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Lluís Maldonado | Montcada

Montcada Comunicació, l’orga-
nisme autònom que gestiona els 

mitjans de titularitat pública La Veu, 
laveu.cat i Montcada Ràdio, culmina 
aquest mes de novembre un projecte 
iniciat a principi d’any amb l’objectiu 
de modernitzar el disseny dels seus 
canals informatius i aglutinar-los so-
ta una única marca, laVeu, la mateixa 
que també tindran les seves xarxes 
socials. El butlletí municipal ha can-
viat de format, reduint lleugerament 
el seu tamany, oferint els continguts 
de forma més visual i atractiva i pre-
sentant  seccions novedoses. Entre 
les principals incorporacions hi ha la 
promoció de la participació a través 
d’una secció amb articles d’opinió, on 
també hi ha càpsuŀ les amb continguts 
divulgatius de professionals de dife-
rents àmbits. També hi ha una ferma 
aposta per gèneres com l’entrevista o 
el reportatge, tractant la informació 
en profunditat i des de l’anàlisi, se-
guint més la línia d’una revista que 
no tant d’un periòdic, com fi ns ara. 
L’actualitat continua tenint presèn-
cia a la publicació però, sobretot, es 
deriva cap al portal de notícies laveu.
cat que també estrena nova imatge. 

Dinamisme 
El nou portal s’ha transformat en un 
mitjà més visual i dinàmic que ofereix 
una nova experiència de navegació i fa 
un salt qualitatiu respecte l’anterior 
format des d’un punt de vista tecno-
lògic, enriquint els formats i poten-
ciant els vídeos i les fotogaleries. El 
resultat és un web més funcional, amb 
un nou motor de recerca de paraules 
exactes i on els continguts s’interre-
lacionen de forma automàtica. “Hem 
apostat per un nou diari digital que 
respongui a les necessitats i exigèn-
cies de les nostres audiències”, ha 
explicat la gerent de Montcada Comu-
nicació, Pilar Abián. El nou projecte 
s’alimenta de tecnologia inteŀ ligent, 

amb una clara aposta per la innovació 
i amb més recursos per seguir l’ac-
tualitat informativa.

Compromís de proximitat
En la mateixa línia que el butlletí mu-
nicipal, laveu.cat continua potenciant 
els continguts més propers, priorit-
zant la participació activa i establint 
noves vies de comunicació amb l’au-
diència mitjançant una major inte-
racció en les notícies, incorporant 
un rànquing d’articles i un butlletí 
setmanal via subscripció. El portal 
també inclou seccions amb partici-
pació de coŀ laboradors de diferents 
àmbits: cultura, mediambient, edu-
cació, esports...

 Amb els canvis incorporats, la-
veu.cat té l’objectiu de consolidar-se 
com el referent informatiu de l’ac-
tualitat al municipi, aprofitant la 
immediatesa amb què es propor-
ciona la informació i responent als 
hàbits de consum de la majoria de la 
població, que utilitza els dispositius 
mòbils per connectar als mitjans. 
Una altra de les primícies que oferirà 
Montcada Comunicació en breu és el 
seu trasllat del subterrani de l’edifi ci 
de l’Ajuntament a un local del carrer 
Major proper a la Casa de la Vila on 
els mitjans públics estaran més ac-
cessibles i propers a la ciutadania. 

Aquesta és la nova 
marca sota la qual 
Montcada Comunicació 
vol potenciar els 
mitjans que gestiona i 
les seves xarxes socials

Els nous dissenys s’han estrenat alhora Pilar Abián

Els mitjans públics canvien de disseny per 
apropar-se a la seva audiència i ofereixen 
nous continguts, donant prioritat a 
l’anàlisi, l’opinió i la participació

Modernització dels mitjans públics locals

La Veu i el portal laveu.cat 
estrenen una nova etapa
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Montcada Ràdio tancarà 
les emissions a fi nal d’any

‘Apostem per uns mitjans de 
qualitat, propers a la ciutadania 
i amb un disseny modern’
En els darrers dos anys, el departament ha elaborat 
un pla estratègic que aposta per la innovació 

Després de 35 anys d’histò-
ria, Montcada Ràdio (104.6 
FM), el mitjà de comunicació 
degà de la ciutat, tancarà les 
seves emissions el proper 31 
desembre. La decisió respon 
a la reformulació dels mitjans 
públics per fer un model més 
coherent i sostenible, apos-
tant pels mitjans que tenen 
més implantació al municipi.
Si bé Montcada Ràdio va ser 
la llavor de Montcada Comu-
nicació, amb el temps i de 
forma progressiva ha anat 
perdent pes enfront l’evo-
lució dels altres dos mitjans 
potents del departament, La 
Veu i laveu.cat. La manca de 
recursos humans per poder 
garantir una programació de 
producció pròpia han fet que 
en els darrers anys la major 
part del temps l’emisso-
ra estigui connectada a Icat 
FM i que només s’ofereixin 
butlletins informatius a les 
hores en punt.  Tan sols en 
horari de tarda, de 19 a 23h i 
de dilluns a dijous, hi ha pro-
grames fets per coŀ labora-
dors externs, uns espais que 

es continuaran oferint un cop 
tanqui l’emissora en format 
de podcast a laveu.cat i a tra-
vés de la plataforma Spotify.
En la decisió de clausurar de-
fi nitivament la ràdio també 
ha tingut un pes decisiu el 
cost econòmic que implica-
ria traslladar-la al nou local 
on s’ubicarà Montcada Co-
municació.

