que els obli-
ga la Federació Espanyola”, 
ha lamentat el jugador, qui 
considera que al futbol estatal 
hi ha molt nivell a la porteria 
“però per aquesta normati-
va no poden arribar a ser el 
primer porter fi ns que tenen 
més de 28 anys”.

FUTBOL

El porter local Arnau Riera 
fi txa pel Nara Club, del Japó
El jugador vol provar sort fora d’Espanya per donar el salt a una categoria professional

Sílvia Alquézar | Redacció

Arnau Riera va començar a jugar a futbol a l’edat de prebenjamí al CD Montcada
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El Club Pàdel Tennis MiR acull 
el primer súper gran slam

El Club Pàdel Tennis MiR, 
amb seu a la urbanització Rei-
xac ubicada a la serralada de 
Marina, acollirà del 6 al 13 de 
març el primer súper gran slam 
del 2022. La competició s’em-
marca en el calendari dels cam-
pionats ofi cials de la Federació 
Catalana de Pàdel i comptarà 
amb la participació d’unes 200 
parelles de totes les categories.
Es preveu que competeixi més 
d’una trentena de duets locals. 

Primer cop. “És la primera ve-
gada que organitzem un tor-
neig d’aquesta importància,  
tant pel que fa al nombre de 
participants com per la seva 
qualitat, ja que vindran els 
jugadors millors classifi cats 
de rànquing català”, ha ma-
nifestat el president del Club 
Pàdel-Tennis MiR, Ton Pérez, 
qui ha destacat que es reparti-
ran uns 7.000 euros en premis. 
El cap de setmana del 12 i 
13 de març, tindran lloc les 

semifi nals i les fi nals de cada 
categoria. “Estem molt il-
lusionats  amb la competi-
ció perquè durant vuit dies 
serem el centre del pàdel a 
nivell de Catalunya. L’afi ció 
s’ho passarà bé perquè es 
veuran molt bons partits”, 
ha comentat Pérez.
El Club Pàdel MiR, amb un 
total de vuit pistes, és l’únic 
equipament esportiu de la ciu-
tat on practicar aquesta disci-
plina.

El torneig es disputarà del 6 al 13 de març amb prop de 400 participants

Sílvia Alquézar | Redacció

TEMPORADA 2022

La competició comptarà amb la participació dels millors jugadors de pàdel del rànquing català
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DONES AMB EMPENTA

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

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

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

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

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

I Edició

PROGRAMA 

D’INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 

PER A DONES

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

935 648 505
promocioeconomica@montcada.org

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

Més informació:
www.montcada.cat

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.

Tots els nois i noies que ho desit-

gin poden presentar els seus poe-

mes a les Biblioteques de Montca-

da i Reixac, fins al 22 d’abril.  

S’establiran dues categories se-

gons els anys de naixement:

Categoria A: 
Nascuts el 2015, 2014, 2013 i 

2012 

Categoria B:
Nascuts el 2011, 2010 i 2009 

El tema i l’extensió són lliures. Els 

poemes han de ser originals i inè-

dits. Cada participant pot presen-

tar un màxim de tres poemes.

ELS PREMIS SERAN 
MATERIAL ESCOLAR
I LLIBRES 
Podeu consultar les bases 

completes 

presencialment a les 

biblioteques, al bloc https://
biblioteques.montcada.cat/ 
o a les web www.montcada.cat; 
www.teatremontcada.cat 

VEREDICTE I LLIURAMENT 
DE PREMIS
Divendres 29 d’abril, 18 h
Vestíbul Teatre Municipal/
Biblioteca Elisenda de Montcada

Xè  CONCURS DE POEMES 
ESCRITS PER INFANTS

Dijous 24 de març, 17.30 h
Biblioteca 
Elisenda de Montcada

Una tarda amb... 

Maria Girón 
Per a infants de 6 a 10 anys

Informació i inscripcions a la 

Biblioteca Elisenda de Montcada

 o per mitjà del codi QR.

Tallers a les biblioteques

Dilluns 21 de març, 
17.30 h
Biblioteca Can Sant Joan

Taller de poesia 
Per a infants a partir de 8 anys

Informació i inscripcions a la 

Biblioteca Can Sant Joan o per 

mitjà del codi QR.

