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En marxa un projecte de mentoria social amb l’objectiu de reduir l’absentisme escolar PÀG. 15

Esports: Prop de 500 atletes participaran a la cursa Montescatano que se celebrarà el 24 d’abril  PÀG. 28
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Torna la Fira de Sant Jordi 
dos anys després PÀG. 23

Famílies ucraïneses acullen 
refugiats a Montcada PÀG. 13
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El Besòs sobreviu a un 
nou abocament tòxic
Les entitats ecologistes reclamen 
més control a les indústries

>SOTERRAMENT DE L’R2

La ministra ratifi ca 
el compromís estatal 
amb el projecte
Raquel Sánchez, en visita ofi cial al municipi 
acompanyada de la presidenta d’Adif PÀGS. 2 i 3
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SOTERRAMENT DE L’R2

PAS DEL CARRER PASQUAL
Adif adequa un espai per a vianants 
diferenciat del carril que utilitzen 
els vehicles per travessar les vies
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La ministra –al costat del monòlit en record a les víctimes del tren– amb la presidenta d’Adif –primera per l’esquerra–, l’alcaldessa, els portaveus municipals i la portaveu de la  PTJST

El projecte local és el més costós i de 
major envergadura que afronta Adif
“La ciutat i la ciutadania 
mereixien tenir un projecte 
d’alçada com és el del soter-
rament de l’R2, el més im-
portant i costós que té previst 
executar Adif, i que implicarà 
una transformació de qualitat 
de l’entorn urbà”. Aquesta va 
ser una de les afi rmacions fetes 
per la ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
d’Espanya, Raquel Sánchez 
(PSOE), durant la seva visita 
el passat 4 d’abril al municipi. 
Acompanyada de la presidenta 
d’Adif, Marisa Domínguez, i 
del secretari general d’Infraes-
tructures del Ministeri, Xavier 
Flores, Sánchez va ratifi car el 
compromís del govern de l’Es-
tat amb el projecte històrica-
ment reivindicat pel municipi. 
“Malgrat el difícil context per 
les difi cultats derivades de la 
guerra a Ucraïna, estem com-
plint amb els compromisos 
adquirits en matèria d’inver-
sions”, va dir Sánchez.  

Programa. Després de ser rebuda 
per l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), a la Casa de la Vila i de 
signar en el Llibre d’honor de 
l’Ajuntament, la ministra es va 
reunir amb els membres de la 
Taula pel Soterrament, on hi ha 
representants de tots els grups 
municipals, partits polítics i la 
Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total. A continuació, va 
fer una intervenció pública a 
la sala institucional, en què va 
posar de relleu els benefi cis que 
implicarà l’execució del projec-
te, no només des d’un punt de 
vista urbanístic i de seguretat 

per al municipi, sinó perquè, en 
incloure una tercera via, perme-
trà augmentar la capacitat del 
servei de Rodalies. 
Les característiques tècniques 
del projecte les va explicar la 
presidenta d’Adif, tot reconei-
xent que es tracta d’una actua-
ció de gran complexitat pel fet 
que ha de salvar la presència de 
dos aqüífers –el Besòs, en paral-
lel al nou túnel, i el Ripoll–, així 
com les pilones de l’autopista 
C-33. Una altra de les difi cultats 
serà haver de realitzar les obres 
sense interrompre el servei fer-
roviari. La intervenció durarà al 
voltant de set anys i es calcula 
que comenci a principi del 2023. 
(Continua a la pàgina següent)

Pilar Abián | Montcada

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, visita el municipi per primer cop amb l’actuació aprovada i en licitació

Sánchez va qualifi car el 
projecte com el fruit d’un 
treball de cooperació 
entre administracions, 
tot destacant el paper 
fet per la Plataforma 

 Sánchez va elogiar la col·laboració entre administracions per impulsar el projecte

‘La ciutat i la ciutadania 
mereixien tenir un 
projecte d’alçada com 
aquest, que implicarà 
una transformació de 
qualitat de l’entorn urbà’, 
va dir la ministra

Actualitat
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SOTERRAMENT DE L’R2

Adif ha ampliat el 
termini de presentació 
d’ofertes per fer 
el projecte, amb un 
cost de sortida de 
465 milions d’euros

L’alcaldessa, al pas a nivell de Bogatell, explicant a la ministra i a la presidenta d’Adif l’impacte de les vies al nucli urbà

(Ve de la pàgina anterior) 
El projecte del soterrament de 
l’R2 es troba en fase de licitació, 
amb un preu de sortida de 465 
milions d’euros. Justament una 
de les preocupacions d’Adif és 
evitar que el concurs quedi de-
sert a causa dels problemes que 
es troben les empreses interes-
sades a participar-hi per acon-
seguir proveïdors de materials 
fruit de la incertesa provocada 
pel confl icte bèl·lic a Ucraïna. És 
per això que ha decidit ampliar 
quatre setmanes el termini per 
presentar ofertes. “Amb aques-
ta ampliació i les mesures que 
ha aprovat el govern per pal-
liar els efectes de la guerra, les 
empreses tindran el marge 
necessari per fer la valoració 
de costos”, va explicar Domín-
guez. 
La preocupació pel context ha 
motivat que la Confederació 
Nacional de la Construcció hagi 
presentat un recurs contra els 
plecs del concurs al Tribunal ad-
ministratiu del Ministeri d’Hi-
senda, que l’ha admès a tràmit, 
tot i que sense aturar el procés 
de presentació d’ofertes.

Suport municipal. L’alcaldessa 
considera encertada la decisió 
d’Adif. “La possibilitat que el 

concurs quedés desert era una 
realitat”, va dir durant l’acte, 
tot reiterant que l’Ajuntament 
seguirà amatent el procediment 
d’adjudicació “perquè no es 
produeixi cap endarreriment 
sobre el calendari previst”. En 
la mateixa línia, la Plataforma 
ha qualifi cat la visita de la minis-
tra com “un esglaó més en el 
camí a seguir. El problema és 
que no sabem quants esglaons 
més ens queden fi ns a l’ini-
ci de les obres”, ha assenyalat 

en un comunicat. La previsió és 
que l’actuació estigui adjudicada 
després de l’estiu. L’alcaldessa va 
aprofi tar la visita de Sánchez per 
expressar en nom del municipi 
l’agraïment a totes les adminis-
tracions, tècnics i treballadors 
municipals que han participat en 
l’impuls i la redacció del projecte 
i, especialment, a la Plataforma 
que també va rebre el reconei-
xement personal de la ministra.
“Seran unes obres llargues, 
traumàtiques i difícils però 

cosiran el territori i canviaran 
de dalt a baix la fesomia de 
la ciutat tal com la coneixem 
ara”, va concloure l’alcaldessa.

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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L’homenatge 
a les víctimes 
del tren es farà 
el 27 d’abril
La Taula pel Soterrament ha 
anunciat que l’homenatge que 
es fa anualment en record de 
les víctimes del tren, al costat 
del pas a nivell del carrer Boga-
tell, tindrà lloc el 27 d’abril, a 
les 19h. L’acte inclourà els tra-
dicionals parlaments, a càrrec 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), i de la portaveu de la 
Plataforma Tracte Just, Anna 
Solano. El minut de silenci en 
record als fi nats, l’ofrena fl o-
ral al monòlit de l’artista local 
Gabi Ruiz i una interpretació 
musical protagonitzada pel 
professor de l’Aula Municipal 
de Música, Albert Faz, i l’alum-
na Marta Rodríguez. 

Ajornament. Les jornades tèc-
niques que cada any s’organit-
zaven des del consistori, coin-
cidint amb l’homenatge a les 
víctimes del tren s’han ajornat 
fi ns que s’hagi adjudicat l’obra 
del soterrament i es pugui in-
formar la població sobre el 
cronograma de l’actuació que, 
previsiblement, arrencarà a 
principi del 2023 | PA
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ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
El Ple municipal dona suport a 
les treballadores del SAD en les 
seves reivindicacions salarials

Montcada i Reixac va reviure 
el 19 de març la tragèdia me-
diambiental que va tenir lloc 
fa dos anys al Besòs amb la 
mort de pràcticament tota la 
seva vida animal. Aquesta ve-
gada, l’origen de la contamina-
ció de les aigües del riu va ser 
l’incendi que es va produir el 
dia anterior a una nau d’em-
magatzematge de dissolvents 
per a pintures a Montornès 
del Vallès. 
Segons el Consorci del Besòs 
Tordera i l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), la depura-
dora d’aquesta població va 
contenir la totalitat del ves-
sament químic de l’empresa, 
però alguns dels productes 
utilitzats en les tasques d’ex-
tinció van anar a parar al riu 
a través dels sobreeixidors que 
evacuen una part de l’aigua de 
la pluja que no pot assumir el 
col·lector de les aigües residu-
als cap a la depuradora, pro-
vocant l’aparició d’una densa 
escuma blanca i la mort dels 
peixos del tram urbà. 

Analítiques. L’ACA ha realitzat 
dues anàlisis de l’aigua després 
de l’incident.  En la primera, 
feta l’endemà, l’ACA conclou 
que va trobar “concentracions 
elevades d’alguns compostos 
volàtils i fi ns a 25 dissolvents 

orgànics diferents”, mentre 
que en l’estudi posterior, tres 
dies després de l’incendi, de-
termina que “les concentraci-
ons estaven ja pràcticament 
normalitzades”, tot destacant 
que “aquest episodi és menor 
que el que es va produir el 
desembre de 2019”, quan es 
va cremar l’empresa Ditecsa, 
també de Montornès del Va-
llès. Per a l’ACA, l’episodi es 
va produir per una “altera-
ció puntual” de la qualitat de 
l’aigua i va tenir una afectació 
“local” en el tram fi nal del 
Congost i el primer del Besòs. 
Entre 2022 i 2027, l’ACA té 
previst destinar 8,5 milions 
d’euros en el projecte de re-
cuperació ambiental del tram 
fi nal del riu Besòs. En total, 
l’ens públic invertirà 63 mili-
ons d’euros en mesures  com 
la construcció de sistemes de 
retenció d’aigües pluvials i 
l’execució d’instal·lacions per 
minimitzar l’impacte en el 
medi de la descàrrega a la xar-
xa del clavegueram.

TRAGÈDIA MEDIAMBIENTAL

L’ACA relativitza el vessament tòxic al Besòs, 
tot i els danys causats a la fauna fl uvial
L’Agència Catalana conclou que l’incident al Besòs es va produir per ‘una alteració puntual’ de la qualitat de l’aigua del riu
Lluís Maldonado| Montcada

Les analítiques recullen 
fi ns a 25 tipus de 
dissolvent al riu i ara 
s’està avaluant l’efecte 
causat en les espècies
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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac va posar en marxa un 
dispositiu especial amb l’ADF 
del municipi per retirar la fau-
na morta amb l’objectiu d’evi-
tar la putrefacció dels cossos a 
l’aigua i generar un problema 
de salubritat. En total, es van 
recollir més de 1.300 quilos 
de peix mort, amb més de 170 
carpes, moltes de prop de vuit 
quilos de pes, i uns 135 peixos 
de tamany petit, com bagres, 
barbs, llopets de rius i angui-
les, que són espècies autòc-
tones i algunes de les quals 
estan protegides.  

Valoracions. “Ha estat un nou 
desastre mediambiental. Tot 
ésser viu al Besòs ha mort 
i, per tant, la tragèdia és la 
mateixa que vam viure fa dos 
anys”, va lamentar el regidor 
de Medi Natural, Oriol Serra-
tusell (ECP). En aquest sentit 
també es va manifestar l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
qui va remarcar que “costa 
entendre que no s’hagi fet 
res durant aquest temps i 
que polígons industrials amb 
empreses altament perilloses 
no estiguin blindats per evi-
tar que puguin arribar vessa-

ments a l’espai fl uvial. Hem 
aconseguit recuperar i natu-
ralitzar el Besòs amb molts 
esforços perquè deixi de ser 
un abocador a cel obert”.

Investigació. La Fiscalia inves-
tiga aquest vessament tòxic i 
determinarà si se’n deriva al-
guna responsabilitat penal. Es 
tracta de la segona investiga-
ció en dos anys –la primera va 
ser al 2019 per l’incendi de Di-
tecsa. La població de peixos, 
tot i recuperar-se progressiva-
ment, no ha arribat al nivell de 
fa dos anys | LM

L’ADF va retirar més de 1.300 quilos de peix mort

Els voluntaris de l’ADF 301 van retirar centenars de peixos morts com carpes, bagres, barbs, llopets de rius i anguiles, espècies autòctones
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Els ecologistes acusen 
les administracions 
d’actitud negligent 

Lluís Maldonado | Montcada

Grups ecologistes han denun-
ciat que el desastre mediam-
biental del Besòs per l’aboca-
ment d’aigües contaminades 
amb productes tòxics al riu 
és una negligència per ‘la in-
capacitat” del Consorci en el 
compliment de les mesures de 
seguretat imposades a les ac-
tivitats industrials. A les críti-
ques, se li han sumat la CUP 
dels municipis de la llera que 
han denuciat el maltractament 
que pateix el riu. Per al partit 
“les conseqüències mediami-
entals és un ecocidi”. 

Falta de control. El fet que la xar-
xa de clavegueram aboqui les 
aigües als rius quan augmenta 
el cabal “és un problema ma-
júscul i vergonyós”, critiquen. 
“No hi ha un sistema que 
separi les aigües pluvials de 
les residuals i aquests punts 
negres de desguàs o sobreei-
xidors haurien d’estar contro-

ladíssims, amb inspeccions 
periòdiques i amb detectors i 
amb fi ltres”, asseguren.
SOS Vallès, ADENC-EdC i 
el grup de Medi Ambient de 
Montcada afi rmen que la Gene-
ralitat i el Consorci “menyste-
nen i incompleixen les Directi-
ves Europees” i i exigeixen més 
controls sobre les indústries que 
estan infringint la normativa.

ENTREVISTA

Manel Gómez va ser un dels 
primers a posar la veu d’aler-
ta aquell 18 de març a primera 
hora, denunciant el fet a l’ACA i 
el Consorci del Besòs.
Quin creu que és l’abast de 
l’accident ambiental?
La contaminació de les aigües 
s’ha produït quan encara el 
Besòs s’estava recuperant del 
drama de fa més de dos anys. 
És com si algú que s’està reha-
bilitant, se’l rematés en plena re-
cuperació. La imatge era devas-
tadora. Sota el pont de la Roca 
s’acumulaven centenars de pei-
xos morts. Després de sis hores 
a l’aigua, només vam començar 
a trobar alguns exemplars vius, 
molt pocs, a partir de la depura-
dora de Montcada fi ns a la de-
sembocadora, segurament per la 
injecció d’aigua neta.
Quin és el procés que haurà de 
seguir el Besòs per tornar a re-
cuperar la vida?
Partim de nou de zero. Com 

que el vessament s’ha produït en 
un tram mitjà de l’espai fl uvial, 
la capçalera del propi riu haurà 
d’anar aportant fauna a la resta 
del curs perquè es vagi recupe-
rant amb el temps. Però també 
serà molt important la vida que 
injectin els seus afl uents, com el 
Mogent, el Congost i el Ripoll. 
Passaran anys per tornar a recu-
perar la presència de peixos que 
teníem a Montcada.

I la manca de vida com afecta-
rà a la biodiversitat d’espècies 
que viuen a la llera?
Tindrà conseqüències en la cade-
na tròfi ca. Per exemple, a Mont-
cada no hi viuen llúdrigues, però 
sí que s’havia detectat la seva 
presència en el nostre tram per 
alimentar-se. També tindrà una 
repercussió directa en les aus que 
mengen els peixos petits que hi 
vivien.

Lluís Maldonado | Montcada

‘Trigarem anys a recuperar  
la presència de peixos’
Manel Gómez és el president de l’ADF 301 i membre de Montcada Som Rius
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Manel Gómez parla amb el regidor Oriol Serratusell i el gerent del Consorci, Albert Solà 

Capa d’escuma blanca al riu Besòs

La CUP ha titllat el vessament tòxic d’un ‘ecocidi’

M
AN

EL
 G

Ó
M

EZ



0606 1a quinzena | Abril 2022Notícies

A punt d’arribar a l’últim any de 
mandat, el govern municipal 
–ECP i ERC– ha decidit intro-
duir canvis interns en l’orga-
nització, creant una nova àrea 
de funcionament que assumirà 
regidories vinculades fi ns ara 
a Territori i Presidència i que 
s’anomena Àrea d’Espai Públic 
i Transició Ecològica. Els de-
partaments que assumirà se-
ran els de Via Pública i Serveis 
Municipals; Mobilitat; Transició 

Ecològica; Medi Ambient, Medi 
Natural i Canvi Climàtic; Salut 
Pública, i Llicències d’Activitats 
i Qualitat Ambiental. La presi-
dència de l’Àrea romandrà en 
l’alcaldessa.
Aquest no és l’únic canvi del 
qual el govern va donar comp-
te al Ple. També se n’han fet a 
l’Àrea Econòmica, amb la defi -
nició de l’àmbit de Desenvolu-
pament Econòmic Local, que 
inclou l’antiga Regidoria de Pro-

moció Econòmica i Ocupació i 
la de Comerç i Turisme.
D’acord amb la reorganització 
interna d’alguns departaments, 
l’Alcaldia ha fet les delegacions 
següents: Serveis Municipals i 
Espai Públic, Juan Carlos de la 
Torre (ECP); Desenvolupament 
Econòmic Local, Jaume Teixi-
dó (ERC); Comerç i Turisme, 
Salva Serratosa (ERC); Esports, 
Gerard Garrido (ERC) i adjunt a 
Esports, Salva Serratosa | PA

El govern fa canvis organitzatius i crea 
l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica

Unanimitat per aprovar 
les tres mocions 
presentades per ECP

PLE DE MARÇ
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El Ple municipal va donar llum 
verda per unanimitat a les tres 
mocions presentades pel grup 
majoritari, En Comú Podem. 
(ECP). La primera que es va 
debatre va ser en suport a les 
empleades del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) que tre-
ballen per a la Fundació Segle 
XXI (veure pàgina 7).
La segona moció, referida a la 
crisi humanitària provocada 
per la guerra a Ucraïna, expres-
sa el compromís de l’Ajunta-
ment amb la pau i la declara-
ció de la ciutat com a municipi 
d’acollida per a les persones 
que demanin refugi, tant provi-
nents d’aquest país com d’altres 
que arribin fugint de confl ictes 
bèl·lics o perseguides per les 
raons diverses que estableix la 
Convenció de l’Estatut del Re-
fugiat. En aquesta línia, insta 
el govern de l’Estat a habilitar 
un fons extraordinari desti-
nat als municipis que vulguin 
desenvolpar plans d’acollida i 
proporcionar allotjament digne 
a persones en situació d’emer-
gència, tant d’àmbit local com 
internacional. 
El text també reclama als exe-
cutius estatal i autonòmic fer 
un Pla d’Acollida de forma co-
ordinada. El regidor de Coope-
ració, Juan Carlos de la Torre 
(ECP), va posar el focus en la 
necessitat de promoure una cul-
tura de la pau i un tracte iguali-
tari per a totes les persones re-
fugiades, independentment del 
seu origen, i va criticar l’envi-
ament d’armes des del govern 

de l’Estat a Ucraï na, comentari 
que no va ser secundat pel PSC 
i Cs, que es van posicionar a 
favor del dret de defensa dels 
països atacats per tercers.