Llarga trajectòria
Montcada Ràdio va iniciar 
les seves emissions l’estiu de 
1986. La primera seu del mitjà 
va ser al carrer Major, des-
prés va passar per Julio García 
fi ns que al 1998 es va ubicar 
a l’edifi ci de l’Ajuntament. 
Durant la seva dilatada his-
tòria, l’emissora ha rebut dos 
premis destacats, el Rosalia 
Rovira concedit per la Dipu-
tació al millor programa cul-
tural obtingut per ‘El Basar 
de la Cultura’, l’any 2007, i al 
millor programa local ator-
gat pel RAC l’any 2014 a ‘El 
fanalet’, espai que dirigeix 
Jesús Abad i que continua en 
antena. LM

Els programes de l’emissora es podran 
escoltar al gener a laveu.cat i Spotify

Quan es van començar a ges-
tar els canvis?
Fa temps que érem cons cients 
que havíem d’incorporar mi-
llores per adequar-nos a les 
noves necessitats de l’au-
diència, apostant per uns 
mitjans de qualitat, propers 
i econòmicament sosteni-
bles. Ho havíem de fer tant 
des d’un punt de vista de 
continguts, com tecnològic, 
perquè en el món de la co-
municació la innovació és, 
més que una necessitat, una 
obligació. Amb aquest objec-
tiu vam començar a dissenyar 
un Pla estratègic que ha inclòs 
una diagnosi, intercanvi d’in-
formació amb altres mitjans 
locals i una enquesta a més 
de 600 persones del municipi. 

En l’era digital La Veu con-
tinua sent el mitjà referent 
del departament?
Sorprenentment així és. 
L’enquesta que hem fet 
aquest estiu constata la fi de-
litat dels lectors. Gairebé un 
95% la coneix i està molt ben 
valorada, amb un 8 sobre 10. 

Si funciona, millor no to-
car-la i seguir amb el paper.
Cert, però creiem que es pot 
millorar i, per això, el nou 
disseny introdueix seccions 
d’opinió i permet tractar te-
mes en profunditat a través 
de gèneres com el reportatge i 
l’entrevista. La nostra aposta 
passa perquè La Veu sigui un 
mitjà més d’anàlisi i refl exió 
i que l’actualitat es canalitzi 
a través del portal laveu.cat.

De moment, la periodicitat 
continuarà sent quinzenal?
Sí, tot i que la nostra voluntat 
és que passi a ser mensual a 
curt termini perquè per a la 
redacció és més assumible. 
Mantenir dos mitjans a ple 

rendiment, oferint produc-
tes multimèdia de qualitat, 
implica un elevat grau d’exi-
gència. 

Quines són les principals in-
novacions a laveu.cat?
El nou portal és més inte-
ractiu. Té un disseny que 
s’adapta millor als disposi-
tius mòbils i l’experiència de 
navegació que ofereix és molt 
més atractiva. 

Fins aquí les novetats?
Encara en tenim d’altres. A 
partir d’ara, unifiquem els 
nostres mitjans i les nostres 
xarxes socials sota una úni-
ca marca, laveu. Montcada 
Ràdio desapareix com a tal, 
però seguirem oferint pod-
cast a través del nostre web. 
I una altra dels projectes que 
ajudarà encara més a poten-
ciar la nostra imatge serà el 
trasllat en breu a un local de 
lloguer proper a la Casa de la 
Vila. D’aquesta manera recu-
perarem la proximitat amb 
la ciutadania i estic segura 
que aquest canvi serà tot un 
revulsiu.

‘L’autèntic revulsiu per 
al departament serà 
el trasllat en breu al 
carrer Major’

‘La Veu continua sent 
el mitjà informatiu de 
referència al municipi’

Lluís Maldonado 

Entrevista

Mario Azañedo, coordinador d’emissions, 

als estudis de Montcada Ràdio Pilar Abián

Pilar Abián, gerent Laura Grau
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Pilar Abián Montcada

Afrontar la problemàtica dels in-
frahabitatges és un dels propò-

sits de l’executiu local –ECP i ERC–, 
que ha creat una comissió transversal 
integrada per Serveis Socials, Medi 
Natural, Habitatge i Urbanisme en-
carregada d’estudiar cada cas de for-
ma individualitzada. A curt termini, 
hi ha la previsió d’expropiar un total 
de vuit habitages que no reuneixen 
les mínimes condicions d’habitabi-
litat. La primera de les intervenci-
ons es va aprovar per unanimitat al 
Ple d’octubre i afecta una casa amb 
expedient de ruïna, ubicada al car-
rer Novell de la muntanyeta de Can 
Sant Joan. Atès que la propietat no té 
mitjans per afrontar cap intervenció 
de millora, l’Ajuntament vol acordar 
amb ella una solució que inclogui el 
reallotjament dels residents. 

“No podem permetre que hi hagi 
al nostre municipi habitatges on no 
es pugui viure de forma digna”, va 
explicar al Ple el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). A la 
mateixa parceŀ la on es troba la casa 
del carrer Novell n’hi ha d’altres que 
també seran expropiades. D’acord 
amb el planejament, el terreny està 

tipifi cat com a zona verda, i l’objec-
tiu del govern és destinar-lo en un 
futur a parc públic.