Amb el suport de:Organitza:

12a edició
Temporada poètica
Març - Maig 2022
MONTCADA I REIXAC

Tem
Març
MON

Diumenge 20 de març, a partir de les 18 h
Auditori Municipal
Cal inscripció prèvia, fins al 19 de març, presencial a l’Auditori Municipal, 

al 935 751 289 o a auditori@montcada.org / cultura@montcada.org

Més informació: www.montcada.cat

Marató popular 
de lectura poètica 

de març, 17.30 h

cipal, 
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La cadet Carla Misas competint a la prova dels 100 metres braça a la segona jornada del campionat comarcal, disputat a Montcada Aqua
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La natació pot ser considerat 
en l’imaginari col·lectiu com 
un esport menys atractiu que 
d’altres que es practiquen en 
grup. Res més allunyat de la 
realitat en opinió dels nedadors 
de l’EN Montcada. “Nedar no 
és avorrit, tot al contrari. És 
cert que es tracta de la teva 
lluita particular contra el cro-
nòmetre, però mai et sents 
sol dins de l’aigua. Tant en 
els entrenaments com en les 
competicions, els teus com-
panys et transmeten el seu 
caliu”, afi rma la nedadora 

Gemma Gómez, qui explica 
que “quan treus el cap fora de 
l’aigua per respirar, sents els 
crits d’ànims i et reconforten”. 
Aquesta opinió la comparteix el 
seu company de l’EN Sergi Te-
ruel, qui reconeix que “encara 
que la pràctica és individual, 
també hi ha una part impor-
tant en grup perquè t’animen 
i també t’ajuden a millorar as-
pectes tècnics que observen 
quan estàs a l’aigua”.
Ambdós han coincidit a des-
tacar que un dels motius pels 
quals porten tants anys a l’EN 

Montcada és la gran quantitat 
d’amistats que han fet. “Tinc 
molts amics i és el que més 
m’agrada”, ha comentat Teruel. 
“La majoria ens coneixem des 
de fa molt temps. Aquesta 
serà la meva última tempora-
da i el que em fa més pena 
és que ja no veuré els com-
panys”, explica Gómez.
El bon ambient entre els neda-
dors també es respira entre les 
famílies: “Tothom forma part 
del club encara que sigui un 
esport individual”, ha indicat 
el tècnic, Adrián Simón | SA

L’Escola de Natació (EN) de 
Montcada, gestionada per 
Montcada Aqua, ha recuperat 
aquesta temporada la norma-
litat després del parèntesi obli-
gat per l’esclat de la pandèmia, 
al març del 2020. Enguany, 
s’han pogut reprendre els en-
trenaments i les competicions, 
com el torneig comarcal que 
organitza el Consell Comarcal 
de l’Esport del Vallès Occiden-
tal Sud (CEVOS). Fins ara, ja 
s’han disputat dues jornades, la 
primera va tenir lloc el 19 de 
gener a Sabadell i la segona, el 
19 de febrer a Montcada Aqua.
Prop d’una trentena de neda-
dors entre els 6 i els 18 anys 
entrenen tres dies a la setma-
na al complex esportiu del Pla 
d’en Coll. El coordinador de 
la zona d’aigües de Montcada 
Aqua i tècnic de l’EN, Adrián 
Simón, assegura que la covid 
ha afectat enguany la captació 
de nous nedadors, sobretot de 
les categories dels més petits, 
“perquè no s’han pogut rea-
litzar amb normalitat els cur-
sets de natació i, per tant, no 
hem tingut l’oportunitat de 
fer incorporacions”. 

Filosofi a de club. Malgrat els 
entrebancs derivats de la co-
vid, l’EN continua endavant la 
seva activitat fi del al seu objec-
tiu principal. “El que intentem 
transmetre als nens és que 
sentin la natació com l’esport 
de la seva vida”, assegura 
Simón. L’EN ofereix als infants 
dels cursets que no fan cap al-
tre esport la possibilitat de ve-

nir i provar, fent un curset de 
perfeccionament de la tècnica. 
Si els agrada, ja passen a for-
mar de la família de l’EN. “La 
idea és que vagin millorant 
de mica en mica i, si volen, 
poden entrar en el món de la 
competició, on ja treballem 
altres aspectes com la resis-
tència i la velocitat”, argumen-
ta el tècnic, qui remarca que “el 
més important no és guanyar 
una medalla, sinó que facin 
una evolució positiva”. 