Demanda als bancs. L’última mo-
ció debatuda pel Ple, que ECP va 
proposar als grups presentar de 
forma unitària, va ser en resposta 
a la decisió de les entitats fi nance-
res de prioritzar la digitalització 
enfront l’atenció personal, estra-
tègia que perjudica especialment 
la gent gran i poblacions de lo-
calitats petites, que s’han quedat 
sense sucursals i caixers automà-
tics. El text aprovat insta les ins-
titucions i administracions amb 
competències en l’àmbit fi nancer 
a revertir la situació de manera 
immediata. 
En concret, a l’Estat li reclama 
que vetlli per reforçar l’atenció 
als majors i perquè els serveis 
s’adaptin a les seves necessitats 
i trasllada a la Generalitat el seu 
suport a la iniciativa de presentar 
una Proposició de Llei per garan-
tir que hi hagi caixers automàtics 
als municipis en risc d’exclusió fi -
nancera. L’Ajuntament també es 
compromet a fer una comissió de 
treball amb participació de tots 
els grups municipals per traslla-
dar les seves demandes a les enti-
tats bancàries locals.

Els acords van ser en suport a les treballadores del SAD, 
a les persones refugiades i contra l’exclusió fi nancera

Els magatzems tecnològics hauran d’estar en parcel·les amb una superfície superior als 3.000 m2 i tenir una alçada màxima de 29 metres

Així ho ha determinat la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat

Només el polígon Pla d’en Coll 
acollirà magatzems tecnològics

El projecte aprovat en Ple al 
gener del 2021 per modifi car 
el Pla General Metropolità 
(PGM) en tot el sòl industrial 
del municipi amb l’objectiu de 
facilitar la implantació de ma-
gatzems tecnològics amb meca-
nismes d’emmagatzematge ver-
tical s’haurà de limitar només al 
Pla d’en Coll. Així ho ha deter-
minat la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Generalitat, 
després d’estudiar la proposta 
municipal. El plenari va apro-
var el 31 de març per unanimi-
tat el text refós de la modifi ca-
ció puntual del planejament un 
cop introduïdes les al·legacions 
de la Comissió i part de les que 
va presentar l’Ajuntament de la 
Llagosta.
Els magatzems tecnològics que 
en el futur es puguin ubicar al 
Pla d’en Coll hauran d’estar en 
parcel·les amb una superfície 
superior als 3.000 m2 i tenir una 
alçada màxima de 29 metres i 

mig, per sota dels 30 previstos 
inicialment. També es regula 
l’alçada interior lliure fi xant un 
màxim de 24,8 m. i les empre-
ses estaran obligades a presen-
tar un estudi paisatgístic per 
avaluar l’impacte de la nau en 
l’entorn.

Terra Nostra. El Ple també va 
aprovar per unanimitat de for-
ma provisional el Pla de Millora 
Urbana de la Zona 15 de Terra 
Nostra, destinat a fi xar, detallar 
i completar les condicions d’edi-
fi cació de totes les fi nques del 
sector –ubicat entre la riera de 
Sant Cugat, el Coll de Montca-
da, l’N-150 i el Turó. El Pla ha 
introduït algunes modifi cacions 
respecte el text inicial, fruit de 

les al·legacions presentades per 
ADIF i per la Subdirecció Ge-
neral de Planifi cació Ferrovià-
ria –d’altres, fetes per particu-
lars, van ser desestimades.
El document regula els requi-
sits per a l’atorgament de les lli-
cències urbanístiques en el seu 
àmbit d’actuació i estableix els 
paràmetres aplicables a l’orde-
nació de l’edifi cació, la parcel-
lació mínima, l’alçada màxima, 
les alineacions a vial, l’ocupació 
de les parcel·les, la intensitat 
d’edifi cació, els usos (habitatge 
plurifamiliar o unifamiliar) i les 
construccions auxiliars (pisci-
nes i tanques). 
“Amb aquesta normativa el 
que volem és resoldre una asig-
natura pendent com és endre-
çar urbanísticament la Zona 
15 i donar seguretat jurídica 
a les persones que demanen 
una llicència de construcció i 
al personal tècnic que la con-
cedeix”, va explicar l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP).

Pilar Abián | Montcada

Una comissió de 
treball negociarà amb 
les entitats bancàries 
ampliar l’atenció a la 
gent gran del municipi 

Pilar Abián | Montcada

Aprovació provisional 
del Pla de Millora 
Urbana de la Zona 15 
de Terra Nostra
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TEATREPLE DE MARÇ

Els grups donen suport a les 
demandes del personal del SAD
Les empleades del Servei d’Atenció Domiciliària reclamen l’augment pactat al conveni

El Ple municipal ha aprovat una 
moció presentada per En Comú 
Podem (ECP) en suport a les em-
pleades del Servei d’Atenció Do-
miciliària (SAD) que treballen 
per a la institució pública Funda-
ció Segle XXI i reclamen cobrar 
l’increment salarial del 8% pactat 
en el seu conveni. L’esmentada 
Fundació és l’instrument a través 
del qual el Consorci de Salut de 
Catalunya contribueix a desple-
gar la Xarxa Pública Catalana 
de Serveis Socials i d’atenció a 
les persones amb dependència 
a través de la qual l’Ajuntament 
atén els veïns del municipi que 
ho necessiten. 
L’augment salarial de les tre-
balladores no ha estat la que 
s’havia pactat en el seu conveni 
perquè la Llei de pressupostos 
generals ha fi xat un increment 

màxim del 2% per al personal 
de totes les empreses públiques, 
que afecta la Fundació Segle 
XXI. Es dona la circumstància 
que l’increment pactat en el cin-
què conveni d’atenció domicilià-
ria i que s’ha anat aplicant pro-
gressivament els darrers anys, 
fi xava que la pujada més elevada 
es faria enguany, l’últim en què 
l’acord estarà vigent.

Queixa justifi cada. Bona part de 
la plantilla de la cinquantena 
d’empleades que treballen al 
SAD de Montcada va fer acte 
de presència a la Casa de la Vila 
el dia del Ple i la portaveu del 
col·lectiu, María Domínguez, 
va ser convidada per l’alcaldes-
sa a intervenir per explicar les 
seves demandes. “És injust que 
no se’ns apliqui l’augment que 
hauria d’haver entrat en vigor 

l’1 de gener; nosaltres no som 
treballadores públiques”, va 
manifestar Domínguez.
Tots els grups municipals van 
donar suport a la reivindicació 
del col·lectiu i van lloar la tasca 
que fa. “Reclamem a l’Estat i 
a la Generalitat que trobi la 
fórmula per pagar l’augment 
que els correspon”, va dir José 
M. Pérez (PSC). En nom d’ERC, 
Jaume Teixidó va expressar el 
compromís del seu grup “en la 
defensa de les demandes de les 
treballadores i el compliment 
del seu conveni”. Cs va lamen-
tar que la Llei de pressupostos de 
l’Estat “no tingui en compte la 
bretxa salarial existent entre el 
personal de les empreses públi-
ques respecte les privades”, va 
assenyalar el regidor Juan Rome-
ro. L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), va tancar el debat tras-

María Domínguez va intervenir a l’inici de la moció per exposar les reivindicacions del col·lectiu

Pilar Abián | Montcada
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lladant a les treballadores el su-
port de tot el plenari. “És urgent 
i necessari que l’Estat escolti 
aquestes reivindicacions; sou 
un sector essencial per al man-
teniment de la vida i ho heu 
demostrat sobretot durant la 
pandèmia”, va dir l’edil. Cam-
pos també va explicar les accions 
que estan duent  a terme els ajun-
taments que tenen contractats els 
serveis de la Fundació Segle XXI 
perquè els Ministeris d’Hisenda i 
de Treball facin una exempció a 

la Llei de Pressupostos per resol-
dre una situació “injusta contra 
un sector precaritzat i invisibi-
litzat, on majoritàriament hi 
treballen dones”, va dir l’edil.

Una feina ‘invisible’ que 
és vital per a la cura de 
centenars de persones

El Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD), que fi nancia l’Ajunta-
ment amb 1,2 milions d’euros 
anuals i que presta la Fundació 
Segle XXI, compta amb 52 em-
pleades que atenen 557 usuaris 
–gent gran i discapacitats amb 
un elevat grau de dependència. 
L’equip, completament femení, 
el formen treballadores fami-
liars i auxil·liars de neteja, tot i 
que actualment, en el marc d’un 
projecte puntual, també s’hi han 
incorporat durant 18 mesos una 
terapeuta ocupacional i una 
educadora social.

Suport imprescindible. La tre-
balladora familiar Rosa Mª 
Rodríguez pertany al SAD des 
del 2015 i atén al llarg de la set-
mana una desena d’usuaris, en 
horari de matí i tarda, a la zona 
de Mas Rampinyo i Mas Du-
ran. “Només hi ha una per-
sona que assisteixo a diari, la 
resta ho faig en dies alterns”, 
explica. Amb cadascuna d’elles 
passa un mínim d’una hora i 
un màxim de dues, durant les 
quals les ajuda a cobrir les ne-
cessitats bàsiques, com ara hi-

giene, preparar el dinar, fer la 
compra o bé sortides a passe-
jar. Aquest suport és un puntal 
per a moltes famílies que, per 
motius laborals o altres circum-
stàncies, no poden tenir cura 
directa dels seus majors. 
Però, a banda dels aspectes més 
logístics, Rosa Mª assegura que 
el que més valoren els usuaris 
és l’acompanyament emocio-
nal: “Sobretot, els que passen 
moltes hores sols agraeixen 
tenir algú amb qui parlar i 
que els doni ànims quan ho 
necessiten”. Aquesta és una 
de les parts de la feina que més 
omplen Rodríguez des del punt 
de vista professional.
El mateix explica una altra de 
les treballadores familiars del 
SAD des de fa 5 anys, Cristina 
Maymón. Per a ella, el suport 
emocional és fonamental, es-
pecialment en el cas d’usuaris 
que es troben en processos de 
rehabilitació. “L’objectiu de la 
nostra feina, més enllà de les 
cures, és motivar les perso-
nes que atenem perquè, en la 
mesura del possible, guanyin 
autonomia i se sentin millor 
físicament i emocionalment”. 

Sector precari. Malgrat la im-
portància que té el SAD per als 
usuaris del servei i les seves fa-
mílies, les treballadores es con-
sideren poc valorades des d’un 
punt de vista salarial. “Aquest 
és un sector molt precaritzat, 
amb sous mil·leuristes si fas 
jornada sencera; en cas con-
trari, no arribes als 1.000 eu-
ros”, comenta Rosa Mª, qui re-
clama més reconeixement per 
part de l’administració.
“No hem deixat de treballar 
ni tan sols durant l’etapa més 
dura de la pandèmia, però no 
hem sortit als mitjans, com sí 
ho han fet altres professionals 
considerats essencials”, lamen-
ta Cristina, tot reclamant més 
reforç tant per als usuaris, com 
per a les treballadores del SAD.

La cinquantena de treballadores del SAD atén 557 usuaris

Pilar Abián | Mas Rampinyo/ Can Pomada

La treballadora familiar Rosa Mª Rodríguez, pentinant Mª Luisa Perales, una de les usuàries que atén setmanalment al barri de Mas Rampinyo
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Cristina Maymón passeja amb Antonio Márquez, veí de Can Pomada, en procés de rehabilitació

El Ple reclama a l’Estat 
i a la Generalitat que 
trobin la fórmula legal 
per pagar la pujada 
fi xada en el conveni  
de les treballadores

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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La Vallençana Baixa afronta el 
camí cap a la seva urbanització

Fa 20 anys, Antonio Cervelló 
va decidir comprar una fi nca a 
la Vallençana Baixa per gaudir 
de la muntanya. En aquell mo-
ment, no li va importar que la 
casa estigués en un sector sense 
urbanitzar que no disposava de 
serveis bàsics com les xarxes de 
clavegueram i aigua potable. 
“M’atreia la idea de viure 
envoltat de natura i vaig pen-
sar que aquestes mancances 
podrien solucionar-se aviat”, 
explica. Però no va ser així. Els 
veïns originaris de la zona han 
hagut d’esperar 40 anys perquè 
les seves esperances es pogues-
sin fer realitat.

Antecedents. La Vallençana Bai-
xa va néixer entre els anys cin-
quanta i seixanta en un espai a 
tocar de la Carretera de la Roca, 
a prop de la benzinera, propietat 
d’un particular que va dividir 
el terreny en una trentena de 
parcel·les i les va posar a la ven-

da a preus per sota del mercat, 
fet que va atraure gent treballa-
dora. 
El Pla General Metropolità del 
1976, que intentava posar ordre 
al territori a nivell urbanístic, va 
establir que la Vallençana baixa 
era sòl urbanitzable no progra-
mat. “Això volia dir que les ca-
ses no eren il·legals, però calia 
fer el projecte per urbanitzar 
el sector, sufragat pels propi-

etaris”, explica el president de 
l’AV, Josep Cartanyà. Durant els 
noranta, l’entitat va aconseguir 
que l’Ajuntament dotés els habi-
tatges d’aigua potable, però fi ns 
al 2004 no va arribar la primera 
proposta ferma per urbanitzar el 
sector. “Era un projecte molt 
costós, que la majoria no po-
díem assumir”, recorda Carta-
nyà. El 2017, davant la insistèn-
cia de l’AV, el govern va decidir 

Laura Grau | Vallençana

SERRALADA DE MARINA

El veïnat, majoritàriament satisfet amb el projecte destinat a regularitzar el sector
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D’esquerra a dreta, Antonio Cervelló i Josep Cartanyà, president de l’AV Vallençana Baixa

redactar un nou pla. “El consis-
tori ha fet l’esforç de buscar 
una fórmula viable per als 
veïns que, alhora, compleix 
amb els requisits mínims que 
marca la normativa urbanís-
tica”, destaca el representant 
veïnal, satisfet del consens as-
solit en la darrera reunió que 
va convocar Urbanisme el 22 
de març per explicar el pro-
jecte, pressupostat en 605.000 
euros. La previsió és que cada 
propietari hagi d’assumir entre 
15.000 i 30.000 euros, en fun-
ció de l’aprofi tament de la seva 
parcel·la. 

Objectius pendents. El president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC), s’ha mostrat satis-
fet d’haver arribat a una solució 
consensuada. “No pot ser que 
encara hi hagi barris que no 
tinguin els serveis bàsics”. En 
aquesta mateixa situació també 
es troben l’Estany de Gallecs, 
la zona 21 de Terra Nostra, 
Can Pomada i Reixac. “Estem 
treballant per regularitzar 
tots aquests sectors; llàstima 
que al Bosc d’en Vilaró no 
es pugui aplicar la mateixa 
fòrmula en trobar-se en zona 
forestal”, ha lamentat l’edil.

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT

Esculleres de 
pedra a la riera 
de Sant Cugat

L’Ajuntament ha decidit incor-
porar esculleres de pedra a la 
sortida de les canalitzacions 
d’aigües pluvials de la riera de 
Sant Cugat per evitar-ne l’es-
tancament i les males olors que 
aquestes provoquen. “L’actua-
ció no estava inclosa inicial-
ment en el projecte de neteja 
de la llera, però hem decidit 
fer la inversió amb l’objectiu 
de posar fi  a una problemà-
tica que causa moltes molès-
ties al veïnat”, ha explicat el 
regidor de Medi Natural, Oriol 
Serratusell (ECP) | PA

Terra Nostra 
recupera 
el monòlit 
de l’Alzina 
El consistori, amb la col-
laboració de l’AV, organitza el 
24 d’abril un acte festiu amb 
motiu de la restauració del mo-
nòlit en homenatge a l’alzina 
centenària que està al costat de 
l’estació i que dona nom al car-
rer (11h).  Coincidint amb l’ac-
tivitat, s’inaugurarà el mural 
que l’il·lustrador Valentí Gu-
bianas pintarà al paviment del 
carrer Montserrat, entre Poblet 
i Santes Creus, transformant 
l’espai en zona de jocs | PA
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Escullera ubicada a la Font Pudenta

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Abril 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

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

  @museumunicipalmontcada

VISITA GUIADA 
A LES COL·LECCIONS 

DEL MUSEU MUNICIPAL
Diumenge 10 d’abril, 11 h

CASA DE LA VILA

Durada: 1 h
Activitat gratuïta 

ELS POUS DE MONTCADA
Dissabte 23 d’abril, a les 12 h

CASA DE LES AIGÜES 

Visita teatralitzada.
Exposició i mostra de llibres

sobre la història de Montcada i Reixac
editats pel Museu Municipal.

Durada de la visita: 1 hora
Preu: 3 euros
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Evitem les al·lèrgies
i gaudim del bon temps!
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La reobertura de les urgències 
nocturnes, en el punt de mira

DEMANDES SANITÀRIES

La Taula per la Salut reclama el compliment del compromís adquirit per la Generalitat
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Preocupada per la tardança en 
la reobertura de les urgències i 
la futura construcció de l’hospi-
tal Ernest Lluch, la Taula per la 
Salut va fer el 24 de març una 
concentració davant del CAP 
Montcada, a la qual van assis-
tir representants del govern i 
dels grups de l’oposició. L’al-
caldessa, Laura Campos, i la 
regidora de Salut Pública, Mar 
Sempere, ambdues d’ECP, van 
assegurar als veïns que els dos 
projectes estan ben encaminats, 
tot i reconèixer la lentitud dels 
tràmits.
Pel que fa a la recuperació de 
les urgències, Sempere va expli-
car que el departament de Sani-

tat està fent un estudi per recopi-
lar dades i determinar-ne el cost 
econòmic, ja que l’acord signat 
al desembre entre el grup parla-
mentari d’ECP i el Govern tenia 
un caràcter polític, però no dota-
ció pressupostària. “Som opti-
mistes i creiem que l’acord es 
concretarà properament, però 
no amb la celeritat que voldrí-
em”, ha explicat Sempere. 
Quant al futur hospital comar-
cal, Campos va anunciar que en 
breu se signarà un conveni entre 
l’AMB, el CatSalut i els ajunta-
ments de Montcada, Cerdanyo-
la i Ripollet per tirar endavant 
el projecte, “que s’ha retardat 
perquè s’ha hagut de fer un 
nou planejament urbanístic 

als terrenys de l’antiga fàbrica 
Redosa, on està previst cons-
truir-lo”.