Altres punts
El plenari també va aprovar la proposta 
de la modifi cació de l’Ordenança mu-
nicipal per actualitzar les infraccions i 
sancions per actes incívics, que osciŀ la-
ran entre els 90 i els 750 euros, en el cas 
de les lleus; entre 751 i 1.500, les greus, i 
entre 1.501 i 3.001 euros, les molt greus.

D’altra banda, el projecte execu-
tiu de la nova escola bressol muni-
cipal El Viver, que s’ha de construir 
al barri de Can Sant Joan, s’haurà de 
tornar a licitar amb un nou import 
que pujarà fi ns a poc més de dos mi-
lions d’euros. La infl ació que afecta 
als preus de construcció ha encarit el 
preu fi nal un 24% més. Aquests can-
vis obligaran a posposar l’estrena del 
futur equipament, previst a l’inici del 
proper curs.

Vista de la Muntanyeta de Can Sant Joan Pilar Abián

El govern expressa la ferma voluntat d’acabar amb 
els infrahabitatges que són un risc per als residents

Ple d’octubre

L’Ajuntament inicia el 
procés d’expropiació d’un 
habitatge en estat de ruïna

La proposta del govern municipal 
– ECP i ERC–de congelar les taxes 
i els preus públics per al 2023, ate-
nent al context de crisi, ha rebut el 
suport del PSC i l’abstenció de Cs. El 
president de l’Àrea Econòmica, Ge-
rard Garrido (ERC), va explicar al Ple 
extraordinari el que ja va avançar en 
l’audiència pública, que no és moment 
de pujar impostos vista la situació 
provocada per la infl ació i la pujada 
del tipus d’interès bancari i dels sub-
ministraments que no només afecten 

el consistori sinó també les famílies 
del municipi. 

L’única novetat del text és la in-
corporació de la nova ordenança que 
regularà l’ús de l’espai de coworking 
que entrarà en funcionament al mes 
de gener al centre comercial El Punt, 
a Mas Rampinyo. Disposar d’un es-
pai individual a jornada comple-
ta amb plaça d’aparcament inclo-
sa i servei de wifi  costarà 150 euros 
mensuals i el mateix, a mitja jorna-
da, 75 euros. PA

Aprovada la congelació de les taxes 
públiques per al proper any

Una comissió transversal 
integrada per Serveis Socials, 
Medi Natural i Urbanisme 
estudia cada expedient de 
forma individualitzada

Ple extraordinari
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El cost de les obres del 
soterrament puja un 36% El carrer Domingo Fins serà 

de plataforma única i donarà 
prioritat als vianants

Aquest mes es tornarà a obrir la licitació

Si la previsió inicial es com-
pleix, les obres de remodela-
ció d’un tram del carrer Do-
mingo Fins, entre el carrer 
Sant Antoni i el carrer Ripoll, 
podrien començar la prope-
ra primavera. El projecte, 
aprovat en el Ple d’octubre i 
presentat al veïnat en assem-
blea, proposa crear una pla-
taforma única per a vianants 
i vehicles, on tindran priori-
tat les persones i la circula-
ció es limitarà a 20 km/h. La 
intervenció, pressupostada 
en 800.000 euros –fi nançats 
majoritàriament per l’AMB–, 

inclourà el soterrament del 
cablejat aeri, la renovació del 
clavegueram i l’enllumenat 
i la plantació d’una desena 
arbres. També suposarà l’eli-
minació de 8 places d’apar-
cament –les dues per a mi-

nusvàlids es traslladaran al 
carrer Ripoll– i la reforma 
de les escales que baixen a la 
plaça de l’Església i les de Ca 
l’Arengader. D’altra banda, 
està previst crear cinc petits 
espais d’estada.

Laura Grau  Montcada

Les obres de soterrament de 
l’R2 costaran un 36% més del 
que s’havia previst inicial-
ment. Aquest és el nou càl-
cul que ha fet Adif atenent 
a la inflació. L’execució del 
projecte, que es va licitar al 
mes de març amb un preu 
de sortida de 465 milions, 
es tornarà a treure a con-
curs per 634,2 milions. La 
nova valoració econòmica 
respon al recurs presentat 
per la Confederació Nacio-
nal de la Construcció, que va 
obligar a paralitzar la tra-
mitació amb l’argument que 
les empreses constructores 
tenen molts problemes per 
presentar pressupostos per la 
incertesa sobre l’evolució dels 
costos dels materials. Al se-
tembre, la presidenta d’Adif, 
Marisa Domínguez, va expli-
car públicament la necessitat 
de fer una nova valoració dels 

costos de l’actuació abans de 
reprendre la licitació de les 
obres, tot reconeixent que 
aquesta circumstància endar-
rerirà sis mesos el calendari 
previst inicialment.

Adif es mostra confiada 
que el projecte es treurà a li-
citació al novembre. PA

El projecte de reforma del vial del nucli antic que ha dissenyat 
l’Ajuntament afecta el tram entre Ripoll i Sant Antoni

Reforma

Vista virtual del carrer Regidoria d’Urbanisme
Vies de l’R2 Arxiu



Jesús Abad Montcada

Bartolo Egea es va presentar l’11 de 
novembre com a alcaldable del 

PSC acompanyat per la ministra de 
Transports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana, Raquel Sánchez. Aquesta és la 
segona vegada que Egea, regidor del 
grup municipal socialista, opta a l’Al-
caldia. En un Auditori ple, el candi-
dat va apostar per enfortir la marca 
Montcada i posar en valor l’orgull de 
pertinença al municipi. 