Experiències personals. Gemma 
Gómez, de 16 anys, i Sergi Te-
ruel, de 14, són dos nedadors 
de l’EN, on van començar de 
ben petits. “Porto a l’EN des 
de fa nou anys i gaudeixo 
nedant, a més, és un esport 
molt complet”, comenta Gó-
mez, qui assegura que el seu 
objectiu aquesta temporada és 
“passar-s’ho bé i, si pot, do-
nar alguna victòria al club”.  
Per a Teruel, la natació és una 
vàlvula d’escapament: “Quan 
tinc exàmens, nedar em de-
sestressa”, ha dit, qui reconeix 
que durant el confi nament va 
trobar molt a faltar el seu es-
port favorit. De cara a aquesta 
temporada,  el jove ha mani-
festat que li agradaria “seguir 
millorant i, si puc, guanyar 
alguna medalla”.

NATACIÓ

L’EN Montcada 
recupera l’activitat 
i la competició
El club té una trentena de nedadors dels 6 als 18 anys
Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Adrián Simón: ‘El 
més important no és 
guanyar, sinó que facin 
una evolució positiva’ 

Víctor Cruz, Eloi Santos i Gemma Gómez, contents de competir de nou

‘Mai et sents sol dins de l’aigua’

El cadet Aleix Sánchez en el moment d’acabar una de les curses Nedadors de l’EN escolten els consells del seu tècnic, Adrián Simón

La cadet Laia López agafa aire després de fi nalitzar la prova de braça
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ESPORT FORMATIU. UB MIR 

El club blau, que l’any vinent complirà deu anys, s’ha fi xat com a prioritat fer un salt qualitatiu a nivell tècnic i competitiu

La UB MiR potencia el planter amb 
la idea d’aportar valors i crear vincle  

Jugadors de l’escoleta de la UB MiR, preparats amb una pilota a la mà per fer els exercicis que els proposen els seus entrenadors 
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La UB MiR complirà l’any vi-
nent el desè aniversari de la seva 
constitució, fruit de la fusió de 
tots els clubs de bàsquet que hi 
havia a la ciutat. Durant tots 
aquests anys, l’entitat ha treba-
llat de valent per arrencar des de 
zero el nou club i situar-lo en el 
mapa del bàsquet català. 
El balanç ha estat positiu i, de 
cara al futur, la nova junta, presi-
dida per Carles Vilalta –renovat 
el passat mes de setembre per 
quatre anys més– s’ha fi xat com 
a prioritat fer un salt qualitatiu, 
tant a nivell tècnic com compe-
titiu, per tal de situar l’entitat 
com un referent a Catalunya. 
“L’objectiu principal és poten-
ciar el planter per tenir una es-
tructura sòlida, amb sufi cients 

jugadors a cada equip i dispo-
sar d’un conjunt a cada cate-
goria”, ha manifestat el director 
tècnic, José Darwin Iglesias. La 
UB MiR ha creat enguany tres 
equips femenins  i ha completat 
amb nous jugadors els grups que 
eren justos de plantilla. També 
va posar en marxa a principi de 
temporada unes estades forma-
tives adreçades als jugadors per 
fomentar el sentiment de perti-
nença al club entre els diferents 
conjunts. 

Sílvia Alquézar | Montcada José Darwin Iglesias: 
‘L’objectiu principal és 
tenir una estructura 
sòlida a la base, amb 
sufi cients jugadors’

‘Jugar a bàsquet era el meu somni’
‘Fem cultura, fem esport’ és el 
lema que llueixen a la samarreta 
els jugadors de la UB MiR. “Amb 
l’excusa del bàsquet, treballem 
un seguit de valors i hàbits de 
conducta que poden aprofi tar a 
d’altres àmbits de la vida com la 
puntualitat, la higiene, la com-
panyonia, el respecte, el sacri-
fi ci i la solidaritat”, ha destacat 
José Darwin Iglesias, director 
tècnic del club, qui ha afegit que 
l’altra part important en la forma-
ció de l’infant és que “s’hi trobi 
a gust i tingui il·lusió per conti-
nuar jugant a bàsquet”.
Aquestes qualitats es transme-
ten a tots els equips de l’entitat, 
inclosa l’escoleta, que enguany 
està formada per una dotzena de 
nens i nenes d’entre 4 i 8 anys. 