Propera cita. Amb motiu del 
Dia Mundial de la Salut –que 
es commemora el 7 d’abril–, la 
Taula per la Salut i la Favmir 
preparen una matinal de caire 
festiu i reivindicatiu el 9 d’abril 
a la plaça Lluís Companys, amb 
la participació d’activistes en 
defensa de la sanitat pública –
Laura Martínez, Lola Castro i 
Margarita Ibáñez– i activitats 
per a la canalla (de 10 a 14h). 
Els parlaments començaran a 
les 10.45h i comptaran amb la 
presència de la regidora de Salut 
Pública de l’Ajuntament. 

Laura Grau | Montcada

L’AV de Can Sant Joan i la 
Plataforma Antiincineració de 
Montcada i Reixac han presen-
tat a l’Ajuntament 625 fi rmes 
reclamant que prengui mesures 
contra la contaminació acústica 
de la cimentera LafargeHolcim. 
Els veïns es queixen que la fàbri-
ca emet soroll les 24 hores del 
dia, sent especialment molest a 
les hores nocturnes i en alguns 
carrers. Les entitats han recollit 
les fi rmes en només deu dies, 
gràcies a la participació dels 
comerços, on es van deixar els 
impresos.

Tràmits. Precisament, l’Ajunta-
ment ha rebut fa pocs dies una 
petició de la Generalitat perquè 
li faci arribar un informe sobre 
les emissions acústiques de la 
cimentera, documentació neces-
sària per tramitar la nova auto-
rització ambiental sol·licitada 
per la multinacional, ja que 
l’anterior va ser anul·lada pels 
tribunals. El consistori ha deci-

dit demanar a la Diputació un 
informe amb caràcter urgent 
sobre els nivells de soroll que 
emet la fàbrica LafargeHolcim. 
“Recollim la inquietud dels 
veïns i vetllarem perquè es 
compleixi la normativa en 
matèria de soroll, on sí te-
nim competències”, ha dit el 
regidor de Llicències, Activitats 
i Qualitat Ambiental, José Do-
mínguez (ECP).

CIMENTERA

Més de 600 fi rmes contra 
la contaminació acústica 
L’Ajuntament demana un informe de sorolls a la Diputació

Laura Grau | Redacció

Imatge de la cimentera de LafargeHolcim
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ABRIL-MAIG 2022

CÀPSULES 
FORMATIVES

Espai Jove Can Tauler (C. Jaume Balmes, 16) 

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

FORMACIÓ 
GRATUÏTA

Per a més informació i inscripcions:  
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

Àrea Social 

Telèfons:  935 726 474 (ext: 4033 i 4103) 

i 629 047 582  

A/e: educacio@montcada.org

Del 30 d’abril al 28 de maig 
(dissabtes)      

Horari: de 9.30 a 13.30 h

Formació per a joves de 16 a 29 anys.

Introducció a 
la llengua de 
signes catalana 

Alumnat amb necessitats 
educatives especials: 
vetllador/a escolar 
Del 2 al 17 de maig (de dilluns a dijous)      
Horari: de 9.30 a 13.30 h  

Formació per a joves de 18 a 29 anys.

als:
r

    

Darrera concentració convocada per la Taula per la Salut el 24 de març davant del CAP Montcada per valorar la situació de la sanitat a Montcada



111a quinzena | Abril 2022 11Publicitat

Tramitació en línia 
a www.montcada.cat

Servei OAC360 d’ajut en la tramitació
de beques escolars 935 954 802
(operatiu del 19 d’abril al 31 de maig).

Si voleu saber com 
presentar una instància 
a través de la web, 
mireu aquest video.

Excepcionalment, presentació presencial
de sol·licituds a l’OAC amb cita prèvia segons 
calendari per escoles.
Telèfon cita prèvia: 935 954 802.

Documentació disponible a la web municipal 
www.montcada.cat

BEQUES ESCOLARS
CURS 2022-2023

MENJADOR ESCOLAR
MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES

El termini ordinari de presentació
de les sol·licituds és del 25 d’abril

al 31 de maig de 2022

Dates de preinscripció a les escoles 

bressol: del 23 de maig al 2 de juny

Dissabtes 14 i 21 de maig, de 9.30 a 13.30 h

INSCRIPCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA, FINS AL 12 DE MAIG
(Grups amb un màxim de 15 persones)

PORTES OBERTES 2022-2023

BRESSOLESCOLES RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSOOOOOOOOLMunicipals

CONTACTEU AMB ELS 

CENTRES QUE VOLEU VISITAR:

EBM  Camí del Bosc:

935 758 093
ebcamidelbosc@montcada.org

EBM Can Casamada:

935 752 851
ebcancasamada@montcada.org

EBM Can Sant Joan:

935 646 055
ebcansantjoan@montcada.org

EBM Font Freda:

935 644 702
ebfontfreda@montcada.org

EBM Mitja Costa:

935 754 273
ebmitjacosta@montcada.org

CURSOS GRATUÏTS 
DE FORMACIÓ 
EN VOLUNTARIAT 
I ASSOCIACIONISME

INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT
Del 25 al 29 d’abril, de 18 a 20 h, 

i el dissabte 30 d’abril, de 11 a 13 h

Casa de la Vila

Impartit per Creu Roja Cerdanyola- Ripollet-

Montcada i Reixac

Inscripcions fins el 18 d’abril

 CAPTACIÓ DE FONS PER A ENTITATS
Del 10 al 13 de maig, de 17 a 20 h

Casa de la Vila

Impartit per Fundesplai

Inscripcions fins el 3 de maig

CURSO
DE FO
EN VO
I ASSO

Accés al formulari 

d’inscripció
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ECP defensa que el feminisme 
guiï les polítiques institucionals

POLÍTICA

Les portaveus del partit al Parlament i al Congrés participen en un acte a Montcada
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Amb el títol ‘Feminisme i refor-
ma laboral’, En Comú Podem 
(ECP) va organitzar el 28 de 
març un acte polític que va 
comptar amb la participació 
de la presidenta del grup par-
lamentari dels comuns, Jéssica 
Albiach, la portaveu de la for-
mació al Congrès, Aina Vidal, 
l’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora d’Igualtat, Feminismes 
i LGTBI, Jessica Segovia. 
Campos va obrir la matinal 
destacant que la pandèmia ha 
empitjorat la situació de les do-
nes i fent una menció especial 
a les treballadores del servei 
d’atenció domiciliària de Mont-
cada que estan en lluita per re-
clamar la pujada salarial que els 
hi correspon, d’acord amb el 

conveni del sector. Al seu torn, 
Segovia va destacar que durant 
aquest mandat el govern local ha 
incrementat en un 400% el pres-
supost dedicat a combatre les de-
sigualtats i va esmentar les acci-
ons d’assessorament a empreses 
locals perquè disposin d’un Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats, així 
com l’oferta formativa adreçada 
a dones en situació vulnerable. 
Segovia també es va congratular 
que el govern de Montcada hagi 
estat un dels primers de la comar-
ca a redactar un pla LGTBIQ.

Reforma laboral. Vidal va defen-
sar les bondats de la reforma la-
boral que ha liderat el seu partit 
al govern espanyol i va elogiar la 
fòrmula dels expedients de regu-
lació d’ocupació com alternativa 

als acomiadaments. En termes de 
gènere, la diputada va assegurar 
que “l’augment del salari mí-
nim professional ha benefi ciat, 
sobretot, les dones”.
Albiach es va centrar en la força 
del moviment feminista i va fer 
una crida a combatre el discurs 
de la dreta i la ultradreta, “que 
vol reobrir debats que ja esta-
ven superats, com la inversió 
en polítiques d’igualtat, el dret 
a l’avortament o la violència 
masclista”. Davant les crítiques 
que el feminisme no s’ocupa dels 
problemes reals de les famílies, 
Albiach va ser taxativa: “El femi-
nisme ha de ser la brúixola de 
les polítiques de les institucions,  
perquè el que proposa no no-
més benefi cia les dones, sinó 
també la resta de la societat”.

L’acte d’ECP es va fer a la plaça de l’Església. D’esquerra a dreta, Laura Campos, Jéssica Albiach, Aina Vidal i Jessica Segovia

Laura Grau | Montcada

Cs insta la Generalitat a 
trobar una solució de futur 
per al Bosc d’en Vilaró

El diputat de Cs Juan García, de visita a Montcada acompanyat per regidors del grup

La Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori del Parlament 
ha aprovat una proposta de re-
solució per regular nuclis de po-
blació en situació irregular com 
la urbanització del Bosc d’en 
Vilaró, ubicada en zona fores-
tal. La proposta, presentada pel 
grup parlamentari de Cs, insta 
el Govern a buscar una solució 
per a aquest conjunt d’habitat-
ges “que es consideren fora 
d’ordenació, però sobre les 
que es cobren impostos com 
l’IBI”, ha dit la formació en un 
comunicat. La regidora taronja 
a l’Ajuntament, Angelina del 
Pino, present a la Comissió par-

lamentària, considera que cal 
donar “una solució justa a les 
300 famílies afectades”. 

Més seguretat. D’altra banda, el 
diputat de Cs al Parlament Juan 
García va visitar el 27 de març 
Montcada Nova, acompanyat 
dels regidors montcadencs del 
partit, que van instal·lar una 
carpa al principi de la rambla, 
informant de les mesures que 
proposen per combatre la inse-
guretat ciutadana i les ocupaci-
ons de pisos. “Reclamem –va 
dir– més recursos per als cos-
sos policials i també canvis 
legislatius que erradiquin les 
ocupacions il·legals”.

El grup de treball de la gent gran del PSC Montcada ha traslladat 
les seves demandes de més atenció presencial a tres entitats ban-
càries amb seu al municipi, el BBVA, Banc Sabadell i Cajamar. La 
resta també han estat requerides, tot i que encara no han respost la 
petició de l’agrupació. Si bé les entitats ja han adoptat mesures per 
evitar l’exclusió fi nancera atenent al requeriment fet des del govern 
de l’Estat, fonts del partit han assenyalat que algunes sucursals lo-
cals han pres nota de les seves peticions per intentar garantir que a 
fi nal de mes, coincidint amb l’ingrés de la paga, es reforci l’atenció 
als pensionistes i es faci formació digital per a la gent gran | PA

El PSC reclama als bancs amb seu 
local més atenció a la gent gran

Laura Grau | Redacció
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Oriol Corral, el nou coordinador de l’ANC Montcada, presentarà el 
8 d’abril la nova junta de l’Assemblea (Auditori, 19h). L’acte, que 
coincideix amb el desè aniversari del col·lectiu, comptarà amb la 
participació de la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, Carles 
Puigdemont –que intervindrà a través d’un vídeo–, Sergi Perelló, de 
la Intersindical, i Ona Curto, del Consell per la República | PA

L’ANC Montcada fa un acte públic 
per presentar la seva nova junta
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CONFLICTE A UCRAÏNA

Fa tan sols tres setmanes que 
Olga Pustovoit, de 36 anys, i la 
seva fi lla Valeriia, de 4, van ar-
ribar a Montcada i Reixac fugint 
de la guerra a Ucraïna. A Lviv, 
la seva ciutat natal, han quedat 
el marit i pare de la petita, així 
com els pares d’Olga i un germà. 
“La guerra és el més difícil del 
món; des del primer dia vaig 
tenir clar que no volia que la 
nena visqués sentint sirenes i 
corrent cap al refugi”, ha ex-
plicat a La Veu. “La decisió ha 
estat difícil perquè el meu ma-
rit s’ha hagut de quedar, però 
la seguretat de Valeriia era la 
nostra prioritat i crec que des 
d’aquí puc ajudar més la meva 
família, ja que podré seguir 
treballant i tenir recursos per 
enviar”.

Agraïment. Pustovoit, informàtica 
de professió, té nocions de caste-
llà i havia visitat Catalunya amb 
anterioritat. Inicialment, es va 
plantejar marxar a Polònia però 
la seva amiga Anya Marcheko, 
qui des des fa quatre anys resi-
deix amb la seva mare i el seu fi ll 
a Mas Rampinyo, la va convidar 
a venir. “N’estic molt agraïda”, 
explica Olga, qui confi a poder 
tornar aviat a Ucraïna i repren-
dre la seva vida. “Ara és com-

plicat pensar en el futur, però 
necessito creure que aquesta 
és una situació temporal i que 
guanyarem la guerra”, diu. En 
la seva opinió, aquest és l’horitzó 
més factible tenint en compte la 
força amb què la població està 
defensant el país i el suport inter-
nacional amb què compta. “La 
raó està de la nostra part i a la 
resta del món tampoc no l’inte-
ressa que s’imposi la dictadura 
russa”, afegeix Olga.

Malgrat la tranquil·litat de saber 
que la guerra és lluny, l’angoixa 
és present a la vida de les famílies 
ucraïneses residents al municipi. 

Des que es va iniciar el confl icte, 
tot just fa un mes, s’han empadro-
nat a Montcada i Reixac 11 per-
sones provinents d’Ucraïna, que 
han fet elevar la xifra total fi ns a 
108. Anya Marchenko ha acollit 
a casa, a més d’Olga i Valeriia, 
una tieta materna. “Hem passat 
de ser tres a sis persones al pis; 
ja no tenim espai, però si hem 
d’acollir algú més, trobarem la 
manera de fer-ho”, assegura.
Anya admet que viu amb tensió 
tot allò que passa: “Estem con-
tínuament seguint les notícies, 
contactant amb la família i 
realment és molt angoixant”. 
Segons les informacions que ha 
rebut, en els últims dies, un míssil 
rus ha impactat a prop de la casa 
familiar. Sortosament, cap parent 
n’ha resultat ferit.

Entrega d’ajuda. El PSC de Mont-
cada ha recollit una tona i mitja 
de material humanitari, com 
aliments bàsics, medicaments i 
productes d’higiene, des que va 
iniciar la campanya de solidaritat 
a principi de març al seu local 
de Carretera Vella. L’ajut es va 
entregar al punt habilitat al Port 
de Barcelona que ha habilitat el 
Consolat. L’agrupació local ha 
agraït la solidaritat del veïnat per 
cooperar amb el poble ucraïnès.

Pilar Abián | Terra Nostra

‘La guerra és el més difícil del món’

‘La decisió ha estat 
difícil però la seguretat 
de Valeriia és la prioritat 
i des d’aquí puc ajudar 
més la meva família’, 
explica Pustovoit

Com ha viscut entrar en una 
zona de guerra?
El viatge comportava assumir 
un risc. El que va néixer com 
una aventura solidària es va 
anar convertint en una immer-
sió en el drama de la guerra. 
Vam estar en un campament 
amb més de dos mil refugiats, 
format.
Què és el que es van veure du-
rant el camí?
Quan vam arribar a Polònia, tot 
va canviar de cop. Només veiem  
autocars de refugiats escortats 
de sortida. No ets conscient de 
la dimensió d’una guerra fi ns 
que no t’hi apropes. Vam trobar 
riuades de gent i muntan yes 
de menjar i roba acumulada, 
pendents de repartir. La gent 
que vèiem era físicament molt 
semblant a nosaltres, però es-

taven destrossats anímicament 
i no deixaven de mirar el mòbil, 
pendents dels familiars que no 
havien volgut marxar del país. 
Una imatge que contrastava 
amb la  dels infants, aliens a 
qualsevol confl icte, jugant amb 
el poc que tenien.
Què li ha impressionat més?
La imatge que tinc gravada són 
milers de persones amuntega-
des, gairebé sense pertinences. 
Se’t queden les olors per la falta 
d’higiene i les escenes surrea-
listes dels refugiats que sortien 
per la frontera amb compta-
gotes. És esfereïdor saber que 
el centre de logística on anava 
l’ajuda humanitària que vam 
portar va volar pels aires pels 
bombardejos russos i es va ha-
ver d’habilitar un hospital com a 
punt de distribució del material. 

I com va ser la tornada? 
Vam portar fi ns a Reus la Yulia  
i els seus fi lls: Yaromir, de 10 
anys, i Sofi a, de 18 mesos. Ha-
vien passat el darrer Nadal allà 
com a turistes i ara, tres mesos 
després, hi tornaven com a re-
fugiats. El fi ll gran de 18 anys i 
el marit es van quedar a Ucra-
ïna, lluitant contra l’exèrcit rus. 
Tot i la difi cultat de l’idioma ens 
vam acabar entenent i vam es-
tablir un fort vincle.
Tornaria un altre cop?
Tots volem tornar, però la situa-
ció cada vegada és més inse-
gura. Quan estàs allà veus com 
les famílies fugen aterrides, 
disposades a pujar a qualsevol 
cotxe sense que importi el des-
tí, perquè creuen que res pot 
ser pitjor que la tragèdia que 
estan vivint | LM

Taxistes oberts  
a portar ajuda a 
Ucraïna i a tornar 
amb refugiats

El sergent Javi Puertas amb la família ucraïnesa que va acompanyar fi ns a Reus
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Anya Marchenko i la seva mare han acollit tres refugiades a casa seva, al barri de Mas Rampinyo

‘Tornaria a la zona de guerra, 
però ara és molt més difícil’
El sergent de la Policia Local Javi Puertas relata l’experiència de participar en una 
missió humanitària juntament amb el caporal Òscar Vives i l’agent David Navarrete

Un grup de taxistes del Vallès que 
opera a Montcada s’ha proposat 
enviar material sanitari i recollir 
familiars directes de la comunitat 
ucraïnesa que visquin al munici-
pi. “Volem establir contactes 
per poder fer el viatge quan 
abans millor, i ho volem fer 
amb les garan ties d’acollida”, 
afegeix un dels taxistes, Pedro 
Cortés, que viu amb impotència 
les conseqüències d’una guerra i 
tracta d’aportar una ajuda desin-
teressada. “Posem els nostres 
taxis a disposició i comptem 
amb el suport d’un traductor 
per facilitar la missió”, subrat-
lla Cortés. Durant aquests dies 
el grup de conductors s’ha reunit 
amb l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP) | LM

Valeriia, amb la bandera d’Ucraïna, jugant al parc amb la seva mare, Olga Pustovoit
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Pedro Cortés, de Taxi Vallès

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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Dimecres, 27 d’abril de 2022,

a les 19 h

Cruïlla del soterrament
(cantonada carrers Bogatell amb Colon)

Programa:

• Parlaments oficials
• Projecció d’un vídeo sobre el 

soterrament
• Actuació musical a càrrec d’Albert 

Faz, professor, i Marta Rodríguez, 
alumna de l’Aula Municipal de Música.