L’acte va començar amb la pro-
jecció d’un vídeo fent referència a 
tots els barris, seguit de les inter-
vencions de la regidora Nani López i 
del secretari d’organització de JSC a 
Montcada, Albert Carandell. Ambdós 
es van mostrar convençuts que Egea 
serà el nou alcalde del municipi i van 
incidir en la necessitat de governar 
per a tothom.

Fites a assolir
L’alcaldable va iniciar la seva inter-
venció reconeixent la dificultat de 
gestionar un municipi trinxat per 
nombroses infraestructures. “Som 
conscients que no és fàcil governar 
una ciutat com Montcada i Reixac”, va 
dir, tot afegint “volem una Montcada 
de la que ens poguem sentir orgullo-
sos, que aprofi ti les seves oportuni
tats, que no sigui una ciutat dormitori, 

que aposti per tots els seus barris (...) 
unida, segura i amb futur”.

El candidat del PSC també es va 
referir a la seva trajectòria com a co-
merciant i va lamentar situacions 
d’inseguretat que ha pogut com-
provar per experiència pròpia en els 
darrers anys, assenyalant que cal 
més agents a peu de carrer. 

Egea va incidir a reclamar una 
ciutat “enèrgica, intensa i viva” i va 
assenyalar com a tasques pendents 
la millora de l’atenció primària, la 
construcció del futur hospital, la 
promoció del sector empresarial i el 
projecte del soterrament.

Compromís personal
Acabada la intervenció de l’alcalda-
ble del PSC, va intervenir la ministra 
assegurant davant dels presents que 
les obres de l’R2 es faran.“Que ningú 
no ho dubti, us dono la meva parau-
la que anem a soterrar les vies del 
tren”, va dir. 

Avalada per la seva experiència 
de quan va ser alcaldessa de Gavà, 
Sánchez va encoratjar Egea com a 
futur alcalde de Montcada i Reixac. 
“Allò que Montcada necessita és un 
projecte de futur, un projecte iŀ lusi-
onant, no com el que representa l’ac-
tual alcaldessa, que és el de la quei-

xa permanent”, va dir, en aŀ lusió a la 
candidata d’ECP, Laura Campos.

Sánchez va concloure la seva in-
tervenció assenyalant que Egea té 
clares les seves prioritats i el va en-
coratjar a arribar a l’Alcaldia per fer-
les realitat: “Ara toca treballar per 
aconseguir el canvi que Montcada 
necessita”.

Raquel Sánchez veu Egea com el nou alcalde Jesús Abad

Bartolo Egea es presenta com a candidat a l’Alcaldia del PSC acompanyat de la ministra Raquel Sánchez

‘El futur passa per enfortir la marca 
Montcada i dotar de vida la ciutat’

‘Apostem per un municipi 
viu, que aprofi ti les seves 
oportunitats i del qual ens 
poguem sentir orgullosos’,
va dir l’alcaldable

La ministra considera que 
Bartolo Egea representa el 
que Montcada necessita, un 
projecte de futur il·lusionant 

laveu.cat
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Treballem per l’emergència climàtica
La Diputació de Barcelona porta les energies renovables als 
municipis i consciencia la ciutadania sobre el canvi climàtic

El nostre planeta té uns recursos naturals finits i, en un con-

text d’emergència climàtica, hem d’apostar de manera ferma 

per la sostenibilitat, la minimització de residus, el desenvo-

lupament de les energies renovables, l’autoconsum i la ges-

tió sostenible de l’aigua. En els últims anys, la situació s’ha 

agreujat a causa d’un model basat en el consum de combus-

tibles fòssils que ha derivat en una crisi energètica sense 

precedents. La conseqüència directa ha estat l’encariment 

del preu de l’energia, que ha afectat de ple l’economia dels 

ajuntaments i de la ciutadania. Ara mateix, hi ha un únic camí 

possible: la necessitat de reduir el nostre consum energètic.  

La Diputació de Barcelona i els municipis de la província 

treballem per l’emergència climàtica i articulem diverses es-

tratègies d’adaptació i de transició energètica.

Publireportatge

Impulsem polítiques de transició energètica 

Amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle i disminuir el consum d’energia, treballem amb els 

ajuntaments per fer sostenibles i eficients energèticament els 

edificis municipals. Actuem en centres educatius, en escoles 

d’adults i d’educació especial, en conservatoris d’art i música, 

en casals de joves i centres cívics, en punts d’informació juvenil 

i en instal·lacions esportives municipals. També desenvolupem 

polítiques de mobilitat sostenible, incentivem l’ús del transport 

públic i comptem amb automòbils elèctrics o híbrids i amb 

bicicletes a les flotes municipals.  

Pas ferm cap a les renovables

Un cop aconseguit que els equipaments redueixin el seu 

consum energètic, el següent pas consisteix en subministrar-

los energia a través de renovables. I ho fem donant suport 

als municipis per instal·lar plaques fotovoltaiques i plantes de 

biomassa, i també millorant l’enllumenat públic. Són actuacions 

amb un elevat impacte climàtic i es prioritzen aquelles que 

contribueixen a una reducció major de les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle. Aquesta política té una concreció 

tangible en el projecte «Renovables 2030», que fins al 

moment ha invertit 70 milions d’euros en els municipis de la 

província, amb més de 120 projectes de gran rellevància.