“Busquem sobretot que la cana-
lla es diverteixi jugant i practi-
cant un esport. Fem jocs amb i 
sense pilota per millorar la co-
ordinació i anem posant la base 
per a quan siguin més grans”, 
ha manifestat Jessica Román, 
entrenadora dels més petits, a 
qui li fa molta il·lusió veure l’evo-
lució dels nens: “Quan arriben a 
principi de campanya no saben 
res, però són esponges i ràpi-
dament agafen les dinàmiques. 
Em sento molt realitzada, a 
més, són molt agraïts”.
Biel Cruz té 7 anys i en fa dos 
que juga a la UB MiR: “M’agra-
da molt el bàsquet perquè és un 
esport que botes la pilota i fas 
cistelles”. Anita Augusto, també 
de 7 anys, ha començat aquesta 

temporada. “Jugar a bàsquet era 
el meu somni”, ha manifestat la 
nena, qui reconeix que li agrada-
ria ser jugadora de bàsquet quan 
sigui gran. “Entrenem i també 
fem alguns partits. Estic molt 
contenta i tinc molts amics”, ha 
explicat Anita.
Ziyad Daoudi, de 8 anys, és un 
altre dels components de l’esco-
leta. “Faig bàsquet per no tenir 
sobrepés, perquè practicar un 
esport és molt important per 
cuidar la nostra salut”, argu-
menta l’infant, qui no li dona 
molta importància al fet de gua-
nyar o perdre els partits: “El més 
important és jugar i divertir-se. 
M’agrada molt compartir aques-
ta estona amb els meus amics 
del bàsquet” | SA 

Anita Augusto, en primer terme, fa una activitat per millorar la coordinació amb pilota mentre els seus companys de l’escoleta esperen el seu torn

Tres jugadors del mini B en un dels entrenaments a la pista de la Zona Esportiva Centre

El tècnic del mini A, David Charles, explica a la jugadora Celia Dorado com millorar el tir
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Canal MiRactualitat
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www.montcada.cat

‘Aquest equip ha obert el camí per 
tenir en un futur la secció femenina’
El mini A ha estat fi ns aques-
ta temporada l’únic equip 
femení de la UB MiR. For-
mat per nenes de 5è i 6è de 
primària, el grup ha fet una 
gran evolució els últims dos 
anys sota les ordres de David 
Charles. “El club ha apostat 
per millorar la qualitat dels 
seus equips. Estic orgullós 
del treball d’aquestes ju-
gadores”, ha destacat l’en-
trenador. A la primera fase, 
el mini A va acabar en la 
primera posició al grup 13 

del nivell C, amb només una 
derrota en deu jornades. A 
la segona, que ha començat 
aquest any, ha guanyat un 
partit i n’ha perdut un altre al 
grup 4 del nivell B2. “Aquest 
equip ha obert el camí per 
tenir en un futur una sec-
ció femenina”, ha explicat 
Charles. Aquest objectiu ja 
s’ha posat en marxa aquesta 
temporada amb la creació 
d’un conjunt premini i un 
mini B. 
Celia Dorado, d’11 anys, 

va començar a l’escoleta. 
“M’agrada molt jugar a bàs-
quet perquè és un esport 
molt entretingut i tinc mol-
tes amigues”, comenta la 
jugadora, qui ha destacat la 
millora que han experiment 
a nivell individual i col·lectiu. 
Per a Sara García, aquesta 
és la seva primera tempora-
da al club. “Mai havia jugat 
a bàsquet, però m’encanta 
perquè és molt dinàmic i 
les companyes et passen la 
pilota tota l’estona” | SA