• Minut de silenci
• Ofrena floral

HOMENATGE
A LES VÍCTIMES 
DEL TREN
A MONTCADA
I REIXAC

Retransmissió en directe per 
streaming per www.montcada.cat
i www.laveu.cat

REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

– SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ

C. Alt de Sant Pere, 73 (Mas Rampinyo) Montcada i Reixac

   935 648 505 (ext. 2119) / 663 73 38 22

promocioeconomica@montcada.org

Dona! Tens més 
de 45 anys?

Estàs a l’atur? 
L’ordinador, 
internet, les 
noves tecnologies 
et dificulten 
l’accés al treball?

Vols actualitzar-
te i millorar 
les teves 
expectatives 
laborals? 

Vols saber què es 
la digitalització, 
estar-ne al 
corrent, millorar 
el teu historial i 
accedir a un lloc 
de feina?

Inscriu-te  
en el projecte 
CONNECTADONA!!!  
T’oferim solucions!!!

CONNECTADONA
PROJECTE DE REFORÇ EDUCATIU, DIGITAL I D’INCLUSIÓ LABORAL

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

VACANCES EN PAU

Mohamed Lamin va néixer fa 
30 anys als camps de refugiats 
sahrauís (Tindouf) i resideix a 
Montcada i Reixac des de fa més 
de dues dècades, on va arribar 
per primera vegada acollit per la 
família Sanz Cervera en el marc 
del projecte ‘Vacances en pau’. 
La seva vida va canviar gràcies 
a aquesta iniciativa promoguda 
pel Front Polisario amb el suport 
d’entitats i ajuntaments i que té 
com a objectiu que infants sah-
rauís passin l’estiu lluny de les 
dures condicions del desert d’Al-
gèria. 
Enguany el projecte es mantin-
drà, malgrat que el govern espa-
nyol s’ha posicionat obertament 
a favor del Marroc en el litigi 
que manté amb el Sàhara des 
que l’any 1975 Franco va cedir 
la gestió del territori sahrauí al 
regne marroquí. Aquesta ferida 
històrica, que mai ha cicatritzat 
per l’ajornament sine die del re-
ferèndum proposat per l’ONU, 

s’ha tornat a reobrir.
Com has rebut la nova posició 
del govern espanyol en el con-
fl icte entre Marroc i el Sàhara?
A nivell personal i sentimental, 
ho visc amb molta tristesa en 
constatar que ara tenim un aliat 
menys. Però la veritat és que no 
m’ha sorprès gaire, perquè Espa-

nya ni hi era ni se l’esperava. 
El poble sahrauí se sent traït?
Fa més de 40 anys que ens sen-
tim així. Ara ja és una constata-
ció; es treuen el Sàhara de sobre 
i no en volen saber res. És molt 
trist, perquè avui dia encara hi 
ha gent amb DNI espanyol al 
Sàhara. Els meus propis pares el 
tenen, però no els hi han permès 

renovar mai. Estem davant de la 
segona o la tercera traïció.
Creus que pot haver-hi canvis 
en l’àmbit diplomàtic?
És molt complicat perquè el món 
es mou per interessos geopolí-
tics. Fins i tot Algèria, una aliada 
històrica, pot arribar en breu a 
acords amb el Marroc per tal de 
subministrar gas a Espanya ara 
que Europa busca la manera de 
no dependre de Rússia. Crec que 
el posicionament del govern es-
panyol respon a aquest motiu i 
al xantatge marroquí per posar 
fre al fl uxe migratori. Malaura-
dament, la guerra que va comen-
çar fa un parell d’anys es veu ara 
com l’únic camí per intentar re-
cuperar el país.
Haver viscut al desert et fa veu-
re el món d’una altra manera?
Crec que et dona una visió més 
àmplia. Ens fa ser diferents, ni 
millor ni pitjor, però sí amb la 
dualitat d’haver viscut dues cul-
tures i costums diferents. 
Què va suposar per a tu el pro-

jecte ‘Vacances en pau’?
Vaig arribar amb vuit anys i per 
a mi va ser una gran oportunitat. 
Em va permetre conèixer una 
nova família i formar part d’una 
societat i d’una cultura diferents. 
Des del primer dia m’he sentit 
molt ben acollit, com un més, en 
l’àmbit familiar, amb els amics i 
a l’escola. Va ser com si m’hagu-
és tocat la loteria.
Aquest estiu es reactiva el pro-
jecte després de la pandèmia.
Sí, Montcada i Reixac sempre ha 

estat un municipi històricament 
solidari amb el Sàhara. Jo seguiré 
vinculat al programa en l’àmbit 
del Vallès, donant un cop de mà 
per rebre i atendre els infants.
Què li diries a la gent que es 
planteja participar al projecte?
Que, a més de ser una acció so-
lidària molt necessària per als 
nens i nenes que viuen al desert, 
amb temperatures de fi ns a 50 
graus a l’estiu, també és una ex-
periència molt gratifi cant per a la 
família acollidora.

Jesús Abad | Terra Nostra

‘Montcada sempre ha estat un 
poble solidari amb el Sàhara’

‘La solució al confl icte 
del Sàhara és molt 
complicada, el món 
es mou per interessos 
geopolítics’

L’experiència de Mohamed Lamin, un montcadenc nascut en un camp de refugiats

Lamin, que ara té 30 anys, va arribar al municipi amb 8 per passar unes vacances solidàries
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Iván García, de 30 anys, i Miguel 
Rivas, de 15, formen un dels 
dotze tàndems que s’han consti-
tuït aquest curs al municipi en el 
marc d’un projecte de mentoria 
social als tres instituts públics. 
La iniciativa s’ha posat en mar-
xa dins el Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE) a través del Pla de Mi-
llora d’Oportunitats Educatives 
(PMOE), promogut pel Depar-
tament d’Educació de la Gene-
ralitat, que compta amb el fi nan-
çament del Ministeri d’Educació 
i el Mecanisme de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la 
Unió Europea. 
La mentoria és una metodologia 
de l’educació informal que, a tra-
vés de la fi gura d’una persona vo-
luntària –formada i supervisada 
per un equip professional–, pre-
tén establir un vincle de confi an-
ça i respecte amb l’alumne que li 
permeti millorar les competències 
personals i relacionals, tenir accés 
a recursos i informació, millorar la 
fl uïdesa lingüística i rebre orienta-
ció acadèmica. “La idea és com-
batre l’abandonament escolar 
prematur i les conseqüències 
educatives de la crisi sanitària”, 
ha explicat la regidora d’Educa-
ció, Jessica Segovia (ECP). 

El paper del voluntariat. El pro-
jecte està gestionat per l’AFEV, 

una entitat de voluntariat soci-
al juvenil que forma part de la 
Coor dinadora de Mentoria Soci-
al. “Nosaltres seleccionem i for-
mem els voluntaris que acom-
panyen els joves que, en el cas 
de Montcada, estan cursant 
tercer de l’ESO”, ha explicat 
Irene Espinilla, de l’AFEV, qui 
ha afegit que “els primers mesos 
són de coneixença per agafar 
confi ança. L’objectiu és treballar 
l’autoestima, l’autonomia, l’inte-
rès pels estudis, el coneixement 
de l’entorn, els recursos del bar-
ri, a més de practicar les llengües 
vehiculars i crear xarxa social 
dins el territori. Els adolescents, 
proposats pels diferents centres 
educatius de secundària, passen 
dues hores a la setmana amb els 
seus mentors fent activitats di-
verses.

Societat
laveu.cat/societat

COMUNICACIÓ LOCAL
Montcada Comunicació fa una enquesta 
per conèixer els hàbits informatius de la 
població de Montcada i Reixac
PÀG. 21

Miguel Rivas, de l’INS La Ferreria, i 
Ivan García, estudiant de Crimino-
logia, es coneixen des de fi nals del 
passat novembre. El punt de tro-
bada que han triat és l’Espai Jove 
Can Tauler. “Quedem per jugar, 
parlar, passejar o anar al cinema i 
també per fer deures”, ha comen-
tat Rivas, per a qui l’experiència 
és positiva: “Estic molt content 
perquè he millorat el rendiment a 
l’institut. A casa, estaria connec-
tat a Internet, escoltant música o 

jugant a la videoconsola”. Per la 
seva banda, García assegura que 
en aquests mesos han aconseguit 
avenços importants: “Després del 
període de coneixença, ja em veu 
com un amic amb qui pot parlar 
de tot i demanar ajuda si la ne-
cessita”, argumenta, tot destacant 
que  “també hem posat una mica 
d’ordre a la seva vida lectiva i 
estem encarrilant el seu futur, a 
veure si s’anima a fer un Progra-
ma de Formació i Inserció”. Per 

a ambdós, aquest projecte està 
resultant engrescador. “Iván és 
un referent i un amic”, reconeix 
Rivas. García opina que aquesta 
experiència és “enriquidora a ni-
vell personal” i, alhora, considera 
que és molt necessària: “En certa 
manera, em veig una mica refl ec-
tit en Miguel quan jo tenia la seva 
edat. M’hauria agradat tenir una 
persona que m’ajudés en una 
etapa tan complicada com l’ado-
lescència | SA

Sílvia Alquézar | Montcada

PLA EDUCATIU D’ENTORN

El projecte s’ha posat en marxa aquest curs amb el fi nançament del Ministeri d’Educació i fons de la Unió Europea 

El PEE aposta per la mentoria social 
per combatre l’abandonament escolar  

‘Iván s’ha convertit en un referent i un amic’

Iván García, de 30 anys, i Miguel Rivas, de 15, formen una de les parelles que s’han constituït en el marc del projecte de mentoria social 
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S’han constituït dotze 
parelles, formades 
per un voluntari i un 
estudiant de 3r d’ESO 

L’entitat AFEV ha 
seleccionat les 
persones voluntàries,   
la majoria, del municipi
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L’escola El Turó ha rebut el 
certifi cat amb la denominació 
de qualitat Bo, Sa, D’Aquí que 
impulsa el grup de comunica-
ció Taelus amb l’objectiu de 
promocionar els menjadors 
escolars saludables i de quilò-
metre zero i, alhora, apropar 
artistes coneguts del panorama 
musical del territori als espais 
de lleure dels centres educatius 
compromesos amb l’alimenta-
ció sostenible i de proximitat. 
El lliurament del diploma va 
tenir lloc el 30 de març amb la 
visita de la cantant Sara Roy, 
qui va fer d’ambaixadora de 
la iniciativa. L’excomponent 
del ja dissolt grup Macedònia 
va entregar el certifi cat a la 

directora del centre, Imma Es-
pinosa, i les representants de 
l’AFA, l’entitat que gestiona el 
servei del migdia. Roy va ofe-
rir un petit concert als infants i 
va respondre les preguntes que 
havien preparat per conèixer la 
seva trajectòria artística. 

Objectius. “L’AFA ha fet una 
aposta perquè l’alimentació 
i l’espai de menjador també 
formin part de la fi losofi a de 
l’Escola Verda”, ha comentat 

Lorena Lema, de l’AFA. L’as-
sociació de pares i mares, que 
té adjudicat el servei a l’empre-
sa Core Restauració, va voler 
anar més enllà quan al 2019 
va recuperar la cuina, posant 
en marxa un projecte d’alimen-
tació que no només fos sana 
i equilibrada, sinó també de 
proximitat i sostenible. “Estem 
molt contentes amb aquest 
reconeixement. Seguirem 
treballant en aquesta línia 
per oferir als infants produc-

tes de qualitat”, afi rma Sandra 
Carmona, de l’AFA.
Enguany, el projecte Bo, Sa, 
D’Aquí ha rebut unes 600 
sol·licituds d’escoles d’arreu 
de Catalunya per validar els 
seus menús i la procedència 
del menjar, de les quals prop 
d’una cinquantena n’ha rebut 
el diploma que certifi ca que 
compleix els requisits de sos-
tenibilitat, proximitat, produc-
te ecològic i cuina tradicional 
catalana. “Portem dos anys a 

l’escola El Turó. És un projec-
te que ens agrada molt per-
què és una Escola Verda que 
encaixa amb la nostra fi loso-
fi a de menjadors escolars”, ha 
explicat el propietari de Core 
Restauració, Jacob Corral, qui 
ha afegit que “fem uns menús 
amb els productes frescos de 
temporada, amb peix de la 
llotja d’Arenys, carn de pro-
ximitat i verdures i fruites de 
pagesos dels voltants”.

Sara Roy es va fer un selfi e amb l’alumnat de l’escola El Turó després del concert que va oferir al gimnàs del centre educatiu

El menjador rep una 
distinció per la seva 
cuina sostenible
El servei, gestionat per l’AFA, obté el certifi cat Bo, Sa, D’Aquí

Sílvia Alquézar | Montcada
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ESCOLA EL TURÓ

La cantant Sara Roy 
va lliurar el diploma a 
representants de l’AFA  
i la direcció del centre 

Infants de l’EBM Can Casamada, jugant al pati en l’inici de curs, a principi de setembre

El Ple de l’Ajuntament, reunit 
en la sessió ordinària de març, 
va aprovar, amb l’única absten-
ció de Cs, l’expedient de con-
tractació per a la prestació del 
servei de tres de les cinc esco-
les bressol municipals amb què 
compta la localitat, els centres 
Camí del Bosc (Can Cuiàs), 
Can Casamada (Montcada) 
i Mitja Costa (Terra Nostra). 
L’import estimat del preu de 
sortida de l’adjudicació ha aug-
mentat un 42% respecte el con-

tracte actual i se situa en 5,7 mi-
lions d’euros en total. Aquest 
increment respon a les millo-
res introduïdes en el servei a 
prestar. Els recursos afegits es 
destinaran a crear un aula més 
per a alumnat de P2, a l’aten-
ció psicopedagògica, a atendre 
els infants amb necessitats edu-
catives especials i a equiparar 
les condicions salarials entre 
el personal fi xe i l’eventual. 
“Fem una clara aposta per 
l’escola inclusiva; el Decret 
d’Inclusió de la Generalitat 

és molt bo sobre el paper 
però, per aplicar-lo, calen re-
cursos econòmics i això és el 
que fem des de l’Ajuntament, 
augmentar el pressupost per 
garantir el compliment de les 
reivindicacions del sector”, 
va dir la regidora d’Educació 
Jessica Segovia (ECP). Tots els 
grups municipals –ECP, PSC, 
ERC i Cs– van lloar la iniciati-
va. Les altres dues escoles mu-
nicipals restants –Font Freda i 
Can Sant Joan– no estan inclo-
ses en la licitació aprovada.

La gestió de tres centres, a licitació
L’Ajuntament augmenta el preu de sortida un 42% per incloure millores en el servei

Pilar Abián | Montcada
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

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

ÚLTIMES 

PLACES!
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L’advocada i activista feminista 
Núria González va fer un al-
legat aferrissat contra la indús-
tria dels ventres de lloguer a la 
conferència que va organitzar 
el 23 de març l’Aula d’Exten-
sió Universitària a l’Auditori 
Municipal, que va ser presen-
tada pel periodista montcadenc 
Carlos Quílez. Autora del llibre 
‘Vientres de alquiler, la mala 
gente’ (Eolas Ediciones, 2021), 
González denuncia que la ges-
tació subrogada ha generat una 
indústria milionària “basada 
en el tràfi c de persones i en la 
fal·làcia que les mares tenen 
la potestat de vendre els seus 
fi lls, com si es tractessin de 
bens de mercat i no de per-
sones jurídiques, amb els seus 
drets”. 

Explotació. L’advocada assenya-
la que es tracta “d’una pràctica 
d’explotació reproductiva”, 

que s’aprofi ta de la situació de 
pobresa i vulnerabilitat de les 
dones per convertir-les en “me-
res incubadores i paridores”.  
González va desvetllar la políti-
ca comercial de les agències  de 
gestació subrogada, que oferei-
xen a les parelles interessades 
catàlegs amb diferents fenotips 
de dones i una llista de donants 
de cèl·lules masculines i feme-
nines amb l’objectiu que la cri-
atura resultant tingui uns trets 
físics i intel·lectuals que s’ajus-
tin als seus gustos. 
El contracte estipula un seguit 
d’obligacions per a la dona ges-
tant, que afecten tots els àmbits 
de la seva vida privada, des de 
l’alimentació fi ns a les relacions 
socials, i elimina la identitat de 
la mare biològica de l’historial, 
vulnerant així el dret de fi lia-
ció que estableix la llei. “Per 
culminar aquesta llista de 
perversions, una de les clàu-
sules especifi ca que si el nadó 

neix amb alguna defi ciència, 
pot ser retornat en el termi-
ni de dos anys”, va denunciar 
l’advocada, qui es va mostrar 
molt crítica amb les parelles 
que emprenen aquest camí per 
tenir fi lls: “Ser pare o mare 
no és un dret, és un desig to-
talment lícit, però no podem 
admetre que per satisfer-lo 
hi hagi persones que se saltin 
els drets d’altres, fent servir 

els diners”. L’any 2018 la in-
dústria de les mares de lloguer 
va facturar 6.500 milions d’eu-
ros a la vintena de països on 
està legalitzada, entre els quals 
hi ha Ucraïna, considerada 
com “la fàbrica de nadons 
d’Europa”, segons González, 
qui assegura que el preu mig 
de tenir una criatura per ges-

tació subrogada en aquest país 
se situa al voltant dels 85.000 
euros. L’advocada va reclamar 
l’abolició d’aquesta pràctica 
“que mercantiliza les dones 
i els seus fi lls” i l’aplicació de 
mesures perquè les persones 
dels països on no està legalitza-
da no puguin acudir a un país 
estranger.