Adaptats a les noves circumstàncies

Per altra banda, desenvolupem polítiques per adaptar-nos 

a la nova situació climàtica. Es creen refugis climàtics —

espais per fer front a les onades de calor—; s’aposta per 

la renaturalització de les ciutats, amb més verd i ombra 

als carrers; s’actualitzen els protocols d’actuació davant 

l’augment d’episodis climàtics cada cop més intensos i es 

reforcen les tasques de prevenció d’incendis.

Prendre consciència dels nostres actes

Una de les dades més rellevants és que, si apliquem bones 

pràctiques, podem estalviar fins a un 15% d’energia en la gestió 

dels edificis. És per això que la Diputació de Barcelona ofereix 

suport econòmic i tècnic als ajuntaments de la província que 

es comprometin a estalviar energia en els seus equipaments i a 

involucrar-hi els treballadors i la ciutadania. L’objectiu és millorar 

l’eficiència energètica dels equipaments i destinar l’estalvi 

aconseguit a les llars amb pobresa energètica. 

Bona part d’aquesta gestió es pot dur a terme gràcies a les 

campanyes d’educació i conscienciació ambiental que compten 

amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

La Corporació també ha posat en marxa el Pla Clima, un projecte 

intern que ens permet aplicar les mateixes mesures d’eficiència 

energètica en els nostres edificis i en la flota de vehicles, a les 

vies locals i a la xarxa d’espais naturals, i que pretén assolir 

la neutralitat climàtica el 2030, vint anys abans de les fites 

marcades per la Unió Europea. 

La Diputació de Barcelona treballa per assolir els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) i desplega la seva acció de suport 
als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS, que van ser 
proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre 
de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. 

Energia renovable al centre d’informació de la Pleta, al Parc del Garraf / 
Diputació de Barcelona
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Exemplars de senglars passejant per l’av. Terra Nostra Dani Font

La presència d’aquest animal als barris creix arran la pandèmia

NATURA

Administracions i animalistes 
discrepen sobre com afrontar 
la proliferació dels senglars

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 17 d’octubre 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 acordat:
- Estimar les al·legacions formulades pel senyor R.L.G. amb NIF XXXX6093F i pel 
senyor A.C.A. amb NIF XXXX3912T i desestimar la resta d’al·legacions presentades.
- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació número 
1 del Pla de millora urbana de la Vallençana.
- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis 
de la Corporació, amb audiència a les persones interessades, amb citació personal.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
02/11/2022

La Junta de Govern Local en sessió de 17 d’octubre de 2022, en virtut de les 
atribucions delegades per l’Alcaldia pel Decret núm. 2139/2019, de 2 de juliol de 
2019, ha acordat  Sotmetre el projecte de reparcel·lació voluntària del PAU MC-5 
Mas Rampinyo delimitat per la modificació puntual del Pla general metropolità 
a Montcada i Reixac per la previsió d’habitatges HPO de lloguer a Mas Duran a 
informació pública per un termini d’un mes, amb l’advertiment que no es podrà 
procedir a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació fins que es doni 
compliment a les actuacions que s’indiquen a l’acord esmentat. Durant el dit termini 
d’un mes es podran presentar al·legacions per les persones interessades.
El projecte i demés documentació podrà consultar-se  a la seu electrònica, en la web 
municipal www.montcada.cat, apartat e-Tauler.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
27/10/2022

ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 27 d’octubre 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 Ple, ha aprovat inicialment el Projecte d’execució de 
re-urbanització del C Domènec Fins.
El Projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, 
de conformitat amb el que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
durant els quals es poden presentar al·legacions o suggeriments. Transcorregut 
l’esmentat termini, en cas de no presentar-se al.legacions, s’entendrá aprovat 
definitivament.
L’expedient es podrà consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament, e-Tauler de la 
pàgina web municipal www.montcada.cat

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
14/11/2022

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de novembre de 2022 , i en ús de 
l’atribució delegada per Decret de l’Alcaldia núm. 2139/2019, de 2 de juliol de 2019, 
ha acordat l’aprovació inicial del projecte d’enderroc dels infrahabitatges del c. 
Novell, 8-10 (fase 1).
De conformitat amb allò que estableix l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet el projecte a 
informació pública pel període de TRENTA DIES, durant els quals poden formulars’hi 
reclamacions i al·legacions.
De no presentar-se’n cap, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’un nou acord.
El Projecte esmentat podrà consultar-se a la seu electrònica de l’Ajuntament, e- 
Tauler, pàgina web municipal www.montcada.cat.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
10/11/2022

Per evitar incidents 
amb els senglars es 
recomana mantenir 
les distàncies i no 
donar-los de menjar

Si tens 15 anys o més, pots acompanyar al Carter Reial 

i a Ses Majestats els Reis d’Orient el gener de 2023.
 

T’hi pots apuntar de dues formes:

Presencialment a la Regidoria de Cultura i Patrimoni (C. 
Major, 32) del 21 de novembre al 2 de desembre de 2022,  
en l’horari habitual, o bé, enviant un correu electrònic a  
cultura@montcada.org, amb l’assumpte PATGES CAVALCADA 
2023. S’acceptaran inscripcions per correu electrònic fins a 
les 23.59 h del 2 de desembre.

Documentació a presentar o adjuntar:

Per als menors d’edat: Imprès núm. 1 Voluntaris patges 
cavalcada 2023 i fotocòpia o escanejat DNI i fotocòpia o 
escanejat DNI de la persona que autoritza la participació del 
menor. 

Per als majors d’edat: Imprès núm. 2 Voluntaris patges 
cavalcada 2023 i fotocòpia o escanejat DNI

Els impresos els trobaràs a la Regidoria de Cultura

i Patrimoni i a www.montcada.cat

REIS 2023

La presència de senglars al 
municipi és un fet habitual 

des de fa anys en alguns barris 
a tocar de zones boscoses com 
Can Cuiàs o a la urbanització 
Bosc d’en Vilaró, però arran 
la pandèmia se n’ha estès a 
d’altres, com Mas Duran o 
Terra Nostra. Això ha provo-
cat cert neguit entre els veïns, 
que no estaven acostumats a 
la presència d’aquest animal 
que es passeja pels carrers i 
s’alimenta del que troba als 
contenidors o les papereres. 
Al Ple d’octubre, els dos grups 
de l’oposició –PSC i Cs– van 
preguntar al regidor de Me-
di Natural, Oriol Serratusell 
(ECP), sobre les mesures pre-
vistes per evitar incidents. 

Actuacions previstes
La caça és la fórmula que fa 
servir l’Ajuntament per con-
trolar la població de senglars 
en el medi rural. Segons va ex-
plicar Serratusell al Ple, l’in-
crement d’individus és fruit de 
la paralització de les batudes 
durant la pandèmia i la recent 
vaga de caçadors.

Quan es tracta de fer inter-
vencions en el nucli urbà –en 
casos específi cs com l’atro-
pellament d’animals o per 
prevenir accidents– l’ope-

ratiu es monta en coordina-
ció entre la Policia Local i una 
empresa especialitzada que 
es fa càrrec de sacrifi car i in-
cinerar l’exemplar.  

Segons dades del Depar-
tament d’Àrea Climàtica de 
la Generalitat el nombre de 
senglars s’ha incremen-
tat fi ns a prop dels 200.000 
exemplars a tot Catalunya. 
Les batudes se solen fer d’oc-
tubre a març  i de mitjana se’n 
fan una vintena a Collserola i 
al voltant de 50 a la Serralada 
de Marina. En aquesta última 
hi participa la societat de ca-
çadors el Tordo de Montcada. 
A més de senglars, el Depar-
tament autoritza la caça d’al-
tres espècies com conills, tu-
dons, cabirols i tords.

Alternativa
Contràriament al posiciona-
ment de les administracions, 
les entitats animalistes con-
sideren que la presència de 
senglars als carres no s’ha de 
veure com una amenaça. Leti-
cia Almanza de l’entitat mont-
cadenca La Horda opina que 

la inquietud veïnal “denota 
la nostra incompatibilitat de 
compartir l’espai amb altres 
mamífers, quan tenim perills 
molt més preocupants”. Per a 
Almanza, aquesta alarma pot 
incitar a actituds violentes 
contra aquests animals que, 
alhora, també poden ser peri-
lloses per a les persones. La re-
comanació principal per evitar 
incidents és no apropar-se ni 
donar de menjar als senglars.

La Horda, d’altra banda, es 
mostra radicalment en con-
tra de les batudes entenent 
que han demostrat la seva 
ineficàcia i que són un pe-
rill tant per als humans com 
per a la fauna que compar-
teix l’espai natural. És per 
això que fa anys que l’entitat 
defensa l’eliminació dels dos 
vedats del municipi perquè 
Montcada sigui un territori 
lliure de caça. 

Diversos estudis científi cs 
assenyalen que el senglar és 
una espècie molt adaptati-
va, això vol dir que com més 
pressió té, més augmenta la 
seva fertilitat. Els ecologistes 
proposen alternatives com la 
vacuna i pinsos esterilitzants 
per regular-ne la població. 
Precisament el departament 
de Veterinària de la UAB està 
duent a terme una prova pilot 
amb aquestes dues fórmules.

Dani Font Redacció

8 |   Territori | Medi Natural La Veu de Montcada i Reixac 2a quinzena Novembre 2022



Publicitat   | 9La Veu de Montcada i Reixac 2a quinzena Novembre 2022



Cicle per promoure la pau i el respecte
Sílvia Alquézar Montcada

Els departaments de Cooperació i 
Solidaritat i Polítiques d’Inclu-

sió de l’Ajuntament posen en marxa 
aquest mes de novembre una nova 
edició del cicle Drets Humans, Migra-
ció i Refugi, amb un programa d’ac-
tivitats que s’allargarà fi ns al febrer 
de l’any vinent. El cicle consta d’un 
seguit d’iniciatives per visibilitzar les 
problemàtiques derivades de la crisi 
migratòria i conscienciar la població.

Un  any més, el programa inclou 
el concert solidari de gòspel a favor 
dels drets humans, amb l’actuació 
del cor Gòspel Gràcia el 19 de novem-
bre a l’Espai Cultural  Kursaal (18h). 
El preu de l’entrada és de 10 euros i la 
recaptació anirà destinada a una en-
titat solidària. Les entrades es poden 
comprar per Internet al web www.
teatremontcada.cat i el mateix dia de 
la funció, al Kursaal. 

Drets dels Infants
Una de les activitats més consolida-
des en el marc d’aquest cicle és el Dia 
Internacional dels Drets dels Infants. 
Enguany, hi ha prevista una matinal 
de circ que tindrà lloc el mateix dia de 
l’efemèride, el 20 de novembre, a la 
plaça de l’Església i el carrer Major, 
d’11 a 13h. També hi haurà una para-
da de venda de xocolata calenta per 1 
euro. Els diners recaptats es destina-
ran a un projecte d’atenció a persones 
refugiades.

El Consell d’Infants participa 
a la setena trobada estatal

Tres membres del Consell d’Infants 
–Carla Calvo (IE Mas Rampinyo), Car-
lota Hernández (Font Freda) i Paula 
López (La Ginesta)– van participar 
a la setena Trobada Estatal de con-
sells d’infants i joves, organitzada 
per Unicef a Càceres entre el 4 i el 6 
de novembre. Amb el lema ‘Nuestro 
futuro, nuestras ideas’, l’esdeveni-
ment va aplegar prop de 175 infants i 
joves d’arreu de l’Estat, per debatre 

sobre reptes de la societat actual com 
la pobresa, les desigualtats, l’educa-
ció, la salut mental i el canvi climàtic . 

El Consell d’Infants de Montcada 
i Reixac es reunirà el 23 de novem-
bre a la sala de Plens de la Casa de la 
Vila per tancar el curs passat i donar 
la benvinguda als nous consellers. 
La sessió es podrà seguir en directe 
a través de laveu.cat a partir de les 
15.15h. SA

Arriba el festival 
de cinema africà 
El programa del cicle Drets Hu-
mans, Migració i Refugi inclou 
enguany com a novetat el Festival 
Itinerant de Cinemes Africans de 
Catalunya, que vol ser una fi nestra 
a les realitats d’un continent encara 
molt desconegut i contribuir a la 
construcció d’una societat antira-
cista, intercultural i cohesionada 
utilitzant el cinema i la cultura com 
una eina de transformació social 
i apropant a l’audiència les cine-
matografi es africanes per trencar 
prejudicis. Al municipi s’han pro-
gramat tres sessions –la primera va 
tenir lloc el dia 17–, que inclouen 
la projecció d’un documental i un 
debat sobre el tema abordat. To-
tes les emissions començaran a les 
18h als Cinemes Montcada El Punt 
i l’entrada és gratuïda.

Sessions 
El colonialisme i les seves conse-
qüències centraran el dia 24 la se-
gona sessió amb la projecció del 
documental ‘Mañolito Ngwema’.  A 
l’última, l’1 de desembre, es parlarà 
de les diverses mirades cinematò-
grafi ques des de la perspetiva del 
gènere, amb el passi dels curme-
tratges ‘Astel’ i ‘La petite vendeu-
se’.  SA

Drets humans, migració i refugi

L’Ajuntament organitza una nova edició del programa que pretén visibilitzar la problemàtica de la crisi migratòria  

Carla Calvo, Carlota Hernández i Paula López Sílvia Alquezar

La reunió va tenir lloc a Càceres del 4 al 6 de novembre
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Demanar ajuda, el primer 
pas que cal fer per afrontar 
els trastorns mentals 

Un 20% de les visites de joves als 
centres sanitaris de Catalunya 

estan relacionades amb l’angoixa 
o la depressió, factors estretament 
lligats al suïcidi. Tot plegat són dades 
que refl ecteixen l’abast que tenen les 
malalties mentals entre la població 
adolescent i juvenil i la importància 
de visibilitzar els diferents males-
tars emocionals i psicològics amb 
l’objectiu d’erradicar els tabús que 
encara els acompanyen. Aquest és 
precisament l’objectiu de la campa-
nya que ha posat en marxa el Punt 
d’Atenció en Salut (PASSA) en el 
marc del Pla Local de Prevenció en 
Drogues i Pantalles.

L’acció consisteix a viralitzar a 
través de les xarxes socials vídeos 
protagonitzats per joves del munici-
pi –Montserrat Criado, Álex Ortuño, 
Alba Romo, Arnau Egea, Aina Mar-
tínez, Julio Jesús Morán i Amanda 
Dos Santos–, que expliquen la difi -
cultat per gestionar durant l’adoles-
cència emocions com la por, la ràbia 
o l’angoixa, entre d’altres. Alhora, 
es demana a la població que se sumi 
a la iniciativa publicant per xarxes 
vídeos personals o coŀ lectius amb 
el lema ‘Si et ratlla, comparteix-ho’ 
i l’etiqueta #sietratlla. En el marc 
de la campanya també s’ofereixen 
sessions per a famílies sobre salut 
mental infantil i adolescent i forma-
ció per a professionals del municipi. 

Presentació pública
La iniciativa es va presentar el 2 de 
novembre a l’Auditori en un acte que 
va ser presidit per l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i va comptar amb la 
participació del psicòleg i psicote-
rapeuta especialitzat en psicologia 
clínica Albert Montaner, responsable 
del Centre de Salut Mental Infantil i 
Juvenil (CSMiJ), i Carles Sanz, volun-
tari de l’entitat Projecte Home.

“Els trastorns mentals no poden 

ser ni un tabú ni un motiu de vergo-
nya, estigmatització o discrimina-
ció”, va dir l’alcaldessa. Montaner, 
per la seva banda, va assenyalar que 
cal estar atents a senyals com la fati-
ga, la difi cultat de concentració, els 
canvis en l’alimentació, l’insomni o 
l’aïllament com a símptomes d’an-
sietat i depressió entre els infants 
o joves. També va posar el focus en 
la importància que les famílies pro-
moguin hàbits saludables.

Ana Valenzuela, portaveu nacional 
i catalana de l’entitat Chrysallis, de 
l’associació de famílias d’infants i 
joves trans, reivindica la necessitat de 
canviar el discurs generalitzat que hi 
ha sobre la transsexualitat.“Ser trans 
no vol dir néixer en un cos equivocat; 
el que hi ha són cossos diversos i és 
la pressió social la que empenta les 
persones trans a modificar la seva 
aparença perquè encaixi dins la nor-
ma”. Aquesta és una de les refl exions 
que Valenzuela va fer durant la taula 
rodona organitzada el 3 de novembre 
per la Regidoria d’Igualtat, Feminis-
mes i LGBTI amb el títol ‘Infància, 
joventut i famílies trans’.

Taula rodona
La trobada va comptar també amb 
la participació de dos membres de la 
Unitat d’Atenció a les persones trans 
(Trànsit), el metge Jordi Reviriego i 
Eiden Marín Rodríguez, fi lòsof, ac-
tivista i treballador d’aquesta unitat.  
Un dels aspectes que van voler deixar 
clar des del principi els ponents és que 

la realitat trans és molt diversa. “Som 
persones amb trajectòries diferents, 
tot i tenir experiències comunes com 
el fet que no ens identifi quem amb el 
gènere assignat en néixer”, va ex-
plicar Marín, tot afegint que un cop 
una persona arriba a la conclusió que 
la identitat que li han donat no cor-
respon amb la que ella sent, inicia un 
procés de trànsit que pot acabar o no 
amb la modifi cació del seu cos i no 
d’una forma estandaritzada. 
Reviriego, per la seva banda, va ma-
nifestar la seva preocupació per les 
persones que afronten el trànsit en 
solitari perquè no coneixen el su-
port que els poden donar Trànsit o 
Chrysalis.

‘Ser trans no vol dir néixer 
en un cos equivocat’
Dani Font Montcada

Salut i joves

Els set joves participants als vídeos de la campanya Pilar Abián

‘Si et ralla, comparteix-ho’ és el lema de  la nova campanya 
municipal per erradicar els tabús que existeixen al voltant 
de les malalties  mentals  

Pilar Abián Montcada

Jordi Reviriego Dani Font
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Forn Oliveras, tres 
generacions fent el pa 
de forma tradicional 
Josep Oliveras i Dolors Solà van obrir 
la primera fl eca el 1958 a un petit 
obrador del carrer Sant Antoni

Josep Oliveras i Dolors Solà 
són els fundadors del Forn 

Oliveras. La parella es va ca-
sar al 1958, el mateix any que 
es va fer càrrec d’una petita 
fl eca que hi havia a la canto-
nada entre els carrers Domin-
go Fins i Sant Antoni. “El cap 
de l’obrador on jo treballava, a 
Sabadell, em va ajudar a bus-
car un forn en traspàs i vam 
escollir el de Montcada perquè 
deia que els pobles on passa 
el tren sempre prosperen. I 
no es va equivocar, perquè de 
seguida vaig fer molta par-
ròquia”, explica Oliveras, qui 
recorda que uns anys més tard 
van ampliar el negoci amb un 
despatx de pa al carrer Bruc. El 
matrimoni va tenir tres fi lles, 
dues de les quals han continu-
at en l’empresa familiar jun-
tament amb el net gran.

Nova etapa
A principi del segle XXI, el Forn 
Oliveras va traslladar l’obrador 
i la fl eca al carrer Santiago i va 
mantenir a Montcada Nova la 
segona botiga, però en un local 
més gran i modern del carrer 
Lleida. Malgrat començar una 
nova etapa, l’establiment ha 
seguit apostant per l’elaboració 
tradicional del pa. “Encara fem 

el pa com ho feia el meu avi”, 
ha remarcat Josep Díaz, de 37 
anys, tot afegint que l’única 
part del procés que ha canviat 
és la fermentació. Gràcies a la 
tecnologia, es pot podem con-
trolar el temps i la temperatura 
que fermenta la massa mare.  
Així, per exemple, es pot tenir 
pa acabat de fer tant al matí 
com a la tarda,  una demanda 
de la clientela d’avui dia, a di-
ferència d’abans, quan només 
sortia una fornada al matí. 

Díaz assegura que el seu 
producte és de qualitat i molt 
més saludable i nutricional 
que el de les panificadores 
industrials, ja que ells no uti-
litzen llevats ni millorants.  
El jove forner reconeix que 
l’única manera que tenen de 
competir amb les grans em-
preses és oferir un pa elaborat 
amb bones farines i seguir el 
procés de tota la vida. Als úl-
tims anys, amb l’ampliació de 
la diversitat de llavors a més 
del blat tradicional, el Forn 
Oliveras s’ha adaptat a la de-
manda de la clientela oferint 
altres tipus de