MINI A FEMENÍ

‘Tenim moltes ganes d’aprendre i de 
fer-ho bé per tal de seguir millorant’
La bona feina encetada al 
planter de la UB MiR als 
últims anys es comença a 
notar aquesta temporada. 
L’infantil masculí és un dels 
equips que ha fet un gir de 
180 graus. L’arribada de 
nous efectius fi ns a comple-
tar la plantilla i la seriositat 
en els entrenaments han 
permès al grup fer una gran 
evolució, tant a nivell invidi-
dual com col·lectiva. “S’ha 
guanyat en compromís i 

concentració. S’està treba-
llant molt bé”, ha explicat 
el seu tècnic, José Darwin 
Iglesias. “Som un equip i 
això es nota en què a cada 
partit anota tothom”. 
La bona feina està donant 
els seus fruits en les com-
peticions. A la primera fase 
de la lliga, l’infantil va aca-
bar líder del seu grup al ni-
vell A, amb ple de victòries 
en set jornades. A la sego-
na, es manté al capdavant 

de la taula, amb dos triomfs 
als dos primers partits, al ni-
vell A1. “Hem millorat molt 
en atac i en defensa. Te-
nim moltes ganes d’apren-
dre i fer-ho bé”, explica el 
jugador Pau Arévalo. El seu 
company d’equip Elías Gon-
zález assegura que “ens 
agradaria guanyar la lliga, 
tot i que el més important 
sempre és divertir-se i tenir 
il·lusió. L’equip és com una 
gran família” | SA
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‘El més important és que es formin 
com a jugadors i com a persones’ 
L’equip mini B està fent 
una gran temporada. A la 
primera fase de la lliga, el 
conjunt que dirigeix Ismael 
Sistrach va acabar segon 
del grup 7 del nivell C, amb  
sis victòries i dues derro-
tes. A la segona ronda, al 
nivell C1, els montcadencs 
lideren la classifi cació, amb 
dos triomfs i cap ensope-
gada. “En aquestes edats, 
els resultats són secunda-
ris. Per a nosaltres, el més 
important és que es formin 
com a jugadors i, alhora, 

com a persones, entenent 
que el bàsquet és un es-
port d’equip on la com-
panyonia, la solidaritat i 
l’esforç  són uns valors 
fonamentals”, ha comen-
tat el tècnic, qui ha posat 
en valor el fet que és un 
grup molt treballador amb 
esperit de sacrifi ci. “També 
establim les bases perquè 
tinguin una bona tècnica 
individual perquè d’aquí a 
uns anys puguin competir 
a un bon nivell”, afi rma el 
tècnic. 

“M’agrada fer bàsquet 
perquè jugo partits i m’ho 
passo bé. També he fet 
molts amics”, ha destacat 
Pablo Águila, que va co-
mençar a l’escoleta amb 5 
anys. “A mi m’ha transmés 
la passió pel bàsquet el 
meu pare, que també hi 
juga”, assegura Jan Rigot, 
a qui li encanta compartir  
aquesta afi ció amb els seus 
amics. Per a ambós juga-
dors, guanyar la lliga seria 
un gran premi a l’esforç de 
tota la temporada | SA

MINI B MASCULÍ



Núria León
Tot i que cada vegada hi ha més dones als cossos policials, encara continua sent una de les feines 
més masculinitzades. Actualment a la Policia Local de Montcada i Reixac, només hi treballen tres 
dones en una plantilla formada per una seixantena d’agents. La més veterana és Núria León (Mont-
cada i Reixac, 1969), que va entrar al cos el 1995 i durant vint anys va ser l’única representant 
femenina. Durant els primers temps, va haver de fer front a la desconfi ança d’alguns comanda-
ments sobre la seva capacitat com a policia i a l’actitud de sobreprotecció dels agents més grans. 
Gràcies a la seva vocació i tenacitat, León va aconseguir ser tractada com una igual i fer-se un 
lloc al cos policial. Avui dia, amb 52 anys, ostenta el càrrec de sergenta després de superar unes 
dures oposicions  en plena pandèmia. Casada i amb una fi lla, creu que encara hi ha molts factors 
culturals que dissuadeixen les dones de fer-se policies.

‘Em sento orgullosa 
de ser dona i policia’

Quan decideix fer-se policia?
Des de petita, ja m’atreia. Quan el 
meu oncle ens portava a la fi ra a la 
meva germana i a mi, ella sempre 
demanava nines a la tómbola i jo 
plaques de xèrif i pistoles. No vaig 
fer realitat el meu somnni fi ns als 
26 anys, quan vaig entrar al cos de 
Montcada.
Com van ser els inicis?
Van ser molt durs perquè m’in-
cor po rava a una plantilla d’una 
mitjana d’edat elevada, amb 
una mentalitat d’abans. Què feia 
una nena de 26 anys al cos de 
policia? Es preguntaven alguns. Al 
començament, per sobreprotecció 
o desconfi ança, no m’assignaven 
als mateixos serveis que a la resta 
de companys. M’enviaven a vigilar 
a peu pel carrer Major i la zona de 
Mas Rampinyo. Era molt frustrant 
que em tractessin diferent.

Què va decidir fer?
Reivindicar-me com una policia 
més, capaç de participar en 
qualsevol tipus de servei. Vaig 
tenir la sort que els companys 
de la meva promoció, amb una 
mentalitat més moderna, em van 
donar molt suport. L’arribada de 
les primeres motos al cos em va 
permetre tenir més mobilitat i 
abandonar el patrullatge a peu. 
I, poc a poc, les coses van anar 
canviant.  
Finalment, va aconseguir que la 
tractessin com una més? 
Sí, no tinc queixa de cap company, 
tot i que de vegades encara 
percebo diferències. Recordo un 
dia que el meu caporal em va 
felicitar perquè havia saltat una 
tanca força alta per accedir a un 
domicili amb motiu d’un servei. 
Em pregunto si també m’hagués 

felicitat si fos un home. Són 
comentaris que posen de relleu 
que continuen existint prejudicis, 
en aquest cas sobre la força física 
de les dones. Et puc assegurar 
que les altres dues agents del 
cos tenen un nivell de preparació 
física igual que la resta.
Per què creu que hi ha tan poques 
dones als cossos policials?
La raó principal és cultural. A 
l’escola de la meva fi lla,  tothom 
es va sorprendre que jo fos 
policia quan va sortir el tema de 
les professions a classe. No ens 
imaginàvem que fossis policia! Em 

deien alguns pares i mares. Potser 
perquè portava talons, maquillatge 
i les ungles pintades? És que 
hem de tenir un aspecte masculí 
les dones policia? Jo em sento 
orgullosa de ser dona i policia.
Considera que les coses estan 
canviant?
Sí, però queda molta feina a fer. 
Cada dona, des del seu àmbit 
personal i laboral, ha de batallar 
per la igualtat i, alhora, perquè 
se li reconegui la seva condició 
femenina. Per exemple, fi ns fa 
pocs anys, els uniformes i les 
armilles anti ba les eren només de 
tallatge masculí i, si et quedaves 
embarassada, no estava previst 
cap protocol ni roba especial. No 
pots passar per alt aquest tipus de 
qüestions perquè formen part de 
la lluita pels nostres drets. També 
haig de destacar que l’actual cap 

de la Policia Local fa una clara 
aposta per potenciar les dones.
Quina ha estat la seva darrera 
batalla?
Reclamar als sindicats que 
incorporin al text del nostre conveni 
col·lectiu el llenguatge inclusiu, 
tal com es fa amb la resta de la 
plantilla municipal. I ara estic 
intentant recuperar el vestit de gala 
de les agents per als actes ofi cials, 
que inclou faldilla.
És una de les poques sergentes 
que hi ha a les Policies Locals.
Estic satisfeta d’haver arribat fi ns 
aquí perquè suposa un repte 
professional i personal. No ho 
hagués aconseguit sense el suport 
del meu marit i la meva fi lla. També 
vull dedicar un record a les dues 
úniques dones que han estat 
regidores de la Policia Local, M. 
Carme Porro i Montse Ribera.

‘Al principi era 
molt frustrant que 
els companys em 
tractessin diferent’

Sergenta de la Policia Local

A títol personal
LAURA GRAU
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