‘La gestació subrogada fa 
negoci amb les dones i els fi lls’
Núria González reclama l’abolició d’aquesta forma d’explotació reproductiva
Laura Grau | Montcada

AULA MIR

L’activista feminista Núria González, durant la seva intervenció a l’Auditori Municipal
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Raquel Piqué obre el cicle de xerrades 
‘El nostre poble a través del temps’
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‘S’aprofi ta la situació 
de pobresa de les 
dones per convertir-les 
en meres incubadores’ 

‘No podem satisfer 
el  desig de ser pare 
o mare, vulnerant els 
drets dels altres’

La catedràtica de Prehistòria de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), Raquel Piqué, va 
inaugurar el passat 30 de març el 
cicle de conferències que organit-
zen conjuntament l’Aula d’Exten-
sió Universitària de Montcada i 
Reixac (Aula MiR) i el Municipal 
amb el títol ‘El nostre poble a tra-
vés dels temps’. Filla d’una família 
de pagesos del municipi, la con-
ferenciant va començar recordant 
l’època que anava a collir patates 
a l’hort del seu pare. “Aleshores, 

mai m’hauria imaginat que aca-
baria investigant com va néixer 
l’agricultura”, va dir a l’inici de la 
conferència titulada ‘La revolució 
neolítica i l’adopció de l’agricultu-
ra’.
Piqué va repassar les diferents 
hipòtesis que expliquen el pas 
d’una societat caçadora i recol-
lectora a una agrícola i ramadera 
i va analitzar les conseqüències 
que va suposar aquest canvi, en-
tre les quals va destacar el seden-
tarisme, l’augment de la població 

i l’impacte en l’entorn. “La do-
mesticació de plantes i animals 
va ser un llarg procés d’aprenen-
tatge per part de la humanitat a 
partir de l’observació i la selecció 
d’exemplars”, va explicar Piqué 
durant la seva intervenció, tot situ-
ant les primeres evidències d’agri-
cultura a la zona del Pròxim Orient 
ara fa uns 16.000 anys. L’Aula i 
la Regidoria d’Igualtat també van 
organitzar una xerrada conjunta el 
6 d’abril sobre el biax de gènere a 
l’arqueologia | LG
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Celebrar els 90 
en pandèmia

La cita era esperada i el 
Kursaal  es va convertir en l’es-
cenari idoni per viure una tar-
da plena d’emocions i també 
d’alegria, ara que la pandèmia 
va de baixa i les restriccions 
d’aforament s’han acabat. Més 
de 200 persones van omplir 
la sala Joan Dalmau el 24 de 
març amb motiu de l’homenat-
ge que l’Ajuntament i la Xarxa 
d’Equipaments van retre als 
quinze socis del Casal de Gent 
Gran Casa la Mina que van 
complir els 90 anys al 2020 i 
al 2021.

Acte emotiu. L’homenatge a les 
persones nonagenàries, una 
celebració que es feia de forma 
anual al Casal, es va deixar de 
fer durant els darrers dos anys 
a causa de la pandèmia. Habi-
tualment, se celebrava al de-
sembre, coincidint amb la tra-
dicional encesa del pessebre de 
Nadal a l’equipament del parc 
de les Aigües. Enguany, l’ho-
menatge va començar amb un 
llarg aplaudiment per a les per-

sones assistents –usuaris i fa-
miliars– i amb un sentit record 
a les que ja no hi són. L’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
va destacar la capacitat de re-
sistència de la gent gran que, 
després de viure una Guerra 
Civil i créixer amb una dicta-
dura, “ha pogut superar una 
pandèmia que ha sacsejat la 
nostra manera d’entendre el 
món”. L’edil també va posar 
en valor la importància de l’en-
velliment actiu: “És un sector 
de la població que encara té 
moltes coses a fer i a dir”.
Els homenatjats van ser Fran-
cisco Ruiz, Antonio López, 
José Calvente, Francisco Ros, 
Trinidad Muñoz, Teresa Pra-
dos, Juana Montalbán, Mari-
na Collado, Carmen Cívico, 
Lucía Elvira, Antonia Troya, 
Amparo Román, Dolores Are-
nas, Estrella Mateo i Juana 
Velasco. L’acte va incloure les 
actuacions del monologuis-
ta Elías Torres i del grup de 
playback del Casal que van fer 
gaudir el públic.

Lluís Maldonado | Can Sant Joan

GENT GRAN

El Casal de la Casa de la Mina recupera la festa 
de reconeixement als socis de més edat al Kursaal

L’alcaldessa, Laura Campos, va lliurar un obsequi a les persones de més de 90 anys homenatjades al Kursaal el passat 24 de març
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Juana Velasco

‘M’agrada llegir 
i cosir perquè 
m’ajuda a estar 
activa’

‘Agraeixo aquest 
homenatge. Soc l’únic 
a la meva família que 
ha arribat als 90’

‘Aviat em faran 
rebesàvia i em fa 
molta il·lusió poder 
viure el moment’

Les partides al dòmino i les activi-
tats del Casal han revifat els ànims 
d’aquest veí de Carretera Vella, des-
prés de la mort recent de la seva 
dona. És un gran afi cionat al futbol i 
seguidor del CD Montcada.

Mercè Grau Arnal va néixer el 4 
d’abril de 1922 en el si d’una família 
de pagès del carrer Ripoll, darrera 
de l’església de Santa Engràcia. De 
ben petita, li agradava més ajudar 
el seu pare a l’hort de Terra Nostra 
que anar a l’escola.  També anava 
als camps a collir maduixes, una 
feina dura que li reportava alguns di-
ners, ja que aquesta fruita era molt 
ben pagada al mercat de Sant An-
dreu. Quan Mercè tenia 12 anys va 
néixer el seu únic germà, Francesc, 
l’únic que va poder estudiar fi ns 
als 16 anys “perquè deia un met-
ge conegut nostres que era bo per 
escriure i fer números”, explica l’an-
ciana que, de ben jove va assumir 
la responsabilitat de portar la casa, 
mentre els pares treballaven a les 
feines del camp. “M’he fet un tip de 
fregar terres, rentar roba i cuinar… 
No sé com he durat tant, perquè 
de menjar tampoc en teníem gai-
re”. Li agradaven especialment els 
rovells d’ou barrejats amb sucre en 
les poques ocasions que n’hi dona-
ven –explica. “Quan matàvem un 

pollastre, molt de tant en tant, el 
pare és el que se’n menjava un tros 
més gran perquè era el que més 
havia de treballar”. 

Guerra Civil. A més d’ocupar-se de 
la casa, la jove Mercè també cosia 
amb una màquina que li van com-
prar els pares, arreglava camises 
que anava a buscar en tren a Bar-
celona amb un mocador de fer far-
cells i, en una ocasió, va viatjar amb 
els seus cosins a Lleida a buscar oli, 
havent de fer nit fora de casa per-
què el pas estava tallat per un inci-
dent relacionat amb la Guerra Civil. 
No oblidarà mai les llàgrimes de la 
seva mare quan va veure l’església 
de Montcada destrossada per les 
bombes incendiàries. Van passar 
els anys i el germà de  Mercè es va 
casar i va abandonar la casa fami-
liar, on es va quedar ella amb els 
seus pares, a qui va cuidar fi ns a la 

Laura Grau | Montcada

Una vida cuidant dels altres
 Mercè Grau Arnal celebra els 100 anys envoltada de la seva família
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seva mort. En no  trobar cap xi-
cot que li fes el pes –comenta–, 
va preferir seguir soltera, gaudint 
dels seus quatre nebots, dos dels 
quals pràcticament va criar. Ja de 
gran, va descobrir la seva passió 
viatgera amb l’Esplai per a la Dona 
i la seva família, visitant països 
com Egipte i Itàlia. “M’he passat 
la vida cuidant dels altres. Ara 
m’han de cuidar a mi perquè ja 
tinc massa anys”, diu, tot afegint 
“em pregunto per què encara soc 
aquí, si ja no hi tinc res a fer en 
aquest món”. Tot i la fragilitat d’un 
cos centenari i la seva sordesa, la 
Mercè té bona salut i encara s’hi 
veu prou per fer ganxet, una de les 
seves afi cions.

‘No sé com he durat 
tant [...] De vegades 
em pregunto per què 
encara soc aquí, si ja 
no hi tinc res a fer 
en aquest món’, diu

Mercè Grau amb el seu germà, de 87 anys, amb qui conviu a la casa del carrer Ripoll

La Mercè, quan era una nena de 8 anys

Amb el carnet de sòcia 140, és de 
les més antigues del Casal de la 
Mina. Aquesta dona vital i riallera 
va arribar amb 22 anys a Montca-
da, on reconeix que va passar gana 
durant els primers anys.

El primer que va fer davant de 
càmera va ser recitar un poema 
d’agraï ment per l’homenatge. Diu 
que el secret de la seva longevitat 
és tenir una dieta equilibrada i es-
tar entretinguda.

Francisco Ros Teresa Prados 
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Programació MONTCADA I REIXAC 

ABRIL-MAIG

2022

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

@TeatreMontcada

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID

Des del 28 de gener de 2022 l’aforament de la sala és del 100% i s’aplicaran les mesures de seguretat segons la normativa vigent · Es recomana portar les 
entrades al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper · Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim de 30 minuts d’antelació per 
facilitar l’entrada esglaonada · Us preguem que seguiu la informació actualitzada al respecte, mitjançant els canals de comunicació municipals en línia.

DIUMENGE 24 D’ABRIL, 18 h
Hause & Richman

UNA TERÀPIA INTEGRAL
TEATRE
Teatre Municipal

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

DIVENDRES 22 D’ABRIL, 20 h  
Q-Ars Teatre

CAROLA
TEATRE
Teatre Municipal

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

DIUMENGE 8 DE MAIG, 12 h
Cia. La Bleda
MON PETIT SOUVENIR
TEATRE/CLOWN FAMILIAR
Espai Cultural Kursaal

Preu: 8 euros; anticipada 5 euros +3

ASSOCIACIÓ  
DE GENT GRAN  
PARC DE SALVADOR 
ALLENDE

SORTIDES 
CULTURALS
PER A PERSONES 

GRANS 2022
Persones de més de 60 anys 

del municipi

28 d’abril 2022
SITGES I ELS MODERNISTES 
Ruta guiada per la vila de Sitges. 
Santiago Rusiñol, Joan Maragall, Josep 
Carner i Joan-Salvat Papasseit van fer 
de Sitges llar i inspiració, prenent-
ne la llum i la proximitat del mar. El 
modernisme esclata en aquesta vila 
sempre trencadora i permet una ruta 
plena d’encant.

Desplaçament en autocar

Concentració: 8.30 h (pl. Lluís Companys)
Sortida: 8.45 h
Durada de la ruta: 2 hores
Arribada a Montcada: cap a les 14 h (pl. Lluís Companys)

Preu: 5 euros
Inscripció prèvia: fins al 21 d’abril 

• Associació de gent gran Casa de la Mina: 935 644 418
• Associació de gent gran Parc Salvador Allende: 634 438 042

Mireu el programa complet de sortides a
www.montcada.cat

P R O G R A M A C I Ó

ACTIVITATS I TALLERS
XARXA D’EQUIPAMENTS
A B R I L - J U N Y  2 0 2 2

X
A

Més Informació:

facebook.com/equipamentsmir.cat

 @xarxamir

• CASINO DE TERRA NOSTRA

• CASAL DE GENT GRAN CASA 
DE LA VILA

• CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

• CENTRE CÍVIC L’ALZINA

• CENTRE CÍVIC LA RIBERA

Inscripcions en marxa!
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La caminada solidària Magic 
Line de Sant Joan de Déu ha 
aconseguit recaptar al vol-
tant de 2.500 euros –entre 
inscripcions  i venda de samar-
retes– en la seva edició local, 
que van organitzar el grup 
promotor i el Centre Excursi-
onista El Cim el passat 20 de 
març. Els participants, més de 
150 persones, van sortir del 
parc de la Llacuna i van fer un 
recorregut de 12 km, vorejant 
les poblacions de la Llagos-
ta, Santa Perpètua, Ripollet i 
Montcada. 

Balanç. “El temps ens va res-
pectar i vam poder fer la 
ruta sense mullar-nos i en un 
ambient festiu i de compa-
nyonia”, ha dit Dolors Fernán-
dez, de l’organització, qui ha 
destacat la tasca feta pel Cim. 
També hi van col·laborar dues 
entitats més, el grup de teatre 
Els Titelles, que va animar els 

participants al punt de sortida 
des de primera hora del matí, 
i els Castellers de Montcada, 
que van fer un pilar per inau-
gurar la jornada. El president 
d’El Cim, Gaietà Sarrà, s’ha 
mostrat disposat a col·laborar 
amb la caminada de Sant Joan 
de Déu sempre que se’ls hi 
demani “perquè considerem 

que és una iniciativa que fa 
poble i té una vessant solidà-
ria com a valor afegit”. 
Els diners recollits es destina-
ran a programes de suport a 
infants, adults i persones grans 
en situació vulnerable que 
s’atenen als centres hospitalaris 
de Sant Joan de Déu i entitats 
socials d’arreu de Catalunya.  

Laura Grau | Redacció

La Magic Line recapta 2.500 
euros a Montcada i Reixac
La caminada va reunir 150 persones, que van recórrer 12 quilòmetres pel Pla de Reixac

CAMINADA SOLIDÀRIA

Aquesta és la primera edició que la Magic Line es fa al terme municipal de  Montcada 

JS

La Fundació Adimir ha posat en 
marxa un projecte de microme-
cenatge coincidint amb la festi-
vitat de Sant Jordi, amb l’objec-
tiu de sufragar la reparació del 
paviment de la sala principal 
del Centre d’Atenció Integral 
per a la Diversidat Funcional 
(CAID) que l’entitat té a Terra 
Nostra.  El terra de la sala, de 
50 metres quadrats, és de fusta 
natural, està envellit i necessi-
ta manteniment. “És un par-
quet que té 20 anys i s’ha de 
condicionar perquè tingui un 
aspecte impecable, per donar 
el millor servei a les persones 
usuàries”,  ha subratllat la presi-

denta de la Fundació, Carolina 
Ibáñez. La forma de col·laborar 
amb la campanya consisteix a 
fer una donació a la fundació 
per un import mínim de 3,5/4 
euros. Les persones que hi parti-
cipin rebran una manualitat feta 
per membres de l’entitat. Les 
donacions es poden realitzar 
mitjançant transferència bancà-
ria al compte d’Adimir:  ES43 
2100 0293 2901 0178 9597 o per 
Bizum al codi: 04027 (donatiu 
ONG). El CAID ha experi-
mentat un important increment 
d’infants, passant de 30 a 90 en 
l’últim any. La gran majoria dels 
casos tractats són Trastorns de 
l’Espectre Autista (TEA).

Lluís Maldonado | Redacció

ADIMIR

Campanya per millorar el 
Centre d’Atenció Integral
La Fundació vol condicionar el terra de la sala principal 

2022

Podeu consultar les bases i 
descarregar butlleta d’inscripció a 

www.montcada.cat

Activitat destinada 
exclusivament 
per als músics, grups 
o solistes.

Inscripcions obertes fins al 24 
d’abril. Presencial a la Casa 
de la vila o al correu electrònic 
cultura@montcada.org

4 i 5 de juny a l’Espai Poblet, 
dins del programa de Festa Major

PARTICIPA!

blogs.amb.cat/tenimdrets

Programa Metropolità

TALLER D’ESCULTURA 
I IL·LUSTRACIÓ 
Dissabte, 30 d’abril de 10.30 a 13 h
“EL MÓN QUE VOLEM”

Per a infants de 6 a 12 anys
Cal portar garrafes d’aigua, cartrons
dels rotllos de paper i oueres.

TALLER DE 
PERFORMANCE
Dissabte, 7 de maig de 10.30 a 13 h

Centre Cívic Can Cuiàs
Cal inscripció prèvia
a centreciviccancuias@montcada.org
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Quin interès desperta la infor-
mació local entre la ciutadania, 
com s’informa d’allò que passa 
al municipi i quin coneixement 
té la població sobre els mitjans 
públics locals són les principals 
qüestions que es volen extreu-
re de l’enquesta que Montcada 
Comunicació ha posat en mar-
xa fi ns al 23 d’abril. La con-
sulta s’emmarca en el procés 
de transformació que afronta 
l’organisme autònom d’infor-
mació local creat l’any 1991 
que gestiona el butlletí La Veu, 
el portal de notícies laveu.cat i 
l’emissora Montcada Ràdio.

Transformació. “Enguany és un 
any de canvis per a nosaltres 
amb la voluntat de millorar 
des d’un punt de vista tecno-
lògic, fent una aposta clara 
per la digitalització”, ha ex-
plicat la gerent de Montcada 
Comunicació, Pilar Abián. En 
aquest sentit, el departament 
està preparant un nou disseny 
del portal de notícies més àgil i 
dinàmic que l’actual, així com 
una nova maqueta de La Veu, 
que podria passar a tenir perio-
dicitat mensual. “L’audiència 
s’informa cada vegada més 
de l’actualitat a través dels 
dispositius mòbils; potser és 

el moment de canviar la fi -
losofi a de la publicació, fent 
que tracti qüestions en pro-
funditat, de forma refl exiva 
i continguts que no estiguin 
marcats per la immediate-
sa”, ha assenyalat Abián.
Montcada Comunicació també 
vol que els mitjans siguin més 
participatius i interactius amb 
l’audiència. És per això que vol 
copsar què és el que l’interessa 
i quins són els seus hàbits infor-
matius a través d’una enquesta 
que es pot respondre en línia o 
bé de forma presencial als cen-
tres cívics que pertanyen a la xar-
xa d’equipaments municipals.

Enquesta per saber els hàbits 
informatius de la ciutadania
Montcada Comunicació impulsa la consulta en el marc del procés de canvi dels mitjans locals

COMUNICACIÓ LOCAL

L’enquesta, que es pot respondre en línia o en paper, pretén saber com s’informa la població de l’actualitat de Montcada i Reixac
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L’activista veïnal Antonio Alcán-
tara, impulsor d’iniciatives com 
El Rec es Mou o la Taula Co-
munitària de Can Sant Joan, pre-
senta Voces con esencia (Octaedro), 
una publicació que ha coordinat 
amb la investigadora Ana Nove-
lla i que aborda la importància de 
l’animació sociocultural com un 
conjunt de pràctiques pedagògi-
ques que contribueixen a la co-
hesió social i la participació dins 
d’una comunitat.  “En un món 
marcat per les desigualtats i les 
relacions d’opressió, necessitem 
que l’animació sociocultural es 
posicioni”, opina Alcántara, qui 
creu que aquestes accions adqui-
reixen especial rellevància en l’ac-
tualitat, davant de l’augment dels 
discursos d’odi. 

El volum. En el llibre ha partici-
pat una quarantena de persones 
d’arreu de l’Estat espanyol de di-
ferents perfi ls: docents, tècnics, 
activistes i acadèmics. L’objectiu 
és plasmar el signifi cat de l’ani-
mació sociocultural a través de 
la diversitat de visions dels par-
ticipants. Mentre que alguns ca-
pítols tracten la pràctica des d’un 
vessant teòric, altres ho fan mit-
jançant experiències personals 
dels autors. “Són 13 capítols i 

poc més de 300 pàgines amb 
propostes d’arreu de l’Estat 
com Corvera d’Astúries, Mà-
laga, Salamanca, Lleida... El 
volum és un projecte col·lectiu 
realitzat per veus activistes i 
professionals de l’animació so-
ciocultural”.
La proposta va néixer el 2019 
en el marc de la Coordinadora 
per a l’Animació Sociocultural 
de Catalunya (CASCAT) i tots 
els benefi cis de la publicació es 
destinaran a projectes de l’orga-
nització. ‘Voces con esencia’ es 
pot adquirir en llibreries i plata-
formes digitals.

Eric Moner | Can Sant Joan

ASSAIG

Refl exió sobre el paper de 
l’animació sociocultural 
en la cohesió social
Antonio Alcántara, veí de Can Sant Joan, ha coordinat 
el llibre ‘Voces con esencia’ amb la docent Ana Novella

Lluís Maldonado | Redacció

Alcántara, amb un exemplar del seu llibre
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laveu.cat/agenda
Agenda ‘LA VIDA FANTÀSTICA. 

LLIÇONS DE VIDA D’UN NEN AMB SOMNIS’
Presentació del llibre de Dídac Bautista

AUDITORI MUNICIPAL, 19 D’ABRIL, A LES 18H

Telèfons d’interès

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

1211
C.PardoI.Vila

Rivas Duran I.VilaJ.Relat

18 19
C.Pardo M.Guix M.Guixfa

rm
à

c
ie

s

8 9 10

15 16 1713 14
El Punt Recasens RecasensM.Guix Quirós

J.Relat

20 2221

Rivas Rivas

23 24
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

abril

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

8 l divendres
Acte polític. Desè aniversari de l’ANC, 

amb la presidenta Elisenda Paluzie, i 

presentació de la nova junta local. Hora: 

19h. Lloc: Auditori Municipal. 

Acte religiós. Processó de la Cofradia 

Virgen de los Dolores. Hora: 20h. Lloc: 

Carrers de Can Sant Joan. 

19 l dimarts
Presentació. ‘La vida fantàstica. Lliçons 

de vida d’un nen amb somnis’, de Dí-

dac Bautista. Hora: 18h. Lloc: Auditori 

Municipal. 

Presentació. ‘El sol de l’hivern’, de Josep 

Capella. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori 

Municipal. 

20 l dimecres
Literatura. Conversa amb l’escriptor Víc-

tor del Árbol. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 

de Can Sant Joan.

Presentació. ‘Diari de bord. Trajecte en 

el Mexique cap a l’exili’, de Josep Espin-

sa Massaguer, a càrrec de Sònia Her-

nández, responsable de l’edició. Hora: 

19h. Lloc: Auditori Municipal. 

21 l dijous
Gent gran. Recital poètic-musical i ba-

llada de sardanes. Hora. 17.15h. Lloc: 

Exteriors del Casal de la Mina.

Presentació. ‘La petita Montcada’, amb 

text de David Fontanals i il·lustracions 

de Javi García. Hora: 18h. Lloc: Auditori 

Municipal.

22 l divendres
Veredicte. Concurs ‘Guanya’t un punt’. 

Hora: 18h. Lloc: Auditori Municipal.

Presentació. ‘Lo que la violencia obsté-

trica esconde’, de Manuela Valenzuela. 

Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Teatre. ‘Carola’, de Q-ars Teatre. Hora: 

20h. Lloc: Teatre Municipal.

23 l dissabte
Sant Jordi. Fira del llibre al carrer Major. 

Horari: De 10.30 a 20h (veure pàgina 

23).

Patrimoni. Visita teatralitzada a la Casa 

de les Aigües. Hora: 12h. Organitza: 

Museu Municipal.

Sardanes. Ballada amb la cobla Nova 

Vallès. Hora: 17h. Lloc: Plaça de l’Es-

glésia. 

24 l diumenge
Veredicte. Del concurs de microrelats 

‘Dones veu a les dones?’ i concert a càr-

rec del grup Las amigas de Yoli. Hora: 

12h. Lloc: Parc Antiga Cerveseria.

28 l dijous
Poeticae. Poemes del món. Hora: 

17.30h. Lloc: Plaça del Bosc. Organitza: 

Taula Comunitària de Can Sant Joan.

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

EXPOSICIÓ
CONCURS DE 
MICRORELATS
‘DONES VEU A LES 
DONES?’

Fins al 6 de maig
2625

RecasensEl Punt

29 30 127 28
Rivas Duran DuranRambla Recasens

EXPOSICIÓ
FONS D’ART MUNICIPAL

Fins al 15 de maig

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

EXPOSICIÓ
‘LIGHT PAINTING’ 
Y NOCTURNAS
Manel Gallart

Fins a l’1 de maig

Propera Veu, 29 d’abril 

Soterrament
La ministra de Transports ha 
estat per primer cop al muni-
cipi després de l’aprovació del 
projecte del soterrament de l’R2 
en Consell de Ministres i amb el 
procés de licitació en marxa. Ha 
vingut acompanyada de la pre-
sidenta d’Adif, ratifi cant així el 
compromís de l’Estat amb l’ac-
tuació que ha de transformar de 
forma qualitativa el nucli urbà 
del municipi i que, ara per ara, 
és la principal inversió prevista a 
curt termini per l’administrador 
d’infraestructures ferroviàries. 
Amb les obres pràcticament a 
tocar, un nou escull preocupa 
Adif, que hi hagi constructores 
interessades a fer el projecte en 
un context marcat per la pujada 
de preus de materials a cau-
sa de la guerra a Ucraïna. Una 
nova difi cultat a superar en el 
llarg camí d’aquest projecte que 
esperem es resolgui aviat.
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Carretera del cementiri
Sovint utilitzo la carretera del 
Cementiri de Collserola per des-
plaçar-me fi ns a Barcelona. En-
tenc que és un vial que passa 
per diferents municipis i no sé a 
qui correspon actuar al respec-
te, però vull alertar sobre l’estat 
deteriorat en què es troba. En 
alguns trams, hi ha uns sots de 
grans dimensions –com es veu 
a la fotografi a– que poden cau-
sar un accident, especialment a 
la gent que ens desplacem en 
moto. Prego les administracions 
competents que intervinguin 
per evitar una desgràcia.

 Jordi Sans
Terra Nostra

Un ofi cio en extinción
Hace 5 años que me jubilé como 
relojero, un ofi cio que lamen-
tablemente se está perdiendo. 
Con el objetivo de conservar y 
divulgar mis conocimientos, he 
escrito un libro titulado ‘Apun-
tes de relojero 1967-2021’ –que 
incluye elementos de humor 
gráfi co–, pero no he podido pu-
blicarlo por temas económicos y 
burocráticos. Si alguien está in-
teresado en consultarlo, puedo 
facilitarle el documento en PDF, 
solicitándolo a través de mi cor-
reo electrònico galy@hotmail.
com.

Juan Fernández
Montcada
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Montcada i Reixac recupera la 
Fira de Sant Jordi que no s’ha 
pogut celebrar els dos últims 
anys a causa de la pandèmia de 
la Covid-19. La fi ra, que coor-
dina la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni, se celebrarà el pro-
per 23 d’abril al carrer Major, 
de 10.30 a 20h.  La previsió 
és que hi participin més d’una 
quarantena de parades, entre 
entitats, comerços, autors i par-
tits polítics. A la plaça de l’Es-
glésia, el públic infantil podrà 
gaudir de diferents espais de 
10 a 12h –espai sensorial, de 
construcció amb cartrons i de 
jocs de taula i rol– i, a partir de 
les 12h, s’oferirà un espai d’il-
lustració amb el títol ‘Pintem a 
través de la música’.  

Diàlegs. En el marc de la Fira, 
el departament de Montcada 
Comunicació, que integra La 
Veu, laveu.cat i Montcada Rà-
dio, muntarà un plató a l’alça-
da del carrer Generalitat, on 
convidarà veïns de Montcada 
de diferents àmbits i edats per 
refl exionar sobre la comunica-
ció de proximitat, coincidint 
amb el trentè aniversari de la 
publicació local. 
El Museu Municipal també 
proposa el dia 23 una visita 
teatralitzada a la Casa de les 

Aigües d’una hora de durada, 
que començarà a les 12h. Les 
persones interessades es poden 
inscriure a l’adreça museumunici-
pal@montcada.org. El mateix dia, 
a la tarda, la plaça de l’Església 
acollirà una ballada de sarda-
nes amb la Cobla La Nova Va-
llès (17h) i arrencarà la segona 
edició de l’activitat ‘Poesia de 
prop’, una ruta de recitals de 
poesia a domicili inclosa al pro-
grama del Poeticae. 

Altres propostes. Amb motiu de 
Sant Jordi, també s’organitzen 
altres activitats relacionades 
amb la literatura, com les pre-
sentacions dels llibres El sol de 
l’hivern, de Josep Capella, Diari 
de bord. Trajecte en el ‘Mexique’ cap 
a l’exili, de Josep Espinasa Mas-
saguer, i La petita Montcada, edi-
tat per l’Ajuntament (veure dies 
i horaris a la pàgina 24). El 29 
d’abril es farà el lliurament de 
premis del desè concurs Petit 
Poeticae i la representació de 
l’obra ‘Les papallones també 
volen poesia’ al vestíbul del 
Tea tre Municipal (18h).

23 D’ABRIL

Laura Grau | Redacció La plaça de l’Església 
acollirà una ballada de 
sardanes amb la cobla 
Nova Vallès

DIUMENGE 24 D’ABRIL, 18H

‘UNA TERÂPIA INTEGRAL’
Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros 
porten al Teatre Municipal una comèdia sobre 
la necessitat de creure en alguna cosa

L’última edició de la Fira del llibre i la rosa a Montcada, es va fer el 23 d’abril de 2019 al carrer Major

La Fira del Llibre torna per Sant Jordi 
després de dos anys d’absència
Una quarantena de parades d’entitats, comerços i partits polítics ompliran el carrer Major durant tot el dia

L’escriptor Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) –a la 
foto– visitarà la biblioteca de Can Sant Joan el 20 
d’abril per parlar d’algunes de les seves novel·les més 
exitoses com ‘La tristesa del samurai’, traduïda a una 
desena d’idiomes (18h). Del Árbol va guanyar el Pre-
mi Nadal 2016 per La víspera de casi todo i el 2018 
va ser nomenat Cavaller de l’Acadèmia Francesa, sent 
el segon autor espanyol en rebre aquesta distinció –el 
primer va ser Arturo Pérez-Reverte | LG

LT
CR

Víctor del Árbol visitarà la 
biblioteca de Can Sant Joan
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BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

DIMARTS 19 D’ABRIL
Auditori Municipal, a les 18 h

Presentació del llibre La vida fantàstica. 
Lliçons de vida d’un nen amb somnis,

de Dídac Bautista, amb il·lustracions
de Carme Solé.

Auditori Municipal, a les 19.30 h

Presentació del llibre El sol de l’hivern, 
de Josep Capella.

DIJOUS 21 D’ABRIL
Hotel d’Entitats de Can Sant Joan, 

a les 17.15 h

Un Sant Jordi de llegenda. 
Tallers de titelles, punts de llibres i 
espectacle familiar.

Exteriors del Casal de Gent Gran Casa de la 

Mina, a les 17.15 h

Recital poètic musical i sardanes.

Espai Jove Can Tauler, a les 17.30 h

Manualitats de Sant Jordi.
Per a joves entre 12 i 30 anys.
Inscripció prèvia: 667 173 249
cantauler@montcada.org /  @cantauler

Auditori Municipal, a les 18 h

Presentació del llibre La petita Montcada, 
amb text de David Fontanals
i il·lustracions de Javi Garcia.
Editat per l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

DIMECRES 20 D’ABRIL
Biblioteca Can Sant Joan, a les 18 h

Conversa amb l’escriptor Víctor del Árbol.

Biblioteca Elisenda de Montcada, a les 18 h

Joc de memòria sobre la llegenda 
de Sant Jordi.
Per a infants a partir de 5 anys.
Cal inscripció prèvia.

Auditori Municipal, a les 19 h

Presentació del llibre Diari de bord. Trajecte 
en el ‘Mexique’ cap a l’exili, de Josep 
Espinasa Massaguer.

A càrrec de Sònia Hernández, responsable de 
l’edició.

DIJOUS 21 
I DIVENDRES 22 D’ABRIL
Centre Cívic La Ribera, a les 16 h

Taller d’elaboració de roses.

DIVENDRES 22 D’ABRIL
Espai Jove Can Tauler, a les 17 h

Taller de cuina: “Llibrets dolços de Sant 
Jordi”.
Per a joves entre 12 i 30 anys.
Inscripció prèvia: 667 173 249 
cantauler@montcada.org /  @cantauler

Casino de Terra Nostra, a les 17.30 h

Conta-contes infantil.
Per a infants de 3 a 6 anys.
Activitat gratuïta.
Inscripció prèvia:
alzina@montcada.org

Auditori Municipal, a les 18 h

Veredicte i lliurament de premis del 31è 
Concurs de punts de llibre “Guanya’t un 
punt 2022”.

Centre Cívic La Ribera, a les 18 h

Lectura i recitat de poemes.

Centre Cívic Can Cuiàs, a les 18 h

Presentació del llibre Lo que la violencia 
obstétrica esconde, de Manuela Valenzuela.

Teatre Municipal, a les 20 h

Espectacle “Carola”, 
de la CIA Q-ars Teatre.
Més informació a la programació del

DIUMENGE 24 D’ABRIL
Parc Antiga Cerveseria, a les 12 h

Veredicte i lliurament de premis del 7è 
Concurs de microrelats “Dones veu a les 
dones?”.
Concert amb Las Amigas de Yoli

JOCS FLORALS PER
A PERSONES GRANS
Categories

Narrativa
Poesia

Termini de presentació 

• Treballs lliurats per correu electrònic: fins al 23 
d’abril de 2022.

• Treballs lliurats presencialment: fins al 22 
d’abril de 2022, en l’horari habitual de cada 
equipament.

EXPOSICIÓ
Espai Cultural Kursaal  

Fins al 6 de maig 

Concurs de microrelats “Dones veu a les 
dones?”.
Mostra dels treballs presentats al concurs.

DIVENDRES 29 D’ABRIL
Vestíbul Teatre Municipal/Biblioteca 

Elisenda, a les 18 h

Espectacle poètic musical
“Les papallones també volen poesia” 
i lliurament de premis
del Xè concurs “Petit Poeticae”.
Activitat gratuïta.

Centre Cívic Can Cuiàs, a les 18 h

Taller de lectura a partir de llibre Lo que 
la violencia obstétrica esconde, de Manuela 
Valenzuela.
Inscripció prèvia: 
935 758 705 / centreciviccancuias@montcada.org

DIMARTS 3 DE MAIG
Auditori Municipal, a les 19.30 h

Conversa sobre Gabriel Ferrater.
Amb Marta Pesarrodona
i Juan Antonio Masoliver.

DIJOUS 28 D’ABRIL
Plaça del Bosc, a les 17.30 h

Poemes del món.
Organitza: Taula comunitària 
de Can Sant Joan.

de Montcada i Reixac editats pel Museu 

Municipal.

Durada de la visita: 1 hora · Preu: 3 euros
Inscripció prèvia: 935 651 122 / 610 144 499
museumunicipal@montcada.org

Plaça de l’Església, a les 17 h

BALLADA DE SARDANES, 
AMB LA COBLA
LA NOVA VALLÈS

Diferents espais, a les 17.30 h

POESIA DE PROP
Més informació a la programació del

Dissabte
23 d’abril
Carrer Major, de 10.30 a 20 h  

FIRA DEL LLIBRE 
DIADA DE SANT JORDI
Venda de llibres i roses, amb la participació 
de llibreries, floristeries, entitats i associacions.

Plaça de l’Església

UN SANT JORDI CREATIU
De 10 a 12 h
Espai sensorial per a la petita infància,
espai de construcció amb cartrons
i espai de jocs de taula i de rol.

De 12 a 13.30 h
Espai d’il·lustració:

pintem a través de la música.

Casa de les Aigües, a les 12 h

ELS POUS DE MONTCADA
Visita teatralitzada

Exposició i mostra de llibres sobre la història

Inscripcions 
activitats 
biblioteques

ACCESSOS VIRTUALS

Programa 
Poeticae

Bases Jocs 
Florals

2022 Montcada 
i Reixac
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MÚSICA

Los Taraos, una banda jove 
que aposta per fusionar estils
El grup versiona cançons de rumba, pop i rock i també interpreta temes propis

La joventut i les ganes de gaudir 
fent música són els trets que de-
fi neixen a Los Taraos, un grup 
creat el 2019 pels montcadencs 
Miguel Márquez i Gerard Sol-
devilla per actuar en esdeveni-
ments vinculats al col·legi La 
Salle, on els dos joves estaven 
estudiant. Poc després, la banda 
es va desvincular del centre i va 
iniciar el seu propi camí. Mi-
guel té nocions de pia no, però 
va aprendre a cantar i tocar la 
guitarra de forma autodidacta. 
“Tot el que sé ho he après al 
bar Asturias del carrer Pa-
rís, on em van deixar actuar 
diverses vegades”, explica el 
jove, a punt de complir els 18 
anys. Gerard, de 19 anys, va 
estudiar  guitarra a l’escola Gi-
ravolt i també té alguna experi-
ència de tocar en directe.

Estils. Los Taraos aposta per 
versions de temes de rumba, 
pop i rock. Amb la recent in-

corporació de dos nous músics, 
Lluís Hernández (percussió i 
guitarra), de Santa Perpètua, i 
Raquel Gàllego (saxo), de Nou 
Barris, el grup ja ha començat a 
composar temes propis. “L’arri-
bada de Lluís, amb més edat i 
experiència que nosaltres, ens 
ha permès centrar-nos i mar-
car-nos reptes”, ha explicat Ge-
rard, qui ha anunciat la intenció 

de publicar un EP al setembre 
amb temes propis. “Som molt 
rumberos, però apostem per 
la fusió d’estils, lliure i sense 
complexos”, afegeix Miguel. La 
formació no perd cap ocasió de 
tocar en directe, ja sigui en es-
cenaris a l’aire lliure –durant la 
darrera Festa Major– o en bars 
com el Cafè Colon, on ja ha fet 
dos concerts aquest any.

Miguel Márquez i Gerard Soldevilla, durant el darrer concert fet al Cafè Colon de l’Abi
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Manel Gallart, soci de l’Afotmir, 
exposa a la Casa de la Vila una 
exposició de fotografi es rea-
litzades amb la tècnica de light 
painting, que consisteix a moure 
una font de llum en un ambient 
de poca il·luminació, mentre es  
fa una fotografi a de llarga expo-
sició. Gallart va aprendre aques-
ta tècnica, també coneguda com 
fi siograma, el 2015 en un curs 
de Pedro Javier Alcázar, cone-

gut com ‘El niño de las luces’. 
“Em va cridar molt l’atenció 
els efectes que es podien acon-
seguir amb aquesta tècnica”, 
explica l’autor, que va fer la seva 
primera exposició individual al 
2015 a la mateixa sala amb imat-
ges dels correfocs. Gallart  va co-
mençar en el món de la fotogra-
fi a al 1994, de la mà de l’Afotmir. 
La mostra, inaugurada el 30 de 
març, es podrà veure fi ns a l’1 de 
maig.

Laura Grau | Montcada

Manel Gallart, davant d’algunes de les fotografi es nocturnes que exposa a la Casa de la Vila

Mostra d’imatges fetes 
amb ‘light painting’
Manel Gallart explora les possibilitats d’aquesta tècnica

CASA DE LA VILA
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POETICAE

‘Carola’, la lluita d’una dona per 
la igualtat en un país convuls
L’espectacle es basa en la novel·la ‘Feliçment, jo soc una dona’, de Capmany

El Teatre Municipal acollirà el 
23 d’abril l’espectacle de petit 
format ‘Carola’, de la compa-
nyia Q-ars Teatre, basada en 
una adaptació de la novel·la Fe-
liçment, jo soc una dona, de Maria 
Aurèlia Capmany (20h).  L’obra 
recorre la història d’una dona 
des del seu naixement fi ns a la 
maduresa –en un període com-
près entre 1899 i 1969–, amb 
refl exions sobre el pes que han 
tingut sobre la seva vida dues 
circumstàncies: ser dona i per-
tanyer a la classe treballadora.

Feminisme. La novel·la de Ma-
ria Aurèlia Capmany mostra 
per una banda la preocupació 
de l’autora per la situació de la 
dona i, per l’altra, és un retaule 
magnífi c de la societat catala-
na del segle XX, amb especial 
atenció als confl ictes sociopo-
lítics del país i de l’època. L’es-
pectacle ha fet dues tempora-
des a teatres de petit format de 

Barcelona i ha girat per tot el 
país amb bona acollida. Q-ars 
Teatre és una companyia d’arts 
escèniques amb repertori i dra-
matúrgies d’actualitat creada 

per dues dones, Anna Güell i 
Mercè Anglès. Güell dona vida 
a l’alter ego de Capmany, amb 
grans dosis d’ironia, sàtira i 
també patiment.

Anna Güell, en un moment de l’espectacle ‘Carola’, que es podrà veure al Teatre Municipal el 23
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Afi cionats a la poesia participen 
a la Marató de Lectura Poètica
Una trentena de persones va 
prendre part a la Marató Po-
pular de Lectura Poètica, que 
va organitzar la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni el passat 
20 de març a l’Auditori Muni-
cipal en el marc del programa 
Poeticae 2022. Entre els par-
ticipants, hi havia persones 
de Montcada afi cionades a 
llegir i escriure poesia, i tam-
bé de fora del municipi, provi-
nents de localitats com Gra-
nollers, Sabadell i Barcelona 
ciutat. Prop de la meitat de 

la setantena de poemes lle-
gits eren d’autoria pròpia i, la 
resta, d’autors coneguts, com 
Gabriel Ferrater –del qual se 
celebra enguany el centena-
ri del naixement–, Francisco 
de Quevedo, Federico García 
Lorca, Miquel Martí i Pol, Ma-
ria Mercè Marçal, Joana Ras-
pall, Pere Quart i Luis García 
Montero, entre d’altres. Pel 
que fa a les llengües, prop 
de 60% dels poemes llegits 
van ser en català i la resta, en 
castellà | LG

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del 
dia 14 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:
- Excloure de l’àmbit del polígon d’actuació delimitat en el 
Pla especial de reforma interior de l’illa delimitada pels car-
rers Mossèn Joaquim Castellví, Barcelona Centre, Ripoll i 
Sant Josep i, per tant, del projecte de reparcel·lació, les UE-1 
i UE-2 d’acord amb el que disposa l’article 134 del Decret 
306/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme.
- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació, en la mo-
dalitat de compensació bàsica, de l’illa delimitada pels car-
rers Mossèn Joaquim Castellví, Barcelona Centre, Ripoll i 
Sant Josep de Montcada i Reixac.
- Sotmetre el projecte de reparcel·lació a un termini d’in-
formació pública per un termini d’un mes mitjançant la pu-
blicació 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.
- Condicionar l’aprovació definitiva del projecte de repar-
cel·lació a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 
i a l’acreditació de la validació gràfica positiva del cadastre 
prevista a l’article 14 de la Resolució conjunta de la Direcció 
General Cadastre Registre de 23 de setembre de 2020.
El projecte podrà consultar-se en la web municipal 
www.montcada.cat en l’apartat e- Tauler.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
18/03/2022

ANUNCIS

Els grups celebren el
Dia Mundial del Teatre
Amb motiu del  Dia Mundial del Teatre, actors i ac-
trius dels grups TamTaller, Teatroiat, Dèria, Tea345, 
Teatrac i La Salle van interpretar fragments de dife-
rents obres de teatre, en un acte que es va fer el 27 
de març a la plaça de l’Església, convertida en un 
teatre a l’aire lliure. La dinamització de la matinal va 
anar a càrrec de membres del grup Els Titelles que, 
disfressats de metges i hostesses, feien el ‘control de 
qualitat’ als assistents i els alliçonaven en clau d’hu-
mor sobre com comportar-se en una sala de teatre. 
El públic va poder escoltar textos de diferents autors 
i gèneres, des de clàssics com Eurípides i Shakespe-
are, fi ns a contemporanis com Agatha Christie, Pere 
Calders, Isabel Clara Simó i M. Mercè Marçal, entre 
d’altres | LG
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La Casa de les Aigües ha estat present al Saló del Turisme que es va 
fer entre l’1 i el 3 d’abril al Recinte Firal de Montjuïc de Barcelona i 
que es destina al públic viatger amb la presència d’agències, hotels, 
operadors de creuers, companyies de transport i empreses de serveis 
turístics. Una representació montcadenca, integrada per l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), i el tècnic responsable del Museu Municipal, 
Adrián Soler, van posar en valor el complex modernista en el marc de 
les Jornades professionals de turisme industrial. Després de la xerra-
da, una quarantena de càrrecs electes i tècnics d’equipaments turís-
tics del país i de l’estranger es van desplaçar fi ns al parc de les Aigües 
per conèixer l’equipament i participar en una visita dirigida per Soler (a 
la fotografi a, a la sala de les calderes) | LR

La Casa de les Aigües, present 
al Saló del Turisme de Barcelona
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Els Amics de Reixac i el Museu Municipal van dur a terme una activi-
tat conjunta el passat 27 de març per gaudir de Reixac i el seu entorn. 
Després de la la visita guiada a l’església de Sant Pere, el públic infan-
til –una trentena de nens i nenes–va gaudir d’un taller infantil titulat 
‘Inventant una llegenda’, a càrrec d’Anna Passarell, Elisa Riera, Josep 
Bacardit i Xavier Colomé, totes elles persones vinculades a Amics de 
Reixac i també a l’Associació Cultural Montcada. La matinal va inclou-
re una xocolatada popular | LR

Matinal de llegendes a l’entorn de 
l’església de Sant Pere de Reixac Laura Grau | Montcada

DIVULGACIÓ

Amics del Museu difonen la 
història del Turó i el seu castell
L’entitat engega un programa d’activitats amb l’objectiu de recaptar fons 

Un total de 65 persones van 
participar en la nova proposta 
dels Amics del Museu titulada 
‘Torna el museu de llegenda’, 
que va tenir lloc el 19 de març, 
al Museu Municipal. Els parti-
cipants a la visita teatralitzada 
van recórrer les diferents sales, 
des del món iber, passant per 
la Montcada medieval, fi ns ar-
ribar a l’època dels estiuejants, 
als segles XIX i XX.
Alumnes de l’INS Montser-
rat Miró van interpretar dife-
rents personatges per apropar 
al públic familiar la història 
local, amb especial atenció a 
la muntanya del Turó i el seu 
desaparegut castell, en el marc 
de la campanya que Amics del 
Museu va engegar el passat ge-
ner per posar en valor aquest 
element patrimonial. La nim-
fa Mírnia va ser l’encarregada 

d’explicar als més petits com 
era el mític castell que presidia 
el Turó, conegut com ‘L’inven-
cible’, i les fonts d’aigua que hi 
brollaven. 

Fons. L’activitat va permetre 
recaptar 80 euros en forma 
d’aportacions voluntàries, di-
ners que es destinaran a sufra-
gar el cost de la futura maqueta 
del castell i l’audiovisual que 
explicarà en imatges l’evolució 
d’aquesta construcció medieval 
de la qual es coneixen noves 
dades. “La nostra idea és se-
guir fent activitats per recap-
tar fons amb la idea que les 
persones i entitats de Montca-
da que hi col·laborin puguin 
veure el seu nom a la pea-
nya de la futura maqueta”, 
ha explicat Gemma Hidalgo, 
d’Amics del Museu, satisfeta de 
la resposta del públic.

Públic i actors i actrius que van fer  la visita teatralitzada ‘Torna el Museu de llegenda’, feta el passat 19 de març al Museu Municipal
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Les Maleses, un 
poblat singular
El jaciment ibèric de Mont-
cada presenta una gran 
singularitat respecte d’al-
tres del seu entorn i, fi ns i 
tot, de Catalunya, per l’exis-
tència d’un potent complex 
defensiu de l’elit governant. 
Aquesta és una de les con-
clusions de la 21a campa-
nya arqueològica feta a Les 
Maleses, presentades el 30 
de març a l’Auditori Muni-
cipal en un acte organitzat 
pels Amics del Museu. Tam-
bé es van trobar restes de 
ceràmica, llavors i objectes 
d’ús personal com ara un 
amulet, una civella de botó 
i un clau. El juny vinent es 
farà la 22a campanya | PA

TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

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

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

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

Truyols Serveis Funeraris disposa de centres a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.
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La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) i la Regidoria d’Esports 
ja ho tenen tot a punt per or-
ganitzar el 24 d’abril la vuitena 
edició de la cursa de muntanya 
Montescatano, que es tornarà 
a disputar al parc de la serra-
lada de Marina després de dos 
anys d’absència a causa de la 
pandèmia de la Covid-19. “Ens 
fa molta il·lusió recuperar la 
prova. Tot i els dos anys de 
parèntesi, serà un èxit de par-
ticipació”, ha manifestat el pre-
sident de la JAM, Jordi López. 
Les inscripcions estaran obertes 
fi ns al 17 d’abril o fi ns que s’ar-
ribi a un màxim de 500 partici-
pants. En el moment de tancar 
aquesta edició, les places per 
a la cursa llarga –de 21 km i 
1.200 metres de desnivell posi-
tiu– i la clàssica –de 14,7 km 
i 750 m de desnivell– ja estan 
exhaurides, amb prop de 300 
participants entre totes dues. 

Inscripció. La prova curta, de 
10,7 km i 400 m de desnivell, 
compta amb prop de 130 corre-
dors inscrits. “Aquesta última 
està pensada perquè la pugui 
fer tothom amb un mínim de 
preparació. Alternant trot i 
un pas de caminar àgil es pot 
acabar dins el temps màxim 
de dues hores i mitja que es 

dona des de l’organització”, 
ha comentat López.

Novetats. La Montescatano for-
ma part del calendari de curses 
de muntanya de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC) i enguany 
també acollirà el Campionat de 
Catalunya Universitari de curses 
per muntanya, en el qual poden 
participar membres de la comu-
nitat de les universitats catalanes 
o centres adscrits. “Al 2019, el 
campionat universitari es va 
incloure només a la cursa llar-

ga, però aquest any l’ampliem 
també a la clàssica”, ha explicat 
López.
Una altra de les novetats de la 
Montescatano 2022 és que els 
dorsals i les bosses per a cada 
participant s’hauran de recollir 
els dies previs –19, 20, 21 i 22 
d’abril– a les pistes d’atletisme 
del polígon de La Ferreria, de 18 
a 20.30h. “Ho hem fet així per-
què la gent ens conegui i sàpi-
ga on tenim les nostres instal-
lacions”, ha dit el president del 
club d’atletisme, qui ha avançat 
que, de cara a futures edicions, 

l’entitat també té previst organit-
zar algun concert per animar la 
cursa i activitats de tipus cultural 
per donar a conèixer la ciutat. 
“Enguany, ho hem hagut de 
posposar perquè encara estem 
amb protocol anticovid”.

Esports
laveu.cat/esports

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

‘LAVEU.CAT’ 

MONTESCATANO 2022

La prova de muntanya es disputarà el 24 d’abril amb tres circuits de diferents difi cultats per la serralada de Marina

La cursa torna amb força després de 
dos anys d’absència per la pandèmia
Sílvia Alquézar | Redacció
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Sortida de l’última edició de la Montescatano, a l’abril del 2019. La cursa de muntanya s’ha suspès durant dos anys a causa de la pandèmia

La competició, a 
càrrec de la JAM i la 
Regidoria d’Esports, 
comptarà amb prop  
de 500 participants

Carlos Cera, de la Joventut At-
lètica Montcada, s’ha procla-
mat campió de Catalunya dels 
10.000 metres a la categoria 
M35, amb un temps de 32 mi-
nuts, 8 segons i 50 centèsimes. 
El seu company d’equip Juan 
Luis Ramón Lopo va travessar la 
meta 31 segons més tard, adju-
dicant-se així la medalla de plata. 
El torneig es va disputar el 20 de 
març, a Gavà. A les categories 
femenines, Eva Pupim va quedar 

en segona posició al grup M45 i 
13a de la general, amb un temps 
de 40 minuts, 53 segons i 7 cen-
tèsimes.
“Bon test de ritme de cara a 
properes competicions”, ha co-
mentat Cera, tot destacat que es 
va trobar “molt a gust durant la 
cursa”. Cera es va lesionar uns 
dies abans del Campionat de Ca-
talunya de cros, disputat al gener, 
i es va recuperar tot just per par-
ticipar al Campionat d’Espanya, 

que va tenir lloc el 13 de març 
a Hornachuelos (Còrdova), on 
l’atleta local va acabar en quin-
zena posició. “Valoro moltíssim 
el triomf  als 10.000 metres per-
què he tornat a tenir bones sen-
sacions”, ha manifestat Cera, qui 
va confi rmar la seva recuperació 
a la Mitja Marató de Barcelona, 
disputada el 3 d’abril, on va batre 
la seva marca personal, una fi ta 
que també van aconseguir Lopo 
i Daniel Rueda, tots tres M35 | SA

Carles Cera, campió de Catalunya  
a la prova dels 10.000 metres
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La tradició del 
pernil es manté
Els tres primers classifi cats 
de la general –homes i do-
nes– obtindran un trofeu de 
premi, així com els primers 
de cada categoria i la pri-
mera dona i el primer home 
locals de la cursa llarga. En 
aquesta prova, hi haurà dos 
pernils situats en un punt del 
recorregut, un per a la pri-
mera dona i un altre per al 
primer home que els vulguin 
agafar i carregar fi ns l’arri-
bada, seguint el traçat de la 
cursa i sense rebre cap ajut 
d’altres corredors. A la cursa 
clàssica, també hi haurà dos 
fuets penjats en un punt del 
circuit, seguint la mateixa 
normativa que al circuit llarg.

Zona protegida. L’organitza-
ció de la Montescatano de-
mana als corredors la màxi-
ma cooperació per preservar 
l’entorn on se celebra la cur-
sa, ja que el Parc de la Ser-
ralada de Marina és un espai 
natural protegit. Les bones 
pràctiques passen per no 
llançar deixalles al bosc, ser 
discrets i silenciosos per no 
molestar la fauna, transitar 
per la ruta marcada i ser so-
lidaris i respectuosos amb la 
resta de corredors i persones 
que formen part de l’organit-
zació | SA
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El grup de 10 a 12 anys exhibeix la seva energia en una cursa conjunta per a la càmera de ‘La Veu’ a les pistes de la Ferreria
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Fa més de 10 anys, quan les pis-
tes estaven encara al camí de la 
Font Freda, l’escola d’atletisme 
comptava amb un grup reduït 
d’infants. En l’actualitat, gràcies 
al bon treball dels últims anys, 
la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) disposa d’un planter for-
mat per una seixantena d’atletes 
entre els 6 i els 14 anys. 
L’escola està plantejada com 
una activitat de tipus extraes-
colar a la introducció a l’atletis-
me. “La competició no és la 
fi nalitat i no està orientada al 
rendiment”, aclareix el coor-
dinador, Ilde Teruel. Els grups 
participen en curses de veloci-
tat, de cros, de pista coberta a 
l’aire lliure i proves urbanes. 
“El que importa és la diversió 
i l’aprenentatge dels infants”, 
explica la monitora dels més 
petits, Laura Gil. “Plantegem 
una activitat de tipus lúdic, 
amb alguna competició que 
ens ajuda a moure el cos, mi-
llorar la respiració i regular el 

ritme de la cursa, on tothom 
hi té cabuda”, afegeix Teruel.

Testimonis. “Faig atletisme 
perquè m’agrada córrer i fer 
curses. Hi participem tots, 
alguns guanyen i altres no. 
Hem millorat molt”. reconeix 
la petita Elna Gil. Pau Ribé, 
de 8 anys, explica que practica 
aquest esport “per guanyar 
medalles i perquè m’encanta 
córrer”. Salvi Leal, també de 
8 anys, diu que “abans corria 
una mica lent i no podia aga-
far els meus amics, però ara 
això ja no em passa”. 
Teruel confi a que l’aposta pel 
planter permeti tornar a tenir 
equips competint “que no si-
guin de veterans com ara”.

JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA

L’escola viu un 
moment dolç i amb 
projecció de futur
El club compta amb 60 infants d’entre 6 i 14 anys
i un grup d’entrenament de trenta joves, de 15 a 17 
Lluís Maldonado | La Ferreria Ilde Teruel: ‘La pràctica 

no està orientada al 
rendiment, el que 
importa és la diversió
i l’aprenentatge’ 

El grup intermig escolta els consells del seu monitor, David Gil, abans d’una cursa Exercicis tècnics en un circuit de salts

A banda de les activitats de l’escola, la JAM té prop d’una trente-
na d’adolescents entre els 15 i els 17 anys que no competeixen. 
L’esport els ajuda a estar actius i relacionar-se amb altres joves.
“Aquest grup s’havia perdut abans del confi nament”, explica el 
coordinador, Ilde Teruel. Entrenen dues vegades a la setmana, un 
dia fan curses de velocitat i resistència i l’altre, llençaments i salts. 
És un grup estable creat durant la pandèmia que ha esdevingut 
un nou espai de trobada. “Milloren les seves capacitats amb una 
fi nalitat lúdica i social”, subratlla Teruel | LM

El club recupera un grup 
estable de cadets i júniors

Els infants fan estiraments abans de cada sessió Els més petits de l’escola salten alhora durant un exercici de l’entrenament
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La UB MiR s’ha classifi cat 
per disputar la fase d’ascens a 
Primera Catalana, que comen-
çarà després de les vacances 
de Setmana Santa. El conjunt 
blau ha acabat la lliga regular 
a la tercera plaça del grup 7, 
amb un total de 15 victòries i 
7 derrotes. 
El tècnic local, Joaquim Sán-
chez, ha fet un balanç positiu 
de la primera fase de la com-
petició: “Ens hauria agra-
dat guanyar més partits al 
pavelló Miquel Poblet, on 
hem deixat escapar massa 
punts”. A les dues últimes jor-
nades de lliga, l’equip montca-
denc va vèncer el Mollet B per 
66-54 i va perdre a Cerdanyo-
la del Vallès per 66-58.

De cara a la fase d’ascens, Sán-
chez assegura que “l’objectiu 
és jugar un bon bàsquet i 
intentar quedar en primer 
lloc per tenir la possibilitat 
de pujar”. Sobre les opcions 
de fer realitat el repte, el tècnic 
opina que no serà gens fàcil 
“perquè a partir d’ara ens 
enfrontarem amb els mi-
llors, ja que han quedat entre 
les quatre primeres places 
del seus respectius grups”.

Acord amb ‘Gigantes’. La UB 
MiR ha signat un acord amb la 
revista Gigantes, referent en la 
informació de bàsquet al territo-
ri estatal, per oferir a les famílies 
de l’entitat la possibilitat de par-
ticipar en alguns dels campus 
que la publicació organitza per 

Setmana Santa i a l’estiu, que 
s’afegiran a les Estades MiR a 
principi de temporada i les tec-
nifi cacions de Nadal que impul-
sa el club blau. 
La formació s’adreça tant a ju-
gadors com a entrenadors per 
tal de millorar el seu aprenen-
tatge. Els entrenadors també 
tindran l’opció d’asssistir a clí-
nics formatius d’alt nivell tècnic 
i tàctic, amb temàtiques prope-
res a la realitat de la UB MiR.
La directiva, presidida per Car-

les Vilalta, valora el conveni 
amb Gigantes com una solució 
a la problemàtica de la falta 
d’equipaments esportius que 
existeix al municipi. “En no po-
der disposar d’instal·lacions 
amb un mínim de fi abilitat i 
tenint en compte que el club 

tampoc pot assumir una des-
pesa econòmica per llogar-ne, 
ens veiem molt limitats a l’ho-
ra de realitzar activitats de 
formació com els campus i els 
clínics”, explica la UB MiR en 
un comunicat publicat a la seva 
pàgina web.

BÀSQUET. SEGONA CATALANA

La UB MiR es classifi ca per 
disputar la fase d’ascens
L’equip blau ha acabat la fase regular com a tercer del seu grup, amb 15 triomfs
Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle, líder en solitari

El sènior femení del CH La 
Salle ha començat amb bon 
peu la fase d’ascens a Primera 
Catalana, on pujaran els tres 
primers classifi cats de cada 
grup. Després de quatre jorna-
des, les montcadenques  han 
guanyat el Sants (20-24), el Ri-
bes B (29-22), el Sant Cugat B 
(24-28) i el Gavà B (31-30). El 
conjunt lassal·lià lidera la tau-
la amb 8 punts, a dos de dife-
rència de l’Igualada, el segon, 
i el Gavà, al tercer lloc. A la 

pròxima jornada, el 10 d’abril, 
les jugadores locals visitaran 
la pista de la capital de l’Anoia 
en una altra jornada decisiva 
per a les aspiracions montca-
denques. 

Valoració. El tècnic del sènior 
masculí, Pau Llleixà, i el del 
juvenil femení, Jordi Corral, 
s’han fet càrrec del conjunt fe-
mení en substitució de Víctor 
Corral. “L’equip té una bona 
dinàmica. Estic molt content 
no només pels resultats, sinó 

també pel joc”, afi rma Lleixà. 
“El partit a Igualada serà 
dur, però la plantilla està 
molt compromesa amb l’ob-
jectiu de l’ascens”, ha desta-
cat el tècnic, qui considera que 
és important sumar aquesta 
victòria en el darrer matx de 
la primera volta i assegurar el 
triomf  als partits de casa que 
falten. La jugadora del sènior 
femení Andrea Navarro és la 
màxima golejadora del play-
off, amb un total de 112 gols 
en només quatre jornades.

L’equip està imbatut al seu grup de la fase d’ascens a Primera Catalana
Sílvia Alquézar | Redacció
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Víctor Castellano, en una acció del partit contra el CB Mollet B, amb victòria blava per 65-54

Joaquim Sánchez: 
‘L’objectiu és fer un 
bon bàsquet i intentar 
quedar en primer lloc’ 

Andrea López intenta fer un llançament davant l’oposició de dues jugadores del Gavà B

La Unió lluitarà pel cinquè lloc

El CTT La Unió ha comen-
çat la fase pel títol de Preferent 
amb una derrota a la pista del 
Castelldefels per 4-2. “Va ser 
un matx dur contra un rival 
que ha apostat per l’ascens 
amb jugadors de categories 
superiors”, ha comentat el 
coordinador del club de Mas 
Rampinyo, Francisco Aguado. 
L’equip local va plantar cara 
fi ns al fi nal i, fi ns i tot, podria 
haver forçat l’empat, però en 

l’últim partit el jugador local 
Rafa es va lesionar i va haver 
d’abandonar, sumant així el 
punt el Castelldefels.
“Ara ens tocarà lluitar per la 
cinquena plaça, per tant, ja 
quedem fora de les posicions 
pel títol de lliga. Només tin-
dríem opcions si hi hagués 
una renúncia”, ha manifestat 
Aguado. El pròxim rival de 
La Unió en el play-off serà el 
Premià de Mar, el 10 d’abril a 
domicili.

Lliga regular. El CTT La Unió 
va aconseguir la classifi cació per 
a la fase pel títol de Preferent 
després de guanyar els Horts per 
4-2 en l’última jornada de la lli-
ga regular. Els montcadencs van 
acabar en segona posició amb 
20 punts, darrera del Lliçà de 
Vall, amb 24. El líder va vèncer 
en l’última jornada el Sants, que 
també optava a classifi car-se per 
a la fase pel títol, però que fi nal-
ment va acabar a la tercera plaça 
a dos punts dels montcadencs.

L’equip perd a Castelldefels en la primera jornada de la fase pel títol de Preferent 

TENNIS TAULA

JO
R

D
I A

N
D

R
ÉS

LL
U

ÍS
 M

AL
D

O
N

AD
O

El jugador del CTT La Unió Carlos Fernández en un dels partits disputats contra els Horts

Sílvia Alquézar | Redacció
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La infantil María Martín i el 
tècnic Pau Lleixà, del CH La 
Salle, participaran amb la de-
legació catalana que compe-
tirà al Campionat d’Espanya 
de Seleccions Autonòmiques 
(CESA) 2022 que se celebrarà 
a la Regió de Múrcia del 9 al 
14 d’abril. El torneig s’havia 
de disputar a principi de ge-
ner, però es va ajornar per la 
sisena onada de la covid. La 
competició reunirà les millors 
seleccions territorials de l’Es-
tat en categories de la base.
Maria Martín, que pertany a 
l’equip cadet tot i ser infantil 
encara, jugarà amb la selecció 
catalana infantil femení, des-
prés d’haver participat a vuit 
convocatòries d’entrenament 
als darrers mesos. Per la seva 
banda, Pau Lleixà, entrenador 
de diversos equips i director 
esportiu del club lassal·lià, 
serà el segon tècnic de la se-
lecció infantil masculina: “Re-
presentem Catalunya i, ja 
des de fa uns anys, sempre 

optem a medalles a totes les 
categories”. A tots dos els fa 
molta il·lusió la participació 
en el campionat, que es pre-
nen com una gran oportunitat 
de competir amb els millors 
jugadors de l’Estat. Lleixà, 

que entrena Maria al conjunt 
lassal·lià, assegura que “és un 
orgull compartir amb ella la 
nostra primera participació 
al CESA. Li desitjo tots els 
èxits i que, sobretot, gaudei-
xi de l’experiència”.

Daniel Busquets ha deixat la 
banqueta del primer equip de 
la UD Santa María. El tècnic 
va fer l’anunci el 4 d’abril a 
través d’un comunicat a les se-
ves xarxes socials, on assegura 
que marxa “amb la respon-
sabilitat de la feina feta per-
què l’objectiu era la perma-
nència” –l’equip és a la quarta 
plaça del grup 14 de Tercera 
Catalana, amb 36 punts. 

Agraïments. Busquets agraeix 
el suport i el compromís dels 
seus jugadors, la majoria dels 
quals són exjugadors del FB 
Montcada que ha entrenat en 
diverses categories. “Quan 
sents que la teva passió, per 
factors externs, esdevé una 
obligació i perds les ganes 
d’anar amb l’equip, el millor 
és apartar-se”, ha manifestat 
Busquets, qui ha confi rmat 
que continuarà al FB Montca-

da com a director esportiu. En 
opinió del tècnic, és el millor 
moment per deixar la banqueta 
“perquè l’entitat pugui pre-
parar la pròxima temporada 
amb antelació i que no es tor-
nin a repetir les errades del 
passat”, en al·lusió a la seva 

arribada a principi de tempo-
rada, al juny de l’any passat. 
Aleshores, es va trobar que, 
pràcticament, no continua va 
cap jugador del projecte ante-
rior i va apostar per confeccio-
nar una plantilla amb joves de 
l’escola de futbol.

El tècnic Pau Lleixà i la jugadora infantil María Martín, amb la samarreta de Catalunya
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El tècnic Dani Busquets deixa 
la banqueta del Santa María
L’entrenador assegura que se’n va amb ‘la responsabilitat de la feina feta’

Participació local al Campionat 
d’Espanya per seleccions

Els montcadencs Pau 
i Aitana Segura, del 
CK Barcelona, s’han 
proclamat campions 
de la Copa Catalana 
després de superar 
el Vallparadís de Ter-
rassa per 26 a 22 a la 
fi nal de la categoria A. 
A l’altra fi nal, corres-
ponent a la categoria 
B, el conjunt B dels 
terrassencs es va im-
posar per 23 a 13 al 
Barcelona, on juga el 
montcadenc Luis Pa-
blo Jiménez. Els partits es van jugar el 20 de març a la Zona Esportiva 
Centre i van ser un èxit de públic, amb més de 300 persones a la 
graderia | SA

Pau i Aitana Segura es proclamen 
campions de la Copa Catalana A
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El Consell de l’Esport del Vallès Occidental Sud va organitzar el 
campio nat el 26 de març a Cerdanyola. En les proves individuals, 
les infantils Nora Hernández i Nouha Harmad i l’aleví Luna Calvo van 
assolir les primeres posicions. En tercera posició van quedar l’infantil 
Meritxell Cruz i la benjamí Cloe Mijares. En les proves de grup, el 
club també va obtenir dues medalles d’or i una de plata en diferents 
categories. Concretament, el conjunt format per Dalia Sánchez, Mar-
tina Moreno, Laia Segura, Laia Rahman i Laura de Haro, i el quartet 
integrat per Beatriz Gutiérrez, Elsa Jané, Valeria Vázquez i Daniela 
Gómez, van quedar a la primera posició en Aleví C i Prebenjamí C, 
respectivament. I el conjunt format per Mariama Diawara, April Roca, 
Gabriela Dejenar, Alison Gómez i Laia Rahman va ocupar la segona 
posició en Prebenjamí C. El club de Gimnàstica Rítmica de La Unió 
també hi va participar. Una de les gimnastes, Judit Plana, va guanyar 
la medalla de bronze en Aleví C | LG

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Bons resultats del Club Atlàntic a 
la segona jornada del comarcal
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Dani Busquets es va fer càrrec del primer equip del Santa María el passat mes de juny
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La infantil María Martín i el tècnic Pau Lleixà formen part de la delegació catalana



Xavier Parra
Quan Xavier Parra (Montcada, 1970) va començar a fer el servei militar obligatori, el maig del 1990 
amb l’Armada Espanyola a Cartagena, no podia imaginar que pocs mesos després formaria part 
de la fl ota internacional responsable de fer complir l’embargament contra l’Iraq a la Guerra del 
Golf, un confl icte que va desencadenar la invasió de Kuwait per part del president iraquià Saddam 
Hussein. L’esclat de la guerra a Ucraïna ha remogut els records de Parra que, 31 anys després, 
encara té molt present la por i la incertesa dels tres mesos i mig que passar a bord de la corbeta 
Descubierta. La decisió del govern espanyol d’enviar soldats de lleva a una guerra fora del territori 
va mobilitzar les famílies afectades, que van constituir una coordinadora –presidida per Josep Par-
ra, pare del recluta– per reclamar el retorn de les tropes. La seva intensa campanya va afegir-se 
al moviment antimilitarista que faria possible la suspensió de la mili el 31 de desembre del 2001.

‘Em van obligar a anar 
a una guerra absurda’

Quan va començar la mili?
Em tocava fer-la el 1989, però per 
raons d’estudis –estava acabant el 
curs d’electrònica a l’antic institut 
de formació professional 25 de 
setembre– vaig demanar una 
pròrroga d’un any. No sabia que 
aquell canvi de dates seria tan 
rellevant en la meva vida.
Quina funció li van assignar quan 
arriba a l’Exèrcit?
Com jo havia treballat a Telefònica, 
van enviar-me a Vigo a fer un 
curs de teletipista, un sistema 
de transmissió de dades que ara 
ja està obsolet. En tornar, em 
van donar set dies de permís i 
me’n vaig anar de vacances a 
Mallorca. Estant allà,  em va trucar 
el meu pare perquè tornés de 
forma urgent perquè, segons un 
telegrama, m’havia d’incorporar a 
una missió. Si no em presentava 

en 24 hores, em podien arrestar. 
De la tensió, em vaig posar malalt, 
però vaig poder acudir.
Quina va ser la missió?
Em van destinar a la corbeta 
Descubierta, una de les dues que 
formaven part d’una fl ota formada 
per portaavions, destructors i 
fragates de diferents països. La 
nostra missió era interceptar 
qualsevol nau que penetrés al 
Golf d’Àkaba, al Mar Roig, per 
tal de fer complir l’embargament 
dictat contra l’Iraq per haver 
invadit Kuwait, un país productor 
de petroli que Saddam Hussein 
reivindicava com a part del seu 
territori històric. Realment, només 
estàvem allà per defensar el preu 
del barril de Brent.
Com ho va viure la seva família? 
Estava preocupada i indignada, 
com la majoria de les famílies 

afectades. Unes quantes es van 
organitzar en la Coordinadora de 
Pares de Soldats Enviats al Golf, 
amb el meu pare com a portaveu. 
Casa meva es va convertir en el 
punt neuràlgic de la campanya 
mediàtica i legal que es va posar 
en marxa per reclamar la nostra 
tornada. Un dels  arguments era que 
la Constitució només contemplava  
l’actuació de les forces armades 
amb l’objectiu de defensar el 
territori, no pas per participar en 
confl ictes internacionals.
Va patir represàlies durant el servei 
per aquest activisme patern?

Un dia, em van convocar a la 
càmara d’ofi cials i, mostrant-
me  imatges del meu pare a la 
televisió, em van preguntar si jo 
era el seu fi ll. Els hi vaig dir que sí 
i, l’endemà, em van destituir com 
a teletipista i em van assignar la 
feina de timoner senyaler. Suposo 
que no volien que tingués accés 
a informació delicada. Uns dies 
després vaig descobrir que els 
meus pares tenien el telèfon de  
casa intervingut. 
Va viure alguna situació de perill?
En una ocasió, van tocar a 
xafarranxo de combat perquè 
dos avions de caça egipcis 
sobrevolaven la fl ota sense 
haver-se identifi cat. Dos caces 
nordamericans van enlairar-se 
amb la intenció de destruir-los per 
evitar un possible bombardeig. 
Finalment, tot va quedar en un 

ensurt, però van ser quatre hores 
de tensió màxima enmig del mar. 
Tenia data de tornada a Espanya?
No sabíem res. Recordo que 
durant una visita al vaixell, el 
Ministre de Defensa, Narcís Serra, 
va dir que quan acabés la missió, 
ja ens podríem llicenciar. Però 
no va ser així. En tornar, després 
de tres mesos i mig, vaig haver 
de continuar fent de soldat. Era 
només propaganda! 
Més de trenta anys després, com 
valora l’experiència?
Em van obligar a anar a una 
guerra absurda, orquestrada 
pels poderosos per raons geoes-
tratègiques i econòmiques, tal com 
passa a Ucraïna. Sóc pacifi sta i em 
sento orgullós que la mobilització 
que van protagonitzar persones 
com els meus pares servís per 
obrir el debat sobre la mili.

‘Estic orgullós que la 
mobilització de les 
famílies servís per obrir 
el debat sobre la mili’

exsoldat a la Guerra del Golf

A títol personal
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