
PUBLICITAT

NOTÍCIES: La Generalitat recorre als tribunals per garantir el futur de la cimentera PÀG. 7

Esports: La Salle continua al grup capdavanter de la classifi cació, tot i perdre en la darrera jornada PÀG. 21

núm. 594
2a quinzena | març 2022

ÈPOCA III

L’actriu Charo López, plat 
estrella del Poeticae PÀG. 17

Recollides quatre tones
d’ajut per a Ucraïna PÀG. 4

PÀG. 3
IN

S 
LA

 R
IB

ER
AVaga a l’ensenyament

El clam de les 
dones torna 
als carrers 
el 8 de març
Una jornada sobre 
maternitats centra 
el programa d’actes

PÀGS. 10-11

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

PI
LA

R
 A

BI
ÁN



0202 2a quinzena | Març 2022Publicitat

Tota la informació a
www.montcada.cat

CASALS
ESPORTIUS

E S T I U  2 0 2 2

DURADA:

1r torn: del 27 de juny al 15 de juliol
2n torn: del 18 al 29 de juliol

CASAL MULTIESPORTIU

Per a infants nascuts

entre el 2008 i el 2018

• Pavelló Miquel Poblet
• Zona Esportiva Centre
• Zona Esportiva Can Cuiàs

CASAL DE FUTBOL

Per a infants nascuts

entre 2006 i el 2016

• Instal·lacions Municipals
de Futbol

DURADA 

Primera setmana: del 27 de juny a l’1 de juliol 
Segona setmana: del 4 al 8 de juliol
Tercera setmana: de l’11 al 15 de juliol
Quarta setmana: del 18 al 22 de juliol 
Cinquena setmana: del 25 al 29 de juliol

PARTICIPANTS 
Infants de Montcada i Reixac que durant el curs 
2021/2022 hagin cursat de P-3 a 6è de Primària.

HORARI

De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h,
i un dia a la setmana, de 9 a 17 h

ESPAIS
• Escola Reixac  • Escola Elvira Cuyàs
• Escola Mas Rampinyo • Escola Mitja Costa
• Institut escola El Viver

DURADA:

Primera setmana: del 27 de juny al 1 de juliol 
Segona setmana: del 4 al 8 de juliol
Tercera setmana: del 11 al 15 de juliol
Cuarta setmana: del 18 al 22 de juliol 
Cinquena setmana: del 25 al 29 de juliol

PARTICIPANTS 
El jovent de Montcada i Reixac que durant el 
curs 2021/2022 hagin cursat des de 1r a 4t 
d’ESO.

HORARI
De dilluns a dijous, de 10 a 14 h,
i un dia a la setmana, de 10 a 18 h.

ESPAI
• Institut Montserrat Miró i Vilà

CASAL
D’ESTIU

DE SECUNDÀRIA
2022

CASAL D’ESTIU
2022

REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT REGIDORIA D’ESPORTS

PER INFANTS DE PRIMÀRIA

Inscripcions:
del 4 al 18 d’abril

Inscripcions:
del 4 al 18 d’abril

às

s

Preinscripcions:
del 4 al 8 d’abril

Modalitat infantil i juvenil

i modalitat adulta

Presentació de treballs:

del 4 al 20 d’abril

Concursos artístics de Festa Major 2022

Tota la informació a www.montcada.cat

Premi a les millors fotografies 

de la Festa Major

Inscripcions fins a les 24 h del 

7 de juny

Participació oberta a totes les 

persones, sense límit d’edat

Presentació de treballs:

del 25 d’abril al 10 de maig
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VAGA A L’EDUCACIÓ

ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT
Una de les reivindicacions que recullen els 
sindicats és que la Generalitat destini com a mínim 
el 6% del Producte Interior Brut (PIB) a Educació
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Professorat de l’INS La Ribera va participar a la manifestació que els sindicats van convocar el 15 de març pels carrers de Barcelona

El professorat diu prou a les retallades 
i reclama diàleg per pactar els canvis
La vaga que els sindicats de 
l’educació han convocat durant 
cinc dies del mes de març està 
tenint una incidència desigual al 
municipi. La primera jornada de 
la convocatòria, el 15 de març, 
va ser força majoritària a gaire-
bé tots els centres públics de la 
ciutat. Als instituts Montserrat 
Miró i La Ribera, bona part 
del professorat es va sumar a la 
protesta –65% i 75%, respectiva-
ment–, mentre que a La Ferreria 
s’hi va adherir prop del 30% de 
la plantilla. 
Pel que fa als centres d’infantil i 
primària, la jornada va tenir un 
ampli ressò a les escoles Reixac 
i Elvira Cuyàs –aquestes dues 
amb només serveis mínims– i 
El Turó i l’IE El Viver, amb el 
suport de més del 75% de la 
plantilla. A l’IE Mas Rampinyo, 
gairebé la meitat dels docents hi 
van donar suport; al Font Fre-
da, el 22% i, al Mitja Costa, no 
va tenir ressò. D’altra banda, 
la incidència de la vaga va ser 
pràcticament nul·la a les escoles 
concertades Fedac Montcada i la 
Ginesta, mentre que a La Salle 
va ser del 24 %.

Segon dia. A la segona jornada 
de la vaga, el seguiment va ser 
menor. L’escola El Turó, amb 
el 74% del professorat adherit, i 
l’INS Montserrat Miró, amb el 
53%, van ser els dos centres on 
la protesta va tenir una respos-
ta més majoritària. A l’INS La 
Ribera, el percentatge va arribar 
fi ns al 33% i, a l’escola Reixac, al 
17%. A la resta d’escoles i insti-
tuts, la protesta va comptar amb 
poc suport. 

A la majoria dels claustres, es va 
acordar fer la màxima pressió el 
primer dia de vaga. “És com-
plicat sumar-se’n a tots, no 
per manca de ganes, sinó per 
una qüestió econòmica, ja que 
no tothom es pot permetre la 
retallada de salari de cinc dies 
de vaga”, ha dit Dolors Melero, 
directora de l’Elvira Cuyàs. La 
protesta està prevista que conti-
nuï el 29 i el 30 de març. D’altra 
banda, el dia 23 hi ha convocada 
una altra jornada de vaga en su-
port a la immersió lingüística.

Sílvia Alquézar | Montcada

El primer dia de la convocatòria, l’aturada va tenir un seguiment força ampli a la majoria dels centres públics locals

La Veu ha parlat amb la directora 
de l’INS Montserrat Miró, Gemma 
Hidalgo, sobre els motius de la 
vaga i el malestar que hi ha entre 
el professorat per la gestió del De-
partament d’Educació.
La modifi cació del calendari és 
el centre de la polèmica?
És només la punta de l’iceberg. 
No hem de negar que és un 
canvi que interessa políticament 
perquè agrada a les famílies, en 
resoldre molts problemes de con-
ciliació familiar i, en general, es 
considera que el professorat fa 
massa vacances. Però aquest és 
un comentari superfl u i banal. Els 
equips directius treballem tot el 
mes de juliol per reincorporar-nos 
l’1 de setembre i la primera set-
mana és molt intensa. Començar 

abans el curs no seria un proble-
ma si disposéssim dels recursos.
Què vol dir?
Que els recursos són sempre els 
mateixos i el nivell d’exigència per 
part del Departament és cada cop 
més alt. D’un temps ençà, s’es-
tan succeint canvis i innovacions 
en l’àmbit educatiu sense comp-
tar amb els docents ni amb els 
equips directius. Coincidint amb 
el segon dia de vaga, el conse-
ller ha anunciat que donaran un 
any de marge per defi nir i posar 
en marxa els nous currículums, 
però aquesta no és la solució al 
veritable problema de fons que és 
saber amb quins recursos comp-
tarem. Per exemple, al batxillerat 
també es vol treballar per projec-
tes. No es tracta de posposar la 

seva implementació sinó de saber 
si comptarem amb el personal 
necessari per fer-ho.
També reclamen diàleg per pac-
tar tots aquests canvis.
Al Departament d’Educació, els 
circuits comunicatius són cada 
cop més rígids, rebem indicaci-
ons des de dalt i se’ns demana 
la participació en programes, 
plans, projectes i formacions 
que requereixen temps i recur-
sos que no tenim. Estem real-
ment saturats i extenuats perquè, 
a sobre, venim d’un període molt 
dur a causa de la pandèmia. La 
gestió covid ha estat brutal, 24 
hores a disposició els set dies de 
la setmana. No estem enfadats 
perquè s’avanci el calendari, som 
capaços de començar el curs en 

la data que ens han dit, però el 
problema és com se’ns diuen les 
coses, com s’imposen, com es 
trenquen els canals i com ens de-
manem aplicar els canvis sense 
tenir els mitjans necessaris | PA

‘El calendari escolar és la punta de l’iceberg’

Incidència menor a la 
segona jornada de vaga. 
Els sindicats mantenen la 
protesta els dies 29 i 30
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PLA D’ASFALTAT
A principi d’abril es faran tasques de 
reparació de vials a Montcada Centre, 
Can Cuiàs, Terra Nostra i Can Sant Joan

L’Ajuntament ha creat una sec-
ció dins de la seva pàgina web 
montcada.cat amb l’objectiu de 
donar a conèixer quins serveis 
s’ofereixen a nivell municipal i 
supramunicipal a les persones 
refugiades i quines accions pot 
dur a terme la ciutadania per 
mostrar i canalitzar la seva so-
lidaritat amb el poble ucraïnès 
de la manera més efi cient pos-
sible. 
En un treball transversal, les 
regidories de Polítiques d’In-
clusió, Serveis Socials, Coo-
peració i Solidaritat, Atenció 
Ciutadana i Comunicació 
també han recopilat tota la in-
formació i punts de contacte 
amb entitats i organismes su-
pramunicipals. D’altra banda, 
es proporcionen enllaços amb 
el Consulat General d’Ucraïna 
a Barcelona i amb l’Ambaixada 
a Espanya, situada a Madrid, 
així com el telèfon d’informa-
ció sobre el confl icte que ha ha-
bilitat la Generalitat, també en 
ucraïnès (900 500 912), i altres 
webs d’interès.
“Des de l’Ajuntament, i da-
vant de la gran resposta de 
solidaritat per part de la 
ciutadania, hem cregut ne-
cessari aglutinar i ordenar la 
informació relacionada amb 
totes les possibilitats que hi 

ha per poder ajudar a la po-
blació d’Ucraïna, tant la que 
s’ha quedat al seu país com 
la que ha fugit de la guerra”, 
ha comentat l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP). 

Campanya exitosa. La recollida 
de material humanitari duta 
a terme per Protecció Civil, 
Montcada Solidària, SOS 
Montcada,Tropezando con 
suerte, La Unió i la Regidoria 
de Cooperació i Solidaritat ha 
acabat amb la suma de prop 
de quatre tones de produc-
tes de primera necessitat que 
seran enviats a Ucraïna a tra-
vés del seu Consolat. L’allau 
de donacions arreu d’Europa 
ha estat de tal magnitud que 
el Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament recoma-
na prioritzar a partir d’ara les 
aportacions econòmiques a 
través d’aquest organisme o de 
qualsevol de les ong que estan 
treballant al territori.

GUERRA A UCRAÏNA

El web de l’Ajuntament inclou un apartat 
per canalitzar el suport al poble ucraïnès
La secció recull informació sobre com fer arribar els ajuts i com assistir les persones refugiades que arribin al municipi
Pilar Abián | Redacció

Recollides prop de 
quatre tones de 
productes de primera 
necessitat en la 
campanya organitzada 
per diverses entitats
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Tres membres de la Policia Lo-
cal –el sergent Javi Puertas, el 
caporal Òscar Vivas i l’agent Da-
vid Navarrete– van viatjar el 12 
de març cap a Polònia formant 
part d’un comboi humanitari 
que tenia com a objectiu inicial 
portar productes de primera ne-
cessitat a refugiats ucraïnesos i 
facilitar la sortida cap a territori 
espanyol de tres autocars amb 
infants i personal de diferents 
orfenats. L’acció, organitzada 
per l’associació policial CO-
PLAND en coordinació amb 
l’entitat És per tu –dedicada a 

l’acollida d’infants que viuen en 
zones contaminades de radiació 
a Txernòbil (Ucraïna)– no es va 
poder fi nalment complir en la 
seva totalitat ja que el govern no 
va facilitar els permisos fer des-
plaçar els menors. 
Davant d’aquest imprevist –que 
va obligar a retardar la tornada 
del comboi–, les places dels ve-
hicles es van omplir amb ucra-
ïnesos que fugen de la guerra. 
En el moment de tancar aquesta 
edició –el 17 de març al migdia– 
els policies locals montcadencs 
recollien una família de cinc 

membres a Cracòvia (Polònia) 
per dur-la fi ns a Barcelona. 
La missió humanitària ha inclòs 
una intervenció arriscada –inici-
alment no prevista–, per abastir 
campaments de refugiats a l’inte-
rior d’Ucraïna que els policials del 
comboi van culminar amb èxit. 
“A la frontera de Polònia hi ha 
moltes ong i magatzems plens 
d’ajuda humanitària; els que 
tenen problemes són els grups 
que es troben amagats al bosc 
en zona de confl icte, perquè és 
molt complicat abastir-los”, ha 
explicat Puertas a La Veu | PA

Tres policies locals, en missió humanitària a Polònia
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Per cinquè any consecutiu, 
l’Ajuntament va organitzar l’11 
de març, a les portes de l’edifi ci 
consistorial, un acte institucional 
amb motiu del Dia Europeu de 
les Víctimes del Terrorisme amb 
la lectura d’una declaració insti-
tucional per part de l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), acompa-
nyada de membres del govern 
municipal i de regidors dels par-

tits amb representació al Ple. En 
la seva intervenció, Campos va 
fer referència a la situació que es 
viu a Ucraïna una guerra que 
l’edil va qualifi car “d’absur-
da”. “La lluita pel poder i les 
fronteres l’estan pagant els de 
sempre, ciutadans i ciutadanes 
innocents”, va lamentar l’edil.
Campos va tenir paraules de su-
port per a la població ucraïnesa, 
per als milers de refugiats que 

està causant el confl icte i per als 
que, fugint d’altres guerres com 
la de Síria, fa anys que continuen  
esperant que la Unió Europea 
els hi obri les portes.
La declaració institucional con-
tra el terrorisme va deixar palès 
el compromís de l’Ajuntament 
amb la pau, la diversitat i el res-
pecte per la diferència de pensa-
ment i d’opinions. L’acte va clou-
re amb un minut de silenci.

Pilar Abián | Redacció

Un homenatge amb els ulls 
posats al drama d’Ucraïna
L’Ajuntament commemora l’11 de març el Dia Europeu de les víctimes del terrorisme
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L’alcaldessa, llegint la declaració institucional acompanyada de membres del govern municipal –ECP i ERC– i de l’oposició, PSC i Cs
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Les obres d’Adif al pas a nivell 
de l’R2 del carrer Pasqual per 
habilitar un pas segregat per 
als vianants ja són a punt de 
fi nalitzar. La intervenció va en 
la línia de la que es va fer a 
principi d’any al pas del car-
rer Bogatell, on es va ampliar 
l’espai destinat a les persones 
que creuen a peu. Per poder 

habilitar un camí diferenciat 
del carril per on ara passen 
vianants i vehicles, ha estat 
necessari enderrocar una part 
del mur que protegeix les vies 
–imatge de la foto– i traslla-
dar diferents elements de la 
infraes tructura ferroviària, com 
detectors d’espires, senyalèti-
ca i arquetes | LG

LÍNIA R2

Espai segregat per a vianants 
al pas del carrer Pasqual

VIA PÚBLICA

L’abril s’iniciarà amb treballs 
d’asfaltat a diferents barris
L’Ajuntament destinarà més de 190.000 euros a les actuacions previstes

La setmana del 4 al 8 d’abril 
l’Ajuntament posarà en marxa 
la primera fase del pla d’asfaltat 
anual durant la qual es repararà 
el ferm dels carrers Bateria –en-
tre la plaça Sant Joan i Masia–, 
a Can Sant Joan; Camèlies i Pe-
túnies, a Can Cuiàs; Provença –
entre Larramendi i l’avinguda de 
la Ribera–, a Montcada Centre; 
i Núria –entre Vallès i riera de 
Sant Cugat. L’àmbit d’actuació té 
una superfície total de 5.000 m2. 
Segons ha explicat el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), “en els cas dels vials més 
deteriorats, com Camèlies i Pe-
túnies, la intervenció permetrà 
renovar la subbase del ferm 

per garantir la durabilitat del 
nou asfaltat”. L’edil és conscient 
que aquet tipus d’actua cions són 
molestes per al veïnat. “Per mi-
nimitzar-les, hem marcat un 
termini d’execució de només 
cinc dies”, ha dit. Un cop fi nalit-
zada la intervenció, es reposaran 
tant la senyalització horitzontal 
com els passos de vianants, que 
s’executaran amb components 
de llarga durada, antilliscants i 
refl ectants. 

Afectacions al trànsit. Els dies 
que duri l’actuació, els carrers 
es tallaran al trànsit de vehicles 
i no s’hi podrà estacionar. L’ac-
cés als aparcaments privats que 
es trobin situats al sector només 

es podran fer a les nits i quan les 
obres estiguin aturades. 

Mobilitat. Els treballs també afec-
taran el recorregut dels autobu-
sos. A la zona centre, del 5 al 8 
d’abril s’anul·larà la parada del 
96 ubicada al carrer Provença i 
l’autobús circularà per Rosselló i 
Larramendi. 
A Can Sant Joan, els 7 i 8 d’abril, 
la parada del 96 del carrer Bate-
ria restarà anul·lada. Per la seva 
banda, a Can Cuiàs, la parada 
de la línia 155 es traslladarà al 
carrer Circumval·lació, a prop 
de l’entrada al Metro, i la de la lí-
nia 62 passarà del carrer Camèli-
es a Petúnies –davant del centre 
comercial.

Pilar Abián | Redacció

Del 4 al 8 d’abril, es duran a terme les obres de la primera fase del pla d’asfaltat anual, que afectarà el carrer Provença, entre d’altres
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El PSC, convençut que el projecte 
del soterrament no té marxa enrere
Alts càrrecs del partit visiten el municipi per conèixer les problemàtiques locals

Montcada i Reixac és un dels 
primers municipis que la nova 
executiva del PSC, presidida 
per Salvador Illa, ha visitat en el 
marc del pla de treball del partit 
destinat a conèixer de primera 
mà les problemàtiques del terri-
tori. La viceprimera secretària 
del PSC, Lluïsa Moret; del se-
cretari d’oganització del partit, 
José Luis Jimeno, i del diputat i 
primer secretari de la Federació 
socialista del Vallès Sud, Paco 
Aranda van constatar l’impacte 
de les grans infraestructures en 
el nucli urbà acompanyats de 
membres de l’executiva local, 
parant l’atenció en les línies fer-
roviàries. En aquest sentit, Mo-

ret va expressar el seu convenci-
ment que el soterrament de l’R2 
aviat es farà realitat. “El govern 
de Pedro Sánchez compleix els 
seus compromisos i aquesta ac-
tuació millorarà la qualitat de 
l’espai públic i, sobretot, con-
tribuirà a evitar el risc de més 

morts a les vies”, va manifestar 
la representant del PSC.
Els alts càrrecs del partit es van 
reunir amb l’executiva local i, a 
continuació, es va fer la primera 
reunió itinerant de la nova exe-
cutiva de la Federació socialista 
del Vallès Sud. 

D’esquerra a dreta, el primer secretari del PSC local, Bartolo Egea, amb Moret i Aranda

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de març 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:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 
número 2 (PAU 2) del Pla de millora urbana de la Vallençana Baixa redactat per 
Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLP.
SEGON.- Sotmetre el projecte de reparcel·lació a un termini d’informació pública 
per un termini d’un mes mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 
municipal, a l’e-Tauler de l’Ajuntament, amb audiència a les persones interessades, 
amb citació personal.
El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat 
e- Tauler.

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 07 de març 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
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’edificació 
i assignació d’ús docent de l’IES Mas Rampinyo de Montcada i Reixac.
SEGON.- Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini 
d’un mes mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 
municipal i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 
8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.
El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat 
e- Tauler.

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de març 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:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
número 1 (PAU1) del Pla de millora urbana de la Vallençana Baixa redactat per 
Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLP.
SEGON. - Sotmetre el projecte de reparcel·lació a un termini d’informació 
pública per un termini d’un mes mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
a l’àmbit municipal, a l’e-Tauler de l’Ajuntament, amb audiència a les persones 
interessades, amb citació personal.
El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat 
e- Tauler.

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de març de 
2022, ha aprovat la Memòria valorada per les obres d’asfaltat de carrers 2021 (fase 
2): Av. Terra Nostra i C Antoni Pujades (sota la via), a Montcada i Reixac.
La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement, mitjançant anuncis a 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari local La Veu de 
Montcada i a l’e- Tauler de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
L’expedient es podrà consultar a l’e-Tauler als efectes de donar-ne coneixement 
a la ciutadania.

ANUNCIS

10/03/2022

14/03/2022
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

Pilar Abián | Montcada
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El conseller d’Empresa i Tre-
ball, Roger Torrent (ERC), va 
manifestar el 9 de març en seu 
parlamentària que el govern 
està treballant per garantir la 
continuïtat de la planta de La-
fargeHolcim a Montcada i el 
compliment de la normativa 
mediambiental. Ho va dir en 
resposta a la pregunta plante-
jada pel diputat del PSC Òs-
car Ordeig, sobre el futur de 
la fàbrica, que està treballant 
sense l’Autorització Ambiental 
Integrada (AAI) perquè, tant 
el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya com el Tribunal 
Suprem, han suspès les que va 
atorgar la Generalitat en el seu 
dia per defectes en la seva tra-
mitació. 

Petició del PSC. El representant 
del PSC va demanar al conseller 
“un cop de timó” en la gestió 
de la crisi de la cimentera, “que 
ha col·locat la plantilla en 
una situació d’incertesa per 
culpa d’un error de l’admi-
nistració”, va dir. El conseller 
va assegurar que l’empresa pot 
continuar amb la seva activitat, 
mentre no es resol el recurs de 
cassació que la Generalitat ha 

presentat contra la sentència 
del TSJC, que obligava a clau-
surar-la fi ns que obtingués una 
nova llicència ambiental. Tor-
rent també va expressar el seu 
compromís amb la defensa dels 
llocs de treball i la continuïtat 
de la indústria, “com un sector 
estratègic per al país i en el 
context europeu”. 

Plantilla. El debat al Parlament 
va ser seguit per una represen-
tació del comitè d’empresa de la 
planta local de LafargeHolcim, 
que porta setmanes reunint-se 
amb els diferents grups parla-
mentaris per aconseguir que el 
govern autonòmic tramiti amb 
la màxima rapidesa la nova auto-
rització ambiental. “No perme-
trem que la planta es tanqui 
per un error que ha comès la 
pròpia administració”, ha dit la 
presidenta, Conchi Jiménez, qui 
ha anunciat que el comitè ha pre-
sentat recursos contra la sentència 
del TSJC. 
Fonts de la direcció de Lafar-
geHolcim han confi rmat que la 
Conselleria disposa des del no-
vembre passat de la documenta-
ció requerida per tramitar la nova 
autorització, però desconeixen 
quan li serà atorgada. 

Crítica veïnal. El portaveu de l’AV 
de Can Sant Joan i de la Plata-
forma Antiincineració (PA), José 
Luis Conejero, s’ha mostrat crític 
amb el debat parlamentari. ja que 
cap dels representants del PSC i 
ERC que van intervenir van fer 
referència a la salut dels veïns 
afectats per l’activitat de la planta, 
ubicada a poc més de 100 metres 
del barri. “Entenem que, per so-
bre de tot, les administracions 
han de defensar la salut de les 
persones, però veiem que no és 
així”, ha lamentat Conejero. Re-
presentants de la PA es van reunir 
el 17 de març amb diferents grups 
parlamentaris perquè escoltessin 
els arguments dels veïns contra la 
continuïtat de la cimentera.

LAFARGEHOLCIM

La Generalitat treballa 
per garantir el futur 
de la cimentera

La planta de LafargeHolcim es trobé a un centenar de metres del nucli de Can Sant Joan, fet que denuncia l’AV i la Plataforma Antiincineració

El govern presenta un recurs de cassació contra la sentència 
del TSJC que insta a paralitzar l’activitat de la planta

Laura Grau | Redacció

L’empresa va lliurar 
el mes novembre 
a la Generalitat la 
documentació per 
tramitar la nova l’AAI

R
AÜ

L 
R

IV
AS

Si bé en les seves intervencions 
al Parlament els representants 
del PSC i ERC es van posicio-
nar a favor que la cimentera 
continuï la seva activitat, les re-
presentacions locals d’ambdós 
partits han fet els seus pronun-
ciaments particulars. El grup 
socialista, majoritari en l’oposi-
ció, prefereix que aquest tipus 
d’empreses no estiguin al nucli 
urbà i creu que el seu trasllat 
seria una bona opció. No obs-
tant això, també ha expressat 
el seu “compromís ferm” amb 
la defensa dels llocs de feina, 
posicionament que no veu in-
compatible amb la preservació 
de la salut.
“Nosaltres demanem, tant a 
la Generalitat com a Lafarge-
Holcim, el compliment de les 
normatives mediambientals i 
respectarem el que diguin les 

resolucions judicials, però tam-
bé reclamem solucions per als 
treballadors afectats pel con-
fl icte”, ha dit el portaveu del 
grup, Andreu Iruela. 
Per la seva banda, la secció lo-
cal d’ERC –que governa en coa-
lició amb ECP–, manté que el 
terme municipal “no és el lloc 
per a una cimentera ni per a 
una incineradora”. El partit in-
sisteix en la idea que l’espai que 
ocupa la fàbrica té una ubicació 
estratègica des del punt de vis-
ta metropolità i mediambiental i 
s’ha de regenerar i posar en va-
lor. Des d’aquest convenciment, 
ERC es compromet a donar su-
port a les reivindicacions que 
encapçala l’AV Can Sant Joan i 
es compromet a oposar-se a la 
tramitació de noves llicències  
que puguin validar aquesta ac-
tivitat | PA

Posicionament propi per part de 
les executives locals del PSC i ERC
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TERRA NOSTRA

A partir del 21 de març comença-
ran les obres per fer un tram més 
de carril bici a la N-150, des del 
polígon Coll de Montcada fi ns 
enllaçar amb la resta de xarxa 
ciclable ja efectuada. Els treballs 
han estat adjudicats a l’empresa 
Cosplan per un import de prop 
de 270.000 euros i els fi nancien el 
consistori i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). L’actuació, 
sobre un recorregut de 180 me-
tres lineals, durarà quatre mesos 
i no inclourà el tram que passa 
per una propietat privada –uns 
70 m–, amb la qual el consistori 
ha d’arribar a un acord per tal 
que urbanitzi el terreny.
A causa de la forta inclinació del 
terreny, el carril s’executarà sobre 
un talús creat amb terres de re-
blert que requerirà fonamentació 
i una estructura volant per asse-
gurar-ne l’estabilitat. 

Nexe amb el Turó. El projecte 
també inclou una connexió per 

a bicicletes seguint la traça del 
sender GR92 al seu pas pel Coll 
de Montcada, desviant el seu pas 
per dins del parc en comptes de 
l’actual recorregut per la vorera 
del polígon, creant uns 195 me-
tres de carril bici. També es farà 
un accés per a vianants amb es-
cales, des de la N-150.
“Donem un pas més en la 
creació de l’anella cívica que 
ha de donar la volta al Turó, 

per relligar els barris i afavo-
rir una mobilitat més sosteni-
ble”, ha explicat el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC). 
L’edil també ha destacat que la 
incorporació de carril bici a la 
N-150 va en la línia del projecte 
per transformar el vial en una 
avinguda metropolitana al seu 
pas pels diferents municipis que 
travessa. 

Pilar Abián | La Redacció

Nou tram de carril bici entre 
el Coll de Montcada i el barri
L’actuació costarà 230.000 euros i està previst que comenci aquest mes de març
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Actualment el carril bici creat al 2019 acaba al Coll de Montcada i es recupera entrant al barri

El futur de la planta de Nissan a 
Montcada està cada vegada més 
a prop de resoldre’s. Aquests 
dies la multinacional està tras-
lladant tots els actius que tenia 
a la factoria de Sant Andreu de 
la Barca fi ns a la del Pla d’en 
Coll. Els acords amb el hub de 
l’electromobilitat que lidera la 
vallesana QEV preveuen que la 
factoria local serà l’encarregada 
de continuar assumint l’estam-
pació de vehicles i que incorpo-
ri les cadenes de bastidors i els 
treballs de soldadura que fi ns 
ara es feien a la planta del Baix 
Llobregat.
Els sindicats estan a l’espera que 
s’acabin de signar els contrac-
tes i es comenci a invertir per 
recuperar l’activitat de la plan-
ta local, amb una superfície de 
70.000m2. Segons ha avançat el 
president del comitè d’empresa 
de Montcada, Diego Belmonte, 
de Sigen-USOC, el futur de la 
factoria de Montcada, propietat 
de Nissan, està desvinculat del 

Lluís Maldonado | La Redacció

NISSAN

Trasllat de maquinària a 
la planta montcadenca
El Pla de reindustrialització es pot resoldre en breu

desenllaç de la factoria de Zona 
Franca, ja que els terrenys de 
Barcelona són de propietat pú-
blica. “El principi d’acord és 
que durant els primers Nissan 
llogui tres anys els terrenys del 
Pla d’en Coll al hub de mobi-
litat, amb la possibilitat que, 
passat aquest temps, hi hagi 
l’opció de compra”, ha explicat 
Belmonte.
Pel que fa a la Zona Franca, ad-
ministracions i sindicats veuen 
amb bons ulls que sigui una 
única empresa logística la que 
compri els terrenys de la multi-
nacional i els llogui al conjunt de 
projectes que s’han compromès a 
fabricar vehicles elèctrics. 
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Diego Belmonte, president del Comitè

Montcada i Reixac 
amb el poble d’Ucraïna

Podeu trobar tota la informació per donar suport 
a la població civil ucraïnesa a  

www.montcada.cat/temes/solidaritat-ucraina

APORTACIONS ECONÒMIQUES
(Comptes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament)  

BBVA:           ES91 0182 6035 4102 0160 8531
CaixaBank:  ES79 2100 3200 9625 0002 9627
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DIÀLEGS DE COMUNICACIÓ
Montcada Comunicació, en procés d’evolució, 
comparteix experiències de transformació 
amb mitjans d’altres municipis
PÀG. 13

La ponent de la jornada és Mar-
lene Horna, amb una àmplia 
experiència professional donant 
suport a persones amb TEA i a 
les seves famílies en el seu dia 
a dia.
Què és l’autisme?
És una condició del neurode-
senvolupament, predominant-
ment genètica, encara que no 
necessàriament heretada, que 
provoca que l’individu percebi, 
processi, comprengui i respon-
gui al món de forma diferent a 
l’habitual. Són persones amb un 
pensament més lògic, absolut i 
literal, amb una gran necessitat 
de predictibilitat, a les quals els 
ha tocat viure en un món ‘surrea-
lista’, relatiu, canviant i incert.
Quins són els problemes i inqui-
etuds de les famílies i els pro-
fessionals?
Els reptes als quals s’enfronten 
són molts. Però, el primer pas 
hauria de ser conèixer les neces-
sitats, desitjos i inquietuds de la 
persona TEA i el seu entorn. 
Quin és el missatge que traslla-
darà en la seva ponència?
M’encantaria transmetre la fasci-
nació que sento per totes aques-
tes persones úniques i singulars 
i posar en valor el gran esforç 
que fan cada dia per ‘encaixar’ 
al nostre món neurotípic. També 

voldria destacar que és vital que 
rebin suports dins dels contex-
tos naturals en què transcorren 
les seves vides. Aquesta ajuda 
s’hauria de fonamentar en el 
suport a la persona sense anul-
lar-la, ensenyant-li habilitats i 
oferint-li oportunitats de pràctica 
en el seu dia a dia per escollir, 
marcar-se objectius o resoldre 
problemes. I un últim aspecte 
clau seria la necessitat d’adaptar 
entorns tractant de proporcio-
nar un entorn segur, accessible, 
comprensible, amigable i, en la 
mesura del possible, predictible. 
No és de rebut que les persones 
facin soles tot l’esforç d’adapta-
ció | SA

Lluís Maldonado | Redacció

DIA MUNDIAL DE L’AUTISME

La sessió tindrà lloc el 2 d’abril, a l’Auditori Municipal, a càrrec de la psicòloga clínica i formadora Marlene Horna

Jornada per donar estratègies sobre 
com acompanyar persones amb TEA

L’Ajuntament organitza el 2 
d’abril la segona edició de la 
jornada formativa sobre Tras-
torn de l’Espectre de l’Autisme 
(TEA), adreçada a professionals 
de l’educació i a famílies, amb el 
lema ‘Com acompanyem al Tras-
torn de l’Espectre de l’Autisme a 
l’escola i a la comunitat? La ses-
sió tindrà lloc a l’Auditori Muni-
cipal, de 9.30 a 15 h, i anirà a càr-
rec de la formadora i psicòloga 
clínica i social Marlene Horna. 
La jornada pretén aprofundir en 
la comprensió del TEA i el seu 

estil cognitiu, així com posar en 
valor les seves fortaleses i, a la 
vegada, les seves necessitats. Es 
parlarà de com des dels entorns 
pròxims a l’infant, com l’escola, 
la família i la comunitat, se’ls pot 
acompanyar en la seva autono-
mia. 

Inscripció prèvia. S’ha de fer 
abans del 25 de març. Les famí-
lies es poden dirigir a educacio@
montcada.org i el professorat, mit-
jançant un formulari a https://
serveiseducatius.xtec.cat/vallesocci-
dental6/.

‘És vital el suport dins 
els contextos naturals’

‘Parlarem de com 
ajudar els infants amb 
TEA des de les escoles 
i des de la família i 
incorporarem també 
el suport des de 
l’àmbit comunitari’

Jessica Segovia
Regidora d’Educació

Leia, amb espectre autista, en una sessió al Centre d’Atenció Integral a la Discapacitat de Montcada, amb la seva logopeda Carla Pastor

AR
XI

U
/ L

AU
R

A 
G

R
AU

SI
N

AP
SE

 F
O

R
M

AC
IÓ

N



1010 2a quinzena | Març 2022Societat

Al voltant de 150 persones van 
prendre part en les Jornades 
‘Maternitats, mirades diverses 
des del feminisme i l’antiracis-
me’, que va organitzar la Regi-
doria d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI els dies 11 i 12 a l’Au-
ditori amb motiu del 8M. L’ac-
te central del programa va ser 
la conferència de la periodista i 
sociòloga Esther  Vivas, que va 
qüestionar el model de mare 
que proposa el sistema patriar-
cal i capitalista, “com una 
dona blanca, de classe mitja-
na alta i heterosexual que, a 
més de sacrifi car-se pels fi lls, 
ha de ser una ‘superwoman’ 

i tenir un cos normatiu”. Da-
vant d’aquest model, que co-
mença a canviar, però encara 
és predominant, Vivas reivin-
dica “les maternitats plurals, 
condicio nades per la classe 
social, la raça i l’orientació 
sexual”. La periodista també 
va analitzar la relació entre 
el feminisme i la maternitat, 
que no sempre ha funcionat. 
“Durant els anys seixanta i 

setanta, el moviment feme-
nista va caure en un discurs 
antireproductiu com a forma 
de rebel·lar-se contra la im-
posició del patriar cat de ser 
mares”, va explicar Vivas, qui 
creu que aquest posicionament 
ja està superat i que les noves 
generacions ho veuen de forma 
diferent, “sobretot, perquè po-
dem escollir quan volem ser 
mares, gràcies als mètodes 
anticonceptius”. L’activista va 
cloure la seva conferència fent 
una crida a “reivindicar-nos 
com a subjecte polític mare, 
amb tots els nostres drets, i a 
defensar les maternitats in-
clusives i diverses”. Esther Vivas, durant la conferència sobre maternitats i feminismes que va fer a l’Auditori

Esther Vivas reivindica les maternitats 
plurals i inclusives davant del model únic
La periodista i sociòloga protagonitza la conferència central del programa, que va atraure 150 persones durant els dos dies
Laura Grau | Montcada
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JORNADA SOBRE MATERNITATS

Vivas qüestiona el 
model de mare que 
proposa el sistema 
patriarcal i capitalista 

Taula rodona sobre drets reproductius, violència obstètrica i dols, amb Elena Longares, Marta Busquets, Guida Rubio i Manuela Valenzuela

Les tres taules rodones fetes 
durant les jornades van abor-
dar les maternitats des de dife-
rents perspectives. La primera 
va refl exionar sobre els drets 
sexuals i reproductius, el feno-
men de la violència obstètrica i 
les maternitats invisibles, amb 
les activistes Elena Longares, 
Marta Busquets i Guida Ru-
bio. La taula també va comptar 
amb la intervenció de la mont-
cadenca Manuela Valenzuela, 
que va presentar el llibre Lo que 
la violencia obstétrica esconde, so-
bre la seva experiència perso-
nal, ja que pateix una discapa-
citat física a conseqüència de la 

violència que va sofrir la seva 
mare durant el part, a la qual 
va retre un emotiu homenatge 
al fi nal de la seva intervenció.

Dissidències. El segon col-
loqui va centrar-se en les ma-
ternitats dissidents, amb la 
intervenció de Pol Galofré, ac-
tivista trans que ha gestat, parit 
i alletat el seu propi fi ll; l’actriu 
Anna Ponces, sobre maternitats 
lesbianes; l’enfermera i lleva-
dora Eva Vela, que fa acompa-
nyaments a l’embaràs i la cri-
ança de persones amb famílies, 
orientacions i identitats no nor-
matives; Elena Jara, promotora 
del projecte Fent Tribu, adreçat 

a mares monomarentals, i Sas-
ha Mullings, pare trans que 
va tenir la seva primera fi lla 
com a dona. L’última sessió va 
abordar la maternitat des de la 
diversitat cultural i racial, amb 
la participació de les activistes 

antiracistes Fatiha el Mouali, 
Úrsula Santa Cruz, Kangyun 
Xiao, Silvia Agüero i Desirée 
Bela. La regidora d’Igualtat, 
Jessica Segovia (ECP), va tan-
car les jornades, agraint la 
participació de les ponents i el 

públic i destacant “la impor-
tància d’obrir la mirada cap 
a la diferència en una societat 
on perviuen molts prejudicis 
davant les maternitats no he-
teronormatives”.

Mirades diverses sobre 
la realitat de ser mare 
Tres taules rodones aborden la maternitat no normativa

Laura Grau | Montcada

LA
U

R
A 

G
R

AU

VEURE VÍDEOS A LAVEU.CAT
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La manifestació que des del 
2018 es fa cada any al municipi 
amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona, convocada en-
guany pel col·lectiu Feministes 
de Montcada, va aplegar el 8 
de març al voltant de 300 per-
sones. La protesta va sortir des 
de l’Ajuntament fi ns arribar a 
la plaça de l’Església, passant 
per Jaume I, Bogatell i el car-
rer Major. El grup de batucada 
de la colla de Diables de Can 
Sant Joan va ser l’encarregat 
d’amenitzar l’acció durant tot 
el recorregut.

Reivindicacions. Al front de la 
manifestació, hi havia una 
pancarta amb el lema ‘Mont-
cada Feminista’. Si les dones 
parem, es para el món’ i altres 
eslògans com ara ‘Jo lluito per 
les que venen darrera’; ‘Ens 
han pres tant que ens has pres 
fi ns i tot la por’ o ‘No deixis 
que el masclisme cridi a la teva 
porta’, mostraven les reivindi-
cacions d’igualtat plena i aca-

bar amb el sostre de vidre. 
A la plaça de l’Església es va 
fer la lectura d’un manifest, 
que va llegir la jove Júlia 
Corredor, tot reclamant que 
es reconeguin plenament els 
drets de les dones i s’acabin 
les desigualts. El discurs tam-

bé es va oferir en la llengua 
de signes.
La colla de Diables va llan-
çar unes traques que van ser-
vir per cloure l’acte, que va 
comptar amb la participació 
de l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ECP), i de regidors de 

tots els grups municipals, tant 
del govern com de l’oposició. 
L’Ajuntament es va sumar a la 
commemoració del Dia de la 
Dona, il·luminant l’edifi ci de la 
Casa de la Vila de color lila, que 
simbolitza la lluita feminista.

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT

Les dones prenen de nou el carrer
Unes 300 persones participen a la manifestació convocada al municipi pel col·lectiu Feministes de Montcada

Pilar Abián | Montcada

8 DE MARÇ

La capçalera de la protesta al seu pas per la Casa de la Vila que es va il·luminar de color lila, que simbolitza la lluita de les dones

‘Ventres de 
lloguer’, nova 
conferència de 
l’Aula MiR
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L’advocada i escriptora Nú-
ria González oferirà el 23 de 
març la conferència ‘Ventres 
de lloguer, claus per al debat’, 
a l’Auditori (17.30h), dins l’Aula 
d’Extensió Universitària. Gon-
zález és autora del llibre Vientres 
de alquilar: la mala gente, una pu-
blicació on mostra arguments 
contraris als ventres de lloguer, 
als que l’autora qualifi ca d’ex-
plotació reproductiva i on relata 
els detalls de la indústria de l’ex-
plotació reproductiva i els seus 
suports polítics a Espanya. L’acte 
s’inclou en el programa d’activi-
tats del 8M. La xerrada de l’acti-
vista afganesa Nadia Ghulam ha 
quedat ajornat fi ns a una nova 
data per confi rmar | LR
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L’advocada i escriptora Núria González
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Montcada Comunicació, l’or-
ganisme autònom d’informació 
local que gestiona els mitjans 
públics locals, afronta un any 
de canvis, especialment al por-
tal laveu.cat i el butlletí La Veu. 
Coincidint amb la celebració del 
30è aniversari de la publicació 
quinzenal i en el 35è de Montca-
da Ràdio, el departament té en 
projecte el nou disseny del seu 
portal de notícies i també plan-
teja fer canvis al bulletí, tant de 
maqueta com de continguts i 
periodicitat, passant a mensual. 
“L’avenç de la digitalitza-
ció ens empeny a fer un nou 
plantejament sobre quina 
ha de ser la missió dels nos-
tres mitjans; la immediatesa 
i l’actualitat l’hem d’oferir a 
través de laveu.cat, mentre 
que la publicació en paper ha 
de tenir els seus propis contin-
guts, tractats en profunditat 
i d’una manera més refl exi-
va”, ha assenyalat la gerent de 
Montcada Comunicació, Pilar 
Abián. Per fer aquesta transfor-
mació, Montcada Comunicació 
s’emmiralla en altres mitjans de 
proximitat o grups multimèdia 
com Cugat Media, El 9 Nou, 
l’Hospitalet de Llobregat o Cas-
tellar del Vallès, els responsables 
dels quals van participar el 12 
de març a la jornada ‘Diàlegs de 
Comunicació’, feta al Kursaal.

Reptes. La matinal va servir 
per constatar que el futur dels 
mitjans de proximitat passa per 
aprofi tar les possibilitats que 
ofereix la tecnologia per produ-
ir i distribuir continguts, priorit-

zar la informació de qualitat en-
front la quantitat, invertir en la 
formació contínua del personal 
i potenciar la marca com a re-
ferent comunicatiu. Els ponents 
van compartir les seves experi-
ències al front dels grups que 
dirigeixen i els reptes i amena-
ces que afronten en el seu dia a 
dia. En representació del sector 
privat, Agustí Danés (El 9 Nou) 
va reconèixer que el model de 
negoci de les empreses periodís-
tiques està en crisi, però es va 
mostrar optimista quant al fu-
tur dels mitjans des de l’òptica 
multimèdia. “És un sector que 
té demanda; precisament, 

ara que circula informació de 
tota mena, el periodisme pro-
per i rigorós és més necessari 
que mai”, va assenyalar.
En l’àmbit dels mitjans públics 
locals, Òscar Sánchez (l’Hospi-
talet) va posar en valor “el pa-
per cohesionador” que aquests 
tenen a poblacions grans o frag-
mentades, així com el coneixe-
ment profund d’allò que passa 
a la ciutat. Tot i reconèixer que 
la digitalització ha fet canviar els 
hàbits de consum de continguts 
informatius i que mitjans com 
la ràdio i la premsa escrita han 
perdut el protagonisme previ a 
la irrupció d’internet, els partici-
pants a la jornada van reivindi-
car la força que encara tenen i el 
fet que la premsa comarcal, els 
butlletins municipals i les emis-
sores locals continuen sent un 
referent informatiu que ajuda 
a mitigar la bretxa digital. “No 
tothom té accés a internet i no 
podem deixar aquest públic 

de banda”, va assenyalar Julià 
Guerrero (Castellar).

Immediatesa. Quant a les xarxes 
socials, els ponents van parlar, 
d’una banda, sobre el seu poten-
cial com a canals de distribució 
de continguts i, de l’altra, sobre la 
pressió que exerceixen des d’un 
punt de vista de competència, 
en difondre notícies sense con-
trastar que es viralitzen amb ra-
pidesa. “Ara hem de competir 
també amb els rumors i el que 
diu la gent a les xarxes; això 
ens obliga a treballar posant 
la qualitat i l’ètica periodística 
per davant de la immediate-

sa”, va manifestar Mònica La-
blanca (Cugat Mèdia). Malgrat 
tot, en opinió dels participants a 
la jornada, internet i la tecnolo-
gia no s’han de veure com una 
amenaça, sinó com unes aliades 
entenent que permeten innovar 
tant en la manera d’oferir com 
d’elaborar els continguts.
La importància d’aprofi tar les 
eines que ajuden a conèixer i 
segmentar l’audiència i a saber 
quines notícies funcionen o no 
va ser una altra de les qüestions 
que es van tractar, d’aquí la ne-
cessitat de formar el personal o, 
fi ns i tot, introduir nous perfi ls 
professionals a les empreses. 
També es va parlar que cal 
conscienciar les redaccions que 
la feina periodística no acaba en 
el moment en què es redacta la 
informació, sinó que justament 
comença quan es distribueix 
pels diferents canals i s’inicia la 
interacció amb l’audiència.

Intercanvi d’experiències per afrontar 
la modernització dels mitjans locals
Montcada Comunicació prepara un pla estratègic sobre les línies a seguir en els propers cinc anys, on destaca l’aposta per la digitalització

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan
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Aquest any es renovarà 
el diari digital ‘laveu.cat’ 
i el butlletí presentarà 
nous continguts amb 
la proposta de passar 
a ser mensual

La jornada va comptar amb Agustí Danés (EL 9 NOU), Òscar Sánchez (l’Hospitalet), Pilar Abián (Montcada Comunicació), Mònica Lablanca (Cugat Mèdia) i Julià Guerrero (Castellar del Vallès)

‘Amb tanta informació a 
les xarxes, el periodisme 
proper i rigorós és més 
necessari que mai’, 
opina Agustí Danés, 
del grup El 9 Nou

VEURE VÍDEOS A LAVEU.CAT
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SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ

Cursos abril-juny 2022

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA

www.cpnl.cat/inscripcio

Matrícula preferent: 24 i 25 de març

Matrícula general: 28 i 29 de març

És indispensable acreditar 

nivell de coneixement del català

PER A MÉS INFORMACIÓ:
SLC de Montcada i Reixac
C. Major, 32, 4a planta
Tel. 935 7516 44
montcadaireixac@cpnl.cat

COMERCIANTS 
CAN SANT JOAN

Recorregut
poètic

Celebració de l’Any 

Gabriel Ferrater. 

Fragments de poemes 
als aparadors 
de diferents comerços 
de la ciutat.

Dia Mundial
de la Poesia
M O N T C A D A  S OM  P O E S I A

21.03.2022

Sara Barragán, alumna de 
2n de batxillerat de La Salle 
Montcada del curs passat, ha 
guanyat un dels Premis de Re-
cerca Jove (PRJ) per fomentar 
l’esperit científi c del jovent que 
convoca cada any el Departa-
ment de Recerca i Universitats 
de la Generalitat. El treball de 
recerca amb què ha guanyat 
porta per títol ‘Anàlisi de l’au-
toestima en els adolescents i la 
seva incidència en el desenvo-
lupament acadèmic’ i pertany 
a l’àmbit de les Humanitats i a 
l’àrea de coneixement de Psi-
cologia. Barragán recollirà el 
diploma acreditatiu i un premi 
en metàl·lic de 850 euros en 

l’acte ofi cial que la Generali-
tat convocarà properament. 
Aquesta és la quarta vegada 
en la història del certamen que 
resulta premiat un alumne de 
batxillerat de La Salle Mont-
cada.

Conclusions. L’autora del tre-
ball premiat ha entrevistat una 
mostra de 430 adolescents, 
amb edats compreses entre els 
11 i els 18 anys, dels dos gène-
res i diferents cursos de secun-
dària. Els resultats obtinguts 
apunten que hi ha relació entre 
l’autoestima dels adolescents i 
les diferents variables biogràfi -
ques i acadèmiques, entre ells 
el gènere, el curs, la modalitat 

de batxillerat, la mitjana de 
qualifi cacions i fer educació 
emocional o no.

Laura Grau | Redacció

Sara Barragán guanya un 
dels Premis de Recerca Jove
L’exalumna de batxillerat de La Salle Montcada ha resultat premiada pel treball que va 
fer el curs passat sobre l’autoestima en els adolescents i la incidència en els estudis

EDUCACIÓ

Un equip de La Salle, a 
la fi nal de la First Lego
Un grup d’alumnes de quart d’ESO de La Salle 
s’ha classifi cat en tercera posició –d’un total de 34 
equips– a la fi nal catalana de la First Lego League 
(FLL) celebrada el 5 i 6 de març a la Universitat 
de Vic. El grup, format per Laura Cunill, Joan De 
Pouplana, Andoni Jiménez, Pau Ruiz i Daniel Tejero, 
ha aconseguit una de les tres places per a la Gran 
Final, que es disputarà a Torremolinos (Màlaga), el 
2 d’abril. D’altra banda, el professor José Manuel 
Riesco ha rebut el premi al millor entrenador | SA

L’exalumne de La Salle, Sara Barragán
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La Fundació Adimir vol que el 
Centre d’Atenció Integral de la 
Discapacitat (CAID) de Mont-
cada, amb seu a Terra Nostra, 
s’inclogui a la cartera de Serveis 
Socials de la Generalitat. El cen-
tre ha triplicat el nombre d’usu-
aris en l’últim any i ara compta 
amb prop d’un centenar, la gran 
majoria dels quals presenten 
Trastorns de l’Espectre Autista 
(TEA) i arriben derivats des de 
les escoles bressol, els centres de 
primària, el servei de Diagnòs-
tic, Atenció, Prevenció i Suport 
a la Infància i del CAP. 
Bona part dels usuaris són del 
municipi però també n’hi ha de 
Cerdanyola i Ripollet –ciutat on 
l’entitat ha obert un espai propi 
amb el suport de l’Ajuntament. 

Model exportable. “Nosaltres 
voldríem que el model de 
CAID que hem impulsat sigui 
exportable a altres localitats, 
per això posem a la disposició 

de qui ho demani tota la infor-
mació i recursos que tenim”, 
ha manifestat la presidenta 
d’Adimir. Gràcies a les subven-
cions públiques, la Fundació pot 
donar assistència als usuaris que 
ho requereixen. 

Demanda de suports. Per assolir 
l’objectiu que es proposa, Adi-
mir vol presentar al Parlament 
els resultats del CAID en una 
compareixença, tal com ja va fer 
els anys 2009 i 2012. És per això 
que ha demanat als partits amb 
representació local el seu suport. 
El primer a respondre a la crida 
ha estat el PSC. La presidenta de 
la Fundació, acompanyada del 
primer secretari de l’agrupació 
local socialista, Bartolo Egea, es 
va reunir el passat 11 de març, 
amb els diputats del PSC Raúl 
Moreno i David González, que 
es van comprometre a traslla-
dar a la Comissió de Drets So-
cials del Parlament la demanda 
d’Adimir.

Lluís Maldonado | Redacció

DISCAPACITAT

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

Mar Sempere

Des de fa més de 20 dies el poble ucraïnès pateix l’atac in-
discriminat de Rússia cap a les diferents ciutats i principals 
capitals del seu estat. Defensem d’una manera clara i con-
tundent el No a la guerra, a més de l’establiment de noves 
vies de diàleg per a la desescalada del confl icte.
El mecanisme de refugi activat a tota Europa per fer acollida del poble ucraïnès també s’hauria 
d’haver activat en altres crisis de refugiats. Les bombes cauen igualment a l’Est que al Sud, 
però veiem com hi ha confl ictes que han estat silenciats i que, a dia d’avui, no són presents 
als mitjans de comunicació ni a les agendes polítiques, mentre la població innocent continua 
refugiant-se en altres països i els confl ictes bèl·lics continuen desagnant els civils.
Mentrestant, es preveu que cinc milions de refugiats vagin arribant als diferents països d’aco-
llida (Espanya entre ells) fugint de l’horror de la guerra i de les bombes. A Montcada ja comp-
tàvem amb gairebé 100 persones de nacionalitat ucraïnesa residents al municipi (amb la 
ququal hem mostrat tot el suport i col·laboració) i fa pocs dies ja hem començat a rebre 
població ucraïnesa refugiada. També ens estem sumant a totes les iniciatives institucionals so-
lidàries que s’estan posant en marxa des de la Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
(FCCD) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per facilitar l’acollida, coordinades per 
la Generalitat i per l’Estat. 
També hem tingut una gran mobilització d’entitats solidàries pro-refugiats, d’entitats socials 
i Protecció Civil, així com veïns i veïnes que han recollit més de quatre tones de material per 
enviar als afectats. I, fi ns i tot, un comboi de la Policia Local ha sortit en missió d’ajuda huma-
nitària fi ns a Polònia per portar material i tornar amb refugiats.
Un cop més, la societat montcadenca deixa palès el gran esperit solidari i altruista amb la 
població innocent i la refugiada que està patint les conseqüències de la guerra. És una gran 
satisfacció veure com davant les difi cultats demostrem aquest sentiment de solidaritat i col-
laboració que ens caracteritza com a poble. Gràcies Montcada i Reixac per tota la implicació 
i solidaritat amb el poble ucraïnès.

Solidaritat amb Ucraïna
Portem més de 20 dies en guerra. Una guerra iniciada per una 
invasió de Rússia a Ucraïna. Des del PSC Montcada i Reixac 
volem mostrar tota la nostra solidaritat i suport al poble ucraï-
nès. Aquestes no són paraules buides, Montcada i en concret 
la nostra agrupació va iniciar una recollida de material humani-
tari, des d’aliments bàsics fi ns a roba d’abric passant per medicaments. També aprofi to aquestes 
línies per donar les gràcies als veïns i veïnes que hi han pogut col·laborar. Cada granet de sorra 
suma.
La guerra és una màquina de fabricar trastorns mentals. Una nova estimació calcula que viure 
en un confl icte bèl·lic multiplica per cinc les possibilitats de patir depressió, ansietat o bipolaritat. 
L’Organització Mundial de la Salut adverteix que també cal fer atenció psicològica. Viure entre 
linxaments, execucions, bombes, bales, racionament d’aliments i aigua multiplica les possibilitats 
de patir malalties mentals. Afectant més els més petits. Per aquests, fets hem de ser conscients i 
valorar la feina que estan fent totes les entitats. Com és el cas de Montcada Solidària, Tropezando 
con Suerte o ADIMIR. Des del PSC som conscients de la necessitat de millorar l’atenció a les 
persones amb malalties mentals i facilitar la inclusió de les persones, especialment a edats pri-
merenques, amb diversitat física, psíquica i sensorial. És a dir, persones amb diversitat funcional. 
Per això, ADIMIR és un model d’èxit, una fundació sense ànim de lucre, única a la comarca, 
que ha creat un projecte humà, amb l’aportació econòmica i de temps de les famílies afectades. 
Seguint aquest compromís ferm del partit socialista de Montcada i Reixac hem acompanyat 
ADIMIR al Parlament de Catalunya en una reunió amb el portaveu del grup Parlamentari del PSC 
perquè els membres de la direcció de l’entitat puguin explicar les seves demandes i fer arribar 
les seves peticions. A la reunió, Raúl Moreno i David González, diputats al Parlament van explicar 
els passos a seguir per presentar una proposta de resolució davant la comissió de drets socials de 
la Generalitat de Catalunya. Una comissió a què els diputats s’han compromès a portar l’entitat 
perquè exposin el seu cas. Aquests fets són una mostra més del nostre ferm compromís social i 
seguirem estenent la mà per millorar la vida de les persones. 

Montcada, una ciutat inclusiva i solidària

Bartolo Egea

Ana Pellicer

La invasió de l’exèrcit rus a Ucraïna ha tornat a mobilitzar la 
ciutadania montcadenca. Montcada i Reixac, un poble de 
lluita i revindicació, ha tornat a demostrar de forma majo-
ritària que volem ser solidaris i acollidors amb els que pa-
teixen i ens necessiten. Amb la recollida de material, amb 
les mobilitzacions i posicionaments en favor de la pau i en 
solidaritat amb les víctimes, amb les famílies d’acollida de refugiats, amb els desplaçats a la 
zona per transportar material humanitari i per ajudar els refugiats, com la nostra Policia Local 
o les persones anònimes i desinteressades que també hi són com hi han estat sempre. 
No és només Ucraïna: altres guerres i confl ictes ens afecten i ens interpel·len: Síria, Iraq, Lí-
bia, Afganistan o tants altres llocs han patit i estan patint guerres que obliguen a fugir els seus 
habitants, víctimes de confl ictes d’interessos geoestratègics que acaben pagant les persones 
més innocents.
Montcada ha mostrat la seva solidaritat amb els refugiats, i així volem que sigui. Com ha fet 
amb els campaments de Lesbos on s’amunteguen els refugiats del confl icte siri, atesos per 
part de Montcada Solidaria. O com ja havia fet acollint els infants sahrauís dels campaments 
de la República Àrab Sahrauí Democràtica. O amb les crisis migratòries que han convertit les 
costes de la mar mediterrània en una tomba per a tants desesperats, com tan bé ha retratat 
la pel·lícula “Mediterraneo”, produïda pel nostre veí i amic Albert Espel, guardonat amb els 
premis Berlanga, Goya i Gaudí per una feina tan ben feta i tan necessària alhora. 
Tots som migrants. O fi lls de migrants. En totes les famílies hem tingut refugiats, hem hagut de 
marxar per buscar un futur millor, pròsper i en pau. No ho oblidem. 
Avui l’article com a portaveu d’esquerrra va per tota aquesta gent solidària que volem que ens 
representi. Us ho mereixeu. Gràcies per tant!

Solidaritat montcadenca amb Ucraïna

Jordi Sánchez

El proyecto de Soterrament de la R2 es el más ambicioso 
al que podemos aspirar los ciudadanos de Montcada i 
Reixac, nos ha costado muchas vidas humanas y, por lo 
tanto, mucho sufrimiento. 
Son más de 30 años de lucha, donde muchas personas 
se han dejado un sinfín de horas, siempre de forma altruista, siempre dando la cara ante 
las autoridades que una vez tras otra han ido esquivando la solución a una infraestructura 
que ha partido en dos nuestra ciudad y que en muchas ocasiones ha hecho nuestra vida 
mucho más complicada.
Ahora parece que el proyecto puede ser una realidad, pero tengamos claro que habrá to-
davía muchas piedras que sortear en el camino hasta que se haga realidad el sueño de los 
ciudadanos de Montcada i Reixac. Habrá que estar muy atentos, y seguir comprometidos 
con la lucha diaria por el Soterrament. 
Hoy quería agradecer a todos los que alguna vez formaron parte de la Plataforma, y que 
jamás desfallecieron en trabajar sin descanso por ver las vías de la R2 soterradas. Merecen 
todo nuestro reconocimiento y todo nuestro agradecimiento. Precisamente ellos son los que 
nos recuerdan que no se deben lanzar las campanas al vuelo. 
Y me van a permitir que hoy lamente el espectáculo que nos ofrecieron en el último pleno 
tanto el PSC como la alcaldesa Laura Campos, ambos parecen muy interesados en apropi-
arse la medalla del Soterrament. Parece que queda en el olvido aquella promesa que todos 
nos hicimos de no aprovechar este proyecto de todos y todas para los intereses partidistas. 
Les pido que se centren en el interés común y que se olviden de la cita electoral del próximo 
año. Queda mucho trabajo por hacer y muchos problemas por solucionar antes de que los 
ciudadanos vuelvan a las urnas en 2023. Los montcadenses se merecen respeto y seriedad.

Un proyecto de todos y para todos

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

Opinió
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laveu.cat/agenda
Agenda

POEMES DEL MÓN
Lloc: Plaça Bosc
Organitza: Taula Comunitària de Can Sant Joan

DIJOUS, 28 DE MARÇ A LES 17.30H

Telèfons d’interès

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

2221
I.VilaDuran

J.Relat Rivas DuranRambla

28 29
I.Vila C.Pardo C.Pardo

fa
rm

à
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18 19 20

25 26 2723 24
Quirós El Punt El PuntC.Pardo M.Guix

Rambla

30 131

J.Relat J.Relat

2 3

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/abril

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

EXPOSICIÓ
‘LIGHT PAINTING’ 
Y NOCTURNAS
Manel Gallart

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

EXPOSICIÓ
CENTENARI DE CREU ROJA

Inauguració: 
30 de març, 19.30h

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

19 l dissabte
Patrimoni. ‘A peu pel Rec Comtal’ (itine-
rari guiat de 3 hores). Hora: 10h. Punt 
de sortida: Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina. Organitza: Museu Municipal. 
Inscripcions: museumunicipal@mont-
cada.org.

Patrimoni. ‘Torna el Museu de llegenda’. 
Horari: 11h, 11.45h i 12.30h. Organit-
za: Amics del Museu (veure pàgina 17).

20 l diumenge
Jugatecambiental. Taller per construir 
un hotel d’insectes. Hora: 11.30h. Lloc: 
Parc de la Llacuna (Mas Duran). 

Jugatecambiental. ‘L’últim arbre’. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de les Aigües.

Teatre familiar. ‘Contes del món’, a cà-
rrec de les germanes Baldufa. Hora: 
12.30h. Lloc La Unió. Entrades al web 
la-unio.cat.

Poeticae. Marató Popular de Lectura 
Poètica. Hora: 18h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal.

21 l dilluns
Poeticae. Taller de poesia per a infants, 
a càrrec de Lídia Clua, actriu i rapsoda. 
Hora: 17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 
Cal inscripció prèvia.

Poeticae. Recital de poesia a càrrec 
alumnes del taller de poesia de Can 
Sant Joan. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca 
de Can Sant Joan.

23 l dimecres
8M. ‘Ventres de lloguer, claus per al 
debat’, a càrrec de Núria González, ad-
vocada i escriptora. Hora: 17.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.

Urbanisme. Reunió informativa sobre el 
projecte de reparcel·lació de Vallençana 
baixa. Hora: 19h. Lloc: 19h. Organitza: 
Ajuntament.

24 l dijous
Poeticae. Taller d’il·lustració per a in-
fants de 6 a 10 anys, a càrrec de la il-
lustradora Maria Girón. Hora: 17.30h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda. 

25 l divendres
Jornada. Donacions de plasma. Hora: 
De 16 a 20h. Lloc: Pavelló Miquel Po-
blet. Cal demanar cita prèvia a donar-
sang.gentcat.cat.

27 l diumenge
Patrimoni. Visita a l’església de Sant 
Pere i matí de llegendes. Hora: 10h. Or-
ganitza: Amics de Reixac, ACM i Museu 
Municipal (veure pàgina 18). 

Teatre familiar. ‘Circ a la plaça’. Hora: 
11.30h. Lloc: Plaça Bosc. Organiza: 
Cultura i Barri de Can Sant Joan.

Teatre. Accions teatrals al carrer a cà-
rrec de grups locals amb motiu del Dia 
Mundial del Teatre. Hora: 12.30h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

Poeticae. ‘Verso a verso’, amb l’actriu 
Charo López. Hora: 18h. Lloc: Teatre 
Municipal. Entrades a teatremontcada.
cat (veure pàgina 17).

30 l dimecres
Presentació. Conclusions de la cam-
panya arqueològica feta al jaciment Les 
Maleses l’estiu de 2021. Hora: 19h. 
Lloc: Casa de la Vila. Organiza: Amics 
del Museu.

Inauguració. Exposició de fotografi a 
‘Light Painting y nocturnas’, de Manel 
Gallart. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la 
Vila.

31 l dijous
Ple. Sessió ordinària del mes de març. 
Hora: 18.30h. Lloc: Sala de plens de la 
Casa de la Vila.

La propera edició de La Veu sortirà el 8 d’abril

El professorat diu prou
La vaga de professors al sector educatiu, convocada a Catalunya 
per tots els sindicats, ha tingut un seguiment notable a Montcada 
i Reixac –especialment el primer dia, el 15 de març. El rerefons 
d’aquesta vaga supera el marc estrictament laboral ja de per si prou 
migrat. Es tracta d’un sector amb el sou pràcticament congelat des 
de fa gairebé 15 anys, que no se sent representat ni escoltat i on les 
retallades dels anys 2012 i 2013 no s’han revertit mai. Un dels lemes 
que ha presidit les manifestacions, ‘No són 5 dies de vacances, són 
10 anys de retallades’, posa en evidència que la suma de reivindica-
cions va molt més enllà del rebuig de la reforma del calendari, i que 
els professors no estan mobilitzats corporativament per no perdre 
dies de vacances, tal com se’ls retreu superfi cialment –el calendari 
proposat no suma, ni resta, un dia de festa. 
L’anunci de l’inici anticipat del curs simplement va ser la gota que 
va fer vessar el got, ja que els motius de la protesta dels docents 
se’ls ha de buscar en el progressiu deteriorament de l’entorn escolar, 
després de dos anys de pandèmia molt durs. O en les postures dis-
crepants entre el mateix professorat, especialment de secundària, 
sobre el canvi de model pedagògic cap a l’enfocament competen-
cial. A més, el trasllat de gran part de la responsabilitat d’aplicar les 
sentències judicials sobre l’ús del català als equips directius ha apro-
fundit encara més la distància. Són molts els fronts oberts que no 
podran trobar solució sense un diàleg efectiu que, ara com ara, no 
s’està donant. Confi em que sindicats i administració puguin tornar a 
seure a la taula i parlar des de la calma.

EDITORIAL

Fins al 3 d’abril

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

POETICAE
RUMBESIA
Cia. La última 
y nos vamos

1 d’abril, 20h

EXPOSICIÓ
FONS D’ART MUNICIPAL

Del 5 al 15 d’abril

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura 
Grau, Lluís Maldonado i Alex Kong. Equip audiovisual: Mario Azañedo i Raül Rivas. Publicitat: GPL. Tel. 625 
601 107 (Laura Catalán). Impressió: Impressions Intercomarcals, SA. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. 
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La prestigiosa actriu Charo 
López (Salamanca, 1943) actua-
rà al Teatre Municipal el 27 de 
març amb l’espectacle ‘Verso a 
verso’. Acompanyada del barí-
ton Luis Santana i el pianista 
Víctor Carbajo, l’actriu fa un 
recorregut pels grans autors 
de la literatura espanyola des 
del segle XVI fi ns a l’actuali-
tat, com San Juan de la Cruz, 
Santa Teresa de Jesús, Federico 
García Lorca, Antonio Macha-
do i Miguel Hernández, entre 
d’altres. El recital és el plat fort 
de la 12a edició del programa 
Poeticae, que organitza la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni. 
El cicle arrencarà el 20 de març 
amb la Marató Popular de Lec-
tura Poètica, que tindrà lloc a 
l’Auditori Municipal (18h). 

Marató poètica. L’activitat és 
oberta a tothom que vulgui lle-
gir un màxim de dos poemes 
propis o d’altres autors de qual-
sevol època, forma o idioma. 
Per participar-hi, cal enviar un 
correu electrònic indicant l’ho-
rari preferit per llegir a cultura@
montcada.org o a auditori@montca-
da.org o trucar al 935 751 280, 
fi ns al 19 de març. Durant la 
Marató es podran acceptar par-
ticipants sempre i quan quedin 
franges horàries lliures. 

Altres propostes. El Poeticae 
també proposa un concert que 
fusiona la rumba i la poesia, 
‘Rumbesia’, de la companyia 
La última y nos vamos, amb 
poemes d’autors com Apel·les 
Mestres, Miquel Martí i Pol, 
Josep Carner i Joana Raspall, 
entre d’altres. L’actuació serà 
l’1 d’abril al Kursaal (20h). Per 
al públic familiar, s’ha progra-
mat el musical ‘Ve®s per on’, a 
càrrec de la companyia Pentina 
El Gat, el 3 d’abril al Teatre 
Municipal (12h). I el 22 d’abril, 
l’equipament de Pla d’en Coll 
acollirà ‘Carola’, una adaptació 
de la novel·la ‘Feliçment, jo soc 
una dona’, de M. Aurèlia Cap-
many, interpretada per l’actriu 
Anna Güell (20h). Les entrades 
es poden comprar al web teatre-
montcada.cat.
El 23 d’abril torna l’activitat 
Poesia de prop, estrenada l’any 
passat, amb l’organització de 
recitals de petit format a do-
micilis particulars. Altres pro-
postes són la desena edició del 
concurs de poemes escrits per 
infants Petit Poeticae; tallers de 

poesia i il·lustració a les bibliote-
ques –els dies 21 i 24 de març–, 
un recital de poesia i música a 
Can Sant Joan organitzat per 
la Taula Comunitària, el 28 
d’abril, i una conversa entre els 

escriptors Juan Antonio Maso-
liver i Marta Pesarrodona sobre 
Gabriel Ferrater, el 3 de maig a 
l’Auditori. El programa d’actes 
complet es pot consultar al web 
montcada.cat.

POETICAE 2022

Laura Grau | Redacció ‘El Kursaal acollirà 
l‘1 d’abril el concert 
‘Rumbesia’, que 
fusiona rumba i poesia

DIVENDRES, 18 DE MARÇ, 20H

‘LES DONES SÀVIES’, AL MUNICIPAL
Enric Cambray i Ricard Farré presenten una versió 
fresca i esbojarrada de la comèdia de Molière

Charo López protagonitza ‘Verso a verso’, un recital de poemes amb música en directe

Els comerços 
s’apunten a l’Any 
Gabriel Ferrater
A partir del 21 de març, i 
coin cidint amb el Dia Mun-
dial de la Poesia, una se-
tantena de comerços del 
municipi mostraran al seu 
aparador fragment d’alguns 
poemes de Gabriel Ferrater 
(1922-1972), autor del qual 
enguany es commemora 
el centenari del seu naixe-
ment. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és visibilitzar la 
poesia a l’espai públic i en 
concret, la de Ferrater, per 
tal de divulgar la seva fi gu-
ra i la seva obra. Aquesta 
acció, que s’inclou al cicle 
de poesia local Poe ticae, 
l’organitzen l’Ajuntament, el 
Servei Local de Català i les 
biblioteques | LG

L’actriu Charo López actuarà al Teatre 
Municipal amb l’obra ‘Verso a verso’
La programació d’actes arrenca el 20 de març a l’Auditori Municipal amb la Marató Popular de Lectura Poètica
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Laura Grau | Redacció

MÚSICA

Itaca Band publica el seu nou 
disc ‘Mil tormentas y un sol’
El grup iniciarà la gira de concerts el 13 d’abril, a la Sala Apolo de Barcelona

Tres anys després de ‘La len-
gua de los pájaros’, el grup Itaca 
Band, liderat pel montcadenc 
Alberto García, ha publicat el 
seu nou treball discogràfi c ti-
tulat ‘Mil tormentas y un sol’, 
nascut durant la pandèmia i 
carregat d’energia positiva per 
encarar el futur. El títol ja dei-
xa clar un missatge optimista: 
“Tot i els contratemps i les 
difi cultats que hem viscut, 
sempre hi haurà un raig de 
sol que regalarà claror i espe-
rança per seguir caminant”, 
explica García.

Marató. El disc està format per 
deu temes, vuit en castellà i 
dos en català, que ha compo-
sat el músic. “Hem explorat 
noves sonoritats, però el so 
Itaca continua present, amb 
especial  protagonisme dels 
instruments de vent, les gui-
tarres i els arranjaments elec-
trònics”, afegeix el cantant, qui 

afronta amb il·lusió aquesta 
nova etapa amb una banda re-
novada. La gira arrencarà el 13 
d’abril a la Sala Apolo de Barce-
lona i recorrerà ciutats com Va-

lència, Santiago de Compostel-
la, Vigo, Madrid, Granada, 
Múrcia, Bilbao i Burgos, a més 
de participar en festivals com el 
Viñarrock i el Cabrorock.

El líder de la banda, Alberto García, a l’extrem superior dret de la imatge, amb la resta de músics
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Els Amics del Museu i alumnes 
d’arqueologia de l’INS M. Miró 
organitzen el 19 de març una 
nova activitat divulgativa titula-
da ‘Torna el Museu de llegenda’, 
que s’emmarca en el projecte de 
recuperació històrica del Turó 
que ha engegat l’entitat. La pro-
posta s’adreça al públic familiar i 
pretén oferir als participants un 
viatge en el temps per descobrir 

diferents capítols de la història 
del municipi, guiats per Mír-
nia, la nimfa protectora de les 
aigües de Montcada creada pel 
dibuixant montcadenc Jose Cu-
bero. Al fi nal del recorregut els 
infants podran convertir-se en 
guardians del temps i endur-se 
la insígnia que els acredita com 
a tals. Els interessats poden en-
viar un correu a l’adreça amics.

museu.montcada@gmail.com, o bé, 
trucar al telèfon 935 651 121. Hi 
haurà tres torns de visita amb 
aforament limitat: a les 11h, a 
les 11.45 i a les 12.30h. 
D’altra banda, els Amics del 
Museu presentaran el 30 de 
març a la Casa de la Vila les 
conclusions de la darrera cam-
panya arqueològica a Les Male-
ses (19h) | LG

MUSEU MUNICIPAL

Viatge en el temps amb la Mírnia
Amics del Museu proposen un recorregut per diferents etapes de la història local

El Cafè Colon obre un cicle 
de concerts setmanals
Amb el lema ‘Música de km 
0’, el Cafè Colon de l’Abi ha 
posat en marxa un cicle de 
concerts de grups i artistes 
locals, que es fan els dime-
cres de març i abril, a les 19h. 
“Volem potenciar el local com 
un espai per a la música i la 
cultura en general, complint 
la funció d’ateneu”, ha expli-
cat una de les responsables 
del bar, Yolanda Delgado, qui 
ha anunciat la propera organit-
zació d’exposicions i xerrades 
de forma regular. El promotor 
dels concerts és el músic de 

L’Espingari Joan Perarnau, qui 
destaca la importància de “re-
cuperar la música en directe i 
els espais de trobada després 
de la pandèmia i l’aïllament 
social que ha comportat”.
Un dels grups que va actuar 
és Los Confi na2, que versiona 
temes de grups de pop i rum-
ba (a la foto). Els próxims di-
mecres del mes actuaran Aleix 
Tort ‘Lobo’ (el dia 23) i el grup 
Xeixa Aspriva (el dia 30). El 
Cafè Colon anunciarà les cites 
de l’abril a través de les seves 
xarxes socials | LG

FORMACIÓ DE JOVES
LÍDERS PER LA

SI CREUS EN ELS VALORS DE LA DIFERÈNCIA

DIVERSITAT
CULTURAL

TROBEM-NOS!
Divendres 22 i 29 d’abril i 6 i 13 de maig
de 17 a 19 h
ESPAI JOVE CAN TAULER

667 173 249
aprop@montcada.org
@cantauler

Inscripció prèvia:
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Manel Gallart (Barcelona, 1956), soci de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir) inaugura el 30 de març a la Casa de la 
Vila una exposició de fotografi es realitzades amb la tècnica de light 
painting (pintura de llum), que consisteix a moure una font de llum en 
un ambient de poca il·luminació, mentre es fa una fotografi a de llarga 
exposició. Gallart va aprendre aquesta tècnica, també coneguda com 
fi siograma, el 2015 en un curs de Pedro Javier Alcázar, conegut com 
‘El niño de las luces’. “Em va cridar molt l’atenció els efectes que es 
podien aconseguir amb aquesta tècnica i he decidit mostrar alguns 
dels meus treballs”, explica l’autor, que va començar en el món de la 
fotografi a al 1994, de la mà de l’Afotmir. La inauguració començarà a 
les 19.30h | LG

Manel Gallart exposa fotografi es 
fetes amb la tècnica ‘light painting’

CASA DE LA VILA
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La XIV edició dels Premis 
Gaudí –el 6 de març– va tenir 
enguany accent local. Albert 
Espel va obtenir el guardó a 
la millor direcció de producció 
per la pel·lícula ‘Mediterráneo’. 
I la gran triom fadora del certa-
men, ‘Sis dies corrents’ –amb 
cinc premis–, compta entre els 
seus protagonistes amb l’actor 
Josep Sarrà, fi ll de Mas Rampi-
nyo. La gala també va comptar 
amb la participació de l’actor 
montcadenc Carlos Cuevas. 

Èxit inesperat. Espel ha rebut 
en els darrers tres mesos els 
primers reconeixements a la 
seva extensa trajectòria, inici-
ada fa 30 anys i que suma 25 
pel·lícules. Al desembre, va 
guanyar el Berlanga de l’audi-
ovisual valencià pel fi lm ‘Las 
consecuencias’   i, al febrer, el 
Goya per ‘Mediterráneo’. 
Espel es mostra aclaparat per 
aquest èxit sobrevingut. “Crec 
que cap company de la meva 
professió ha fet aquest tri-

plet; realment ha estat bru-
tal”, assegura, tot reconeixent 
que aquests premis li obren les 
portes a nous projectes i li do-
nen projecció internacional. El 

montcadenc tot just acaba de 
tancar l’etapa com a director de 
producció després d’haver fi txat 
per Youplanet Pictures com a 
productor executiu.

Laura Grau | Montcada

Albert Espel, a casa seva, després de la gala, amb els tres prestigiosos premis obtinguts 

PREMIS GAUDÍ DE CINEMA

Albert Espel fa el triplet
‘Sis dies corrents’, amb l’actor montcadenc Pep Sarrà, triomfadora de la gala
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Amb el títol ‘Matí de llegenda’, Els Amics de Reixac i el Museu Muni-
cipal organitzen una activitat conjunta el diumenge 27 de març per 
gaudir de Reixac i el seu entorn. A les 10h, començarà la visita guiada 
a l’església de Sant Pere, en el marc del programa ‘La ruta de les 
esglésies amagades. El Romànic del Vallès’ –cal inscripció prèvia al 
telèfon 935 651 122. I, a partir de les 11.30h, el públic familiar podrà 
gaudir d’un taller infantil titulat ‘Inventant una llegenda’, amb activitats 
per conèixer llegendes locals que aniran a càrrec d’Anna Passarell, 
Elisa Riera, Josep Bacardit i Xavier Colomé, totes elles persones vin-
culades a Amics de Reixac i també a l’Associació Cultural Montcada. 
La matinal inclourà una xocolatada popular | LG

PATRIMONI

ACTIVITATS 
MUSEU 
MUNICIPAL 
MONTCADA 
I REIXAC
MARÇ-ABRIL 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

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

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES 
EL ROMÀNIC DEL BAIX VALLÈS 

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

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

PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE LES 
EXCAVACIONS A LES MALESES 2021 

Dimecres 30 de març, 19 h
CASA DE LA VILA

A càrrec dels Amics del Museu Municipal  
de Montcada i Reixac

LA CASA DE LES AIGÜES EN 45 MINUTS 
Diumenge 3 d’abril, 12 h

CASA DE LES AIGÜES
Visita guiada breu · Activitat gratuïta  

A càrrec de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

Matinal de llegendes a l’entorn de 
l’església de Sant Pere de Reixac
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Diumenge 20 de març,
a partir de les 18 h
MARATÓ POPULAR 

DE LECTURA POÈTICA

Auditori Municipal

Divendres 29 d’abril, 18 h
Espectacle poètic-musical  
“LES PAPALLONES 

TAMBÉ VOLEN POESIA”

i lliurament de premis 

Petit Poeticae

Vestíbul Teatre Municipal/ 

Biblioteca

Dimarts 3 de maig, 19.30 h
Conversa sobre GABRIEL 

FERRATER amb  

Marta Pessarrodona  

i Juan Antonio Masoliver

Auditori Municipal

Dijous 28 d’abril, 17.30 h
POEMES DEL MÓN

Plaça del Bosc

Dissabte 23 d’abril,
a partir de les 17.30 h
POESIA DE PROP

Diferents localitzacions

Diumenge 27 de març, 18 h
Espectacle poètic  
Charo López

VERSO A VERSO

Teatre Municipal

Divendres 1 d’abril, 20 h
Música  
Cia. La última y nos vamos

RUMBESIA

(del negre al blanc)

Espai Cultural Kursaal

Diumenge 3 d’abril, 12 h
Música familiar  
Cia. Pentina el gat

VE(R)S PER ON

Teatre Municipal

Divendres 22 d’abril, 20 h
Teatre  
Q-ars Teatre

CAROLA

Teatre Municipal

Xè  CONCURS 
DE POEMES ESCRITS 
PER INFANTS
Presentació de poemes fins el 22 d’abril

a les biblioteques de Montcada i Reixac.

Categoria A: nascuts entre 2012 i 2015

Categoria B: nascuts el 2011, 2010 i 2009

TALLERS A LES BIBLIOTEQUES
Dilluns 21 de març, 17.30 h
Taller de poesia

Biblioteca Can Sant Joan

Dijous 24 de març, 17.30 h
Una tarda amb... Maria Girón

Biblioteca Elisenda de Montcada

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

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.

S
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El CH La Salle Montcada 
afronta la recta decisiva de la 
lliga al grup D de la Primera 
Estatal amb les opcions intac-
tes d’aspirar a tot. Els montca-
dencs han encadenat una ratxa 
de deu victòries consecutives, 
que s’ha vist trencada per una 
inesperada derrota a casa a l’úl-
tima jornada contra el Banyo-
les (31-32). 
L’ensopegada ha estat un cop 
dur tenint, en compte que ve-
nien de guanyar amb autoritat 
a la pista del líder, el BM La 
Roca, per un clar 27 a 34, i 
vèncer l’Handbol Sabadell (42-
31) en el matx ajornat corres-
ponent a la quinzena jornada. 
Aquests triomfs van col·locar 
els lassal·lians a la segona posi-
ció, a tan sols un punt del pri-
mer, però l’accident davant el 
Banyoles els ha tornat a situar 
a la quarta posició, empatats 
a 33 punts amb el Granollers 
(2n) i el Sant Cugat (3r), aquest 
últim amb un partit ajornat 
contra el Palautodera, que està 
previst que es jugui en el mo-
ment de tancar aquesta edició.

Valoracions. “És una llàstima, 
perquè comptàvem amb 
aquests dos punts, però no 
ens hem d’ensorrar perquè 

estem fent una temporada 
molt positiva”, ha indicat el 
jugador Borja Lancina. 
Per la seva banda, el tècnic, Pau 
Lleixà, reconeix que l’equip va 
sortir “tocat” del partit con-
tra el Banyoles, però confi a 
plenament en la plantilla “per 
refer-se de la derrota i se-
guir treballant com fi ns ara, 
perquè encara queden vuit 
partits i tenim opcions”. Per 
a aquest matx, La Salle no va 
poder comptar amb dues peces 
importants com el seu porter 
titular, Guillem Herms, amb 
un esquinç al turmell, i Pol Ca-
mats, lesionat al colze.

Enfrontaments directes. A falta 
de vuit jornades perquè acabi 
la lliga regular, La Salle té un 
calendari complicat, ja que ha 
de visitar els dos rivals amb 
què està empatat a punts en 
aquests moments. El conjunt 
local es desplaçarà el 7 d’abril 
a Sant Cugat i, el dia 30, a Gra-

nollers. A la primera volta, els 
montcadencs van superar els 
del Vallès Oriental per 36 a 34, 
mentre que amb els santcuga-
tencs van empatar a 29 gols. 
La Salle també s’ha d’enfrontar 
a la jornada del 19 de març a 
l’OAR Gràcia a domicili, el cin-
què classifi cat amb 31 punts i 

un partit ajornat contra el Bor-
dils. Al Miquel Poblet, l’equip 
local va perdre contra l’OAR 
per 32 a 34. “A Sabadell, serà 
un partit difícil, però hem 
de sortir molt concentrats 
des del principi per intentar 
treure un resultat positiu”, 
comenta Lleixà. 

Els altres quatre rivals dels 
montcadencs fi ns a fi nal de la 
temporada seran el Sant Joan 
Despí –7è, amb 26 punts–, el 
Poblenou –9è, 21 punts–, el 
Mataró –10è, amb 19– i els dos 
últims classifi cats: l’H. Palau-
tordera –10 punts– i l’H. Saba-
dell, amb cap.

Esports
laveu.cat/esports

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

‘LAVEU.CAT’ 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

L’equip de Pau Lleixà ha encadenat una ratxa de deu victòries consecutives que s’ha vist entelada per una inesperada derrota a casa

La Salle afronta la recta decisiva de 
la lliga amb opcions d’aspirar a tot
Sílvia Alquézar | Redacció
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El jugador Víctor Sáez és el màxim golejador del grup D, amb 162 gols en 22 partits, seguit pel seu company d’equip Borja Lancina, amb 159

El tècnic confi a en la 
plantilla per refer-se de 
l’ensopegada i seguir 
treballant com fi ns ara 
per estar a dalt
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La montcadenca Claudia Pina 
s’ha proclamat campiona de 
lliga amb el FC Barcelona, des-
prés de guanyar el 13 de març 
el Real Madrid per 5-0. Aques-
ta és la setena vegada que el 
Barça guanya el campionat i 
la tercera de forma consecuti-
va. Les blaugranes encapça-
len la classifi cació amb ple de 
victòries en 24 jornades, amb 
136 gols a favor i només sis en 
contra. 
Pina és la cinquena màxima 
golejadora del Barça, amb deu 
gols en 19 partits disputats, dels 
quals n’ha sortit en vuit com a 
titular. Durant tot el campio-

nat, ha fet set assistències i deu 
xuts, ha jugat 909 minuts i no 
ha rebut cap targeta.
La futbolista local és la jugado-
ra més jove del club blaugrana 
que mai ha debutat a la màxi-
ma categoria, amb només 16 
anys, 5 mesos i 2 dies. Pina té 
contracte fi ns al 2023 i és una 
de les jugadores estatals amb 
major projecció. A la passada 
temporada, va ser una peça 
clau al Sevilla, jugant 32 par-
tits, marcant deu gols i donant 
set assistències a la Lliga i a la 
Copa.

Trajectòria. La jove davantera 
va debutar amb la selecció es-

panyola absoluta l’any passat 
després de passar per totes les 
categories inferiors. Claudia 
Pina es va proclamar subcam-
piona del món sub-20 i campio-
na del món sub-17, el major èxit 
del combinat espanyol femení. 
La blaugrama va ser pilota 
d’Or i bota d’OR dels respec-
tius tornejos.
Pina va començar jugant a 
futbol sala a Montcada, però 
a l’edat d’infantil-aleví ja va 
fi txar pel FC Barcelona. En 
la seva segona temporada al 
club blaugrana, va contribuir a 
guanyar la lliga juvenil del seu 
equip, anotant 100 gols en 20 
partits.

FUTBOL FEMENÍ

La jugadora Claudia Pina 
guanya la lliga amb el Barça
La davantera ha marcat deu gols i ha fet set assistències en 19 partits disputats

Sílvia Alquézar | Redacció

Claudia Pina té contracte amb el FC Barcelona fi ns al 2023. La temporada passada, va jugar cedida al Sevilla, fent una gran campanya
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Èxit del primer súper gran 
eslam de la temporada 2022

El club Pàdel-Tennis MiR va 
organitzar del 6 al 13 de març 
el primer súper gran eslam de 
pàdel de la temporada 2022, 
inclòs dins el calendari ofi cial 
de la Federació Catalana de 
Pàdel (FCP). La competició 
va comptar amb 243 parelles 
participants de totes les cate-
gories, de les quals una trente-
na eren del municipi. 
Els tàndems formats per Mi-
reia Herrada i Laia Rodríguez 
i Enric Sanmartí i Tonet Sans 

s’han proclamat campions a la 
Primera Categoria femenina 
i masculina, respectivament. 
Els jugadors s’han mostrat 
molt contents i il·lusionats 
amb el triomf aconseguit.
D’altra banda, a la fi nal de la 
Setena Categoria masculina hi 
va haver representació local. 
La parella formada per Ton 
Pérez i Óscar Sanfelipe, del 
club amfi trió, es va enfrontar 
a David Checa i Albert Rodrí-
guez, que es van imposar als 
montcadencs per 6-4 i 6-1.

El president de la FCP, Felip 
Ródenas, va presenciar les fi -
nals, disputades el dia 13, tot 
destacant “l’excel·lent treball 
realitzat pel club amfi trió i 
per tot el seu equip de pro-
fessionals”.
Per la seva banda, el president 
del Pàdel-Tennis MiR, Ton Pé-
rez, ha valorat molt positiva-
ment el desenvolupament del 
campionat:“L’organització 
ha estat un èxit i hi ha hagut 
molt públic a les grades du-
rant tot el torneig”.

El torneig es va disputar del 6 al 13 de març amb 243 parelles participants
Sílvia Alquézar | Redacció

PÀDEL

Montcada i Reixac serà la seu el 
pròxim 20 de març de les fi nals 
de la Copa de Catalunya de 
korfbal, que es disputaran a la 
pista de la Zona Esportiva Cen-
tre, al carrer Bonavista. El pri-
mer partit començarà a les 11h i 
enfrontarà els segons equips del 
KC Barcelona i el CK Vallpara-
dís, de la categoria B. L’exjuga-
dor montcadenc de l’AEE Miró 
Luis Pablo Jiménez, que juga 
actualment amb l’equip B del 
KC Barcelona, jugarà la fi nal 
després de guanyar a les semifi -
nals el Sant Llorenç KC.
L’altra fi nal es disputarà a les 
13h entre els conjunts A del 
Barcelona i el Vallparadís. 
Aquest matx també tindrà re-
presentanció local. Els exjuga-
dors de l’AEE Miró i actuals en-
trenadors dels equips de korfbal 

kids, els germans Pau i Aitana 
Segura, que formen part de la 
plantilla de l’equip A del KC 
Barcelona, jugaran la fi nal de 
la categoria després d’eliminar 
a les semifi nals el CK Badalona 
per 26 a 18.

KORFBAL

Montcada acull les fi nals 
de la Copa Catalunya en 
les categories A i B
Els partits seran el 20 de març, a la Zona Esportiva Centre
Sílvia Alquézar | Redacció

La parella formada per Ton Pérez i Óscar Sanfelipe, del club local, va ser fi nalista a 7a categoria
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Aitana Segura, amb la pilota, i el seu germà Pau, tercer per la dreta, amb el seu equip KC Barcelona

Luis Pablo Jiménez juga al KC Barcelona B
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ESPORT FORMATIU. FB SANT JOAN ATLÈTIC 

El planter s’ha posat en marxa aquesta temporada amb uns 200 jugadors entre les categories juvenil i prebejamí

El FB Sant Joan Atlètic aposta per 
la funció social del futbol al barri 

El FB Sant Joan Atlètic està format per uns 200 infants, per a la majoria dels quals és la primera vegada que juguen en un equip de futbol
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La UE Sant Joan Atlètic ha po-
sat en marxa aquesta tempora-
da el seu planter, coordinat per 
Rubén Tardío i Óscar Pérez. En 
pocs mesos, el projecte va agafar 
forma, aconseguint completar la 
secció masculina –amb un equip 
a cada categoria– i un cadet fe-
mení. En l’actualitat, compta 
amb uns 200 jugadors, la majo-
ria de Can Sant Joan i la Ribera. 
“Volíem recuperar l’ambient 
futbolístic al barri”, ha comen-
tat Tardío, qui també és l’entre-
nador de porters i del sènior B. 
“Vam iniciar aquesta aventura 
perquè hi havia molts infants 
sense equip jugant a futbol al 
carrer o al parc. Estem molt 
contents de la bona acollida 
que ha tingut”, reconeix Pé-

rez. Tots dos asseguren que el 
principal objectiu del club és la 
formació de la canalla, tant a ni-
vell esportiu com de creixement 
personal. “La majoria no ha ju-
gat mai en un equip, per tant, 
els transmetem sobretot valors 
com la disciplina i el respecte”, 
ha expressat Tardío. Pérez ha des-
tacat la funció social que fa l’en-
titat al barri: “La Unió és molt 
més que un club de futbol. El 
camp està sempre ple i es viu 
un ambient molt familiar”. 

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan L’entitat prioritza la 
formació de la canalla; 
la majoria és de Can 
Sant Joan i la Ribera i 
no ha jugat mai a futbol

‘El grup de petits és un amor’
Bona part dels infants que ju-
guen als equips prebenjamins i 
benjamins del FB Sant Joan At-
lètic ha començat la pràctica del 
futbol aquesta temporada. “Una 
part important del seu apre-
nentatge aquest any consisteix 
a adquirir la disciplina d’equip 
i d’horaris”, ha comentat Óscar 
Pérez, director esportiu de l’en-
titat. 
El tècnic del benjamí blau, Kevin 
Quiroz, assegura que l’objectiu 
és “transmetre als infants la 
passió per aquest esport i, al-
hora, valors com la companyo-
nia, la unió i el respecte”. El 
seu company al benjamí vermell, 
Eric Fau, ha afegit que “també 
els expliquem que el futbol és 
un esport col·lectiu on s’ha de 

jugar amb el company i que el 
grup ha de ser una pinya”. 
Per a Julieta Sierra i Munsa 
Ndiaye, benjamins del grup ver-
mell, el futbol és un esport molt 
divertit. “He après a xutar i a 
controlar millor les passades”, 
assegura Sierra. “De vegades 
perdem i d’altres guanyem, però 
sempre ens ho passem molt 
bé”, explica Ndiaye. 
Nayara Guirao i Andrew Castaño 
també són benjamins, però del 
conjunt blau. “M’agrada que 
treballem molt en equip. Es-
tic contenta. De gran, vull ser 
futbolista com Claudia Pina”, 
argumenta la nena. “Tinc molts 
amics. Vinc a aprendre futbol i 
a passar-ho bé”, reconeix Cas-
taño.

Els més petits del FB Sant Joan 
Atlètic són els grups dels preben-
jamins i les promeses. Aquesta 
temporada, entre ambdós con-
junts són prop d’una vintena de 
jugadors, amb edats compreses 
entre els 4 i els 7 anys. 
“Sobretot, intentem que es di-
verteixin. És l’important. La 
veritat és que són un amor”, 
ha destacat la seva entrenadora, 
Nerea Rojas.
Guillermo Joel de los Ángeles 
té 7 anys i juga al prebenjamí. 
“M’ho passo bé amb el futbol. 
És igual si guanyem o perdem”, 
ha expressat el nen, al qual li 
agrada venir a entrenar “perquè 
fem diferents jocs i, si ens por-
tem bé, fem partidets i xutem a 
porteria” | SA 

Els més petits del Futbol Base Sant Joan Atlètic fan un exercici que consisteix a aprendre a controlar i portar la pilota 

Dos jugadors del benjamí, en un dels entrenaments al camp municipal de Can Sant Joan

La portera Aina Tardío, que ha començat aquesta temporada, atura una pilota en un entrenament
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‘Ningú somiava una temporada tan 
extraordinària com la que estem vivint’
El cadet masculí lidera la 
classifi cació del grup 45 de 
Segona Divisió, amb 16 vic-
tòries, un empat i una der-
rota, encaixada a l’última 
jornada en el derbi contra 
el FB Montcada D (3-1). La 
columna vertebral d’aquest 
equip prové de l’infantil del 
Ripollet, entrenat pel mont-
cadenc Daniel Baena, qui 
va decidir formar part de la 
nova escola de futbol creada 
al seu barri. “A la majoria, 
els conec des de fa tres anys 

i hem fet una pinya a dins i 
fora del terreny de joc. El 
més fàcil hauria estat conti-
nuar a Ripollet, però han de-
cidit venir a Can Sant Joan 
perquè valoren per sobre de 
tot l’amistat”, ha explicat 
l’entrenador, qui reconeix que 
“ningú somiava una tempo-
rada tan extraordinària com 
la que estem vivint”.
Els jugadors Pol Lorente i 
Roger Tormo comparteixen 
els arguments del seu tèc-
nic. “El més important és 

tenir bona connexió amb 
els companys. Som bona 
gent i ens ajudem els uns 
als altres”, assegura Tormo, 
un dels capitans de la plan-
tilla. Per a Lorente, la clau 
de l’èxit d’aquest grup és “la 
companyonia, la confi ança 
i l’actitud”. Ambdós opinen 
que estan a dalt de la clas-
sifi cació perquè han treballat 
molt des de fa temps. “Si se-
guim en aquesta línia, crec 
que podem ser campions de 
lliga”, ha indicat Tormo | SA

CADET MASCULÍ

‘El secret dels bons resultats és que 
són amics abans que futbolistes’
La trajectòria de l’aleví és 
excel·lent, ja que no ha per-
dut cap partit de lliga, amb 
un total de 19 victòries al 
grup 53 de Tercera Divisió. La 
majoria dels jugadors són del 
barri i es coneixen des de fa 
temps. “Abans que futbolis-
tes, són amics. Aquest és el 
secret”, afi rma el tècnic, Da-
vid Corona, per a qui aquests 
infants representen “el fut-
bol del carrer”. Respecte als 
bons resultats, l’entrenador 

considera que l’important 
és seguir treballant: “Si som 
campions, benvingut sigui, 
però el principal objectiu 
és seguir gaudint del futbol 
i preparar la canalla per al 
salt al futbol 11 que faran la 
temporada vinent”.
Jared Salazar, d’11 anys, és 
el porter de l’aleví. “Sempre 
m’han dit que el més impor-
tant del futbol és divertir-se 
i trobar-se a gust jugant”, 
assegura l’infant, qui opina 

que la clau de la gran tempo-
rada “és el treball en equip”. 
Guillem Corona, de 12 anys, 
comparteix l’opinió del seu 
company, tot destacant que 
“el grup té experiència i 
qualitat”. Ambdós havien 
començat al FB Montcada i 
enguany han decidit apun-
tar-se a la nova escola del 
barri. “Gairebé tots anem a 
l’escola El Viver o El Turó 
i també juguem al parc”, 
diu Corona | SA
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‘La prioritat és tansmetre la importància de 
respectar el rival i les companyes de l’equip’
L’únic equip femení del planter 
és el cadet. Està format per una 
plantilla d’onze jugadores d’entre 
13 i 15 anys. “Juguem en cate-
goria cadet, però només hi ha 
tres noies que tinguin aquesta 
edat, ja que la resta són totes 
infantils. A més, gairebé la mei-
tat no havia jugat mai a futbol”, 
ha explicat l’entrenador, Francis-
co Eiriz. Malgrat tot, el conjunt 
està fent un bon paper al grup 5 
de la Segona Divisió, on ocupa la 
cinquena posició, amb 26 punts. 
“Des del principi de temporada, 
l’evolució és molt positiva”, ha 
destacat Eiriz, tot afegint que el 
més important en aquest procés 
d’aprenentatge és “transmetre, 
en primer lloc, la importància 
de respectar el rival i les com-
panyes d’equip. No importa 
guanyar o perdre”.
Sara Gil, de 14 anys, mai havia 
jugat a futbol. “M’agrada aquest 
esport, que també practiquen 

CADET FEMENÍ

Volem conèixer què penses sobre 

les accions del Pla Local d’Inclusió 

Social i què hi pots aportar.

Omple el qüestionari que trobaràs 
en aquest codi QR.

FINS AL 31 DE MARÇ

La teva opinió
és important!

Com valores el             ?
Quines són les teves propostes 

sobre inclusió?
la meva mare i la meva germana. 
A més, és una estona d’esbarjo 
que comparteixo amb les ami-
gues”, reconeix Gil. Per a Nayara 
Menacho, de 13 anys, també és 
la primera vegada que forma part 

d’un equip de futbol. “Em cridava 
l’atenció i unes amigues em van 
acabar de convèncer”, ha mani-
festat, tot afegint que el que més 
li agrada del seu equip és “el bon 
ambient i la companyonia” | SA



Manuela Valenzuela
La cicatriu que té entre l’esquena i el braç dret era un tema tabú per a ella fi ns fa només un any. 
És la marca de la paràlisi braquial obstètrica (PBO) que pateix a conseqüència d’una mala praxis 
mèdica en el moment de néixer, fa 44 anys. Fins al 2012 no se li va reconèixer una minusvalidesa 
del 40%. Aquesta veïna de Can Cuiàs acaba de publicar Lo que la violencia obstétrica esconde,
un llibre on explica la seva història i la de la seva mare i també dona veu a altres víctimes del que 
ja està considerada com una forma més de violència de gènere. L’OMS la defi neix com aquella 
que pateixen les dones durant l’embaràs o el part en rebre un maltractament físic, humiliació o 
procediment mèdic no consentit, però Manuela amplia el concepte. Indignada i empoderada, no 
vol seguir callant i lluita per reparar el patiment que ella i la seva mare, a punt de fer 80 anys, han 
arrossegat durant tot aquest temps. Activista feminista, publica regularment continguts al seu Ins-
tagram @microdesigualdades.

‘Des que vaig néixer tinc 
ferides que mai curaré’

Per què ha explicat la seva histò-
ria en un llibre?
Tot neix arran d’una teràpia in-
dividual per superar el trauma 
que m’ha provocat conside rar  -
-me una víctima de la violència 
obstètrica. Posar-ho per escrit és 
un pas més per acceptar la meva 
realitat. Més que un llibre, és el 
crit de dones que han decidit al-
çar la seva veu. 
I quan decideix dir prou?
El passat 15 de desembre, quan 
feia 17 anys de la mort del meu 
pare –que casualment va morir 
el Dia Mundial de la PBO–, vaig 
publicar a les xarxes socials un 
escrit, explicant el que em van 
fer a mi i a la meva mare el dia 
que vaig néixer, amb una foto-
grafi a on per primer cop m’atre-
via a mostrar la cicatriu del braç. 

Durant tot aquest temps, l’havia 
amagat com si es tractés d’una 
vergonya. 
Quines conseqüències ha tingut 
la PBO a la seva vida?
La meva minusvalidesa m’ha ge-
nerat molts problemes, no només 
físics, sinó tam bé  psicòlogics. 
Durant l’ado les cència, em sentia 
molt acomplexada pel meu as-
pecte i vaig ser víctima d’assetja-
ment escolar. Des que vaig néixer 
tinc ferides que mai curaré, però 
el més important és que he po-
gut trencar el silenci i compartir el 
meu dolor amb altres dones que 
també l’han patit. Com ho va viu-
re la seva mare?
Sense voler, a casa meva sempre 
vam fer una invalidació emocio-
nal del que ella va patir perquè 
l’única preocupació era el meu 

braç i la meva minusvalidesa. 
Ella va caure en una depressió 
després del meu naixement, de 
la qual encara es medica. En el 
fons crec que se sentia culpable 
del que va passar al part. Ella ja 
veia que les coses no anaven bé 
i va implorar que no l’adormissin 
o que li fessin la cessària, però 
el metge no li va fer cas i, du-
rant l’aplicació dels forceps, em 
va provocar les lesions. Al met-
ge, no li vam veure més el pèl i 

l’hospital va ocultar el que havia 
passat. No vam poder denunciar 
i el sistema sanitari ens va deixar 
sols pel que fa al seguiment de la 
meva lesió.
Però vostè va encara més lluny i 
inclou com a violència obstètrica 
altres situacions.
Quan se t’obre la mirada, i des-
prés d’acumular tan patiment, 
trobes el teu espai per expres-
sar-te i denunciar. S’ha de com-
batre la humiliació i el dolor per-
què et deixen marques per a tota 
la vida. Als 18 anys em van diag-
nosticar endometriosi i vaig tornar 
a patir la incomprensió de mem-
bres del personal sanitari. Als 27 
anys, vaig intentar quedar-me 
embarassada en una clínica de 
reproducció assistida on em van 
assegurar que ho aconseguiria. 

Em van acabar enganyant i mal-
tractant. I fa set anys vaig patir 
un avortament on vaig perdre 
els meus fi lls bessons. Tampoc 
no vaig trobar cap mena d’ajuda 
professional per gestionar el dol. 
Totes aquestes situacions també 
són violència obstètrica, encara 
que l’OMS no les inclogui en la 
seva defi nició.
I com es pot erradicar aquesta 
classe de violència de gènere?
Cal que la classe mèdica prengui 
consciència d’aquesta realitat, 
que té lloc en un moment de la 
vida de les dones en què són molt 
vulnerables. Si no hi ha un reco-
neixement dels propis metges i 
sanitaris que això està passant, la 
violència obstètrica seguirà exis-
tint. No se’n parla i no importa 
perquè és cosa de dones.

‘Si la classe mèdica 
no pren consciència 
d’aquesta realitat, la 
violència obstètrica 
continuarà existint’

Activista feminista

A títol personal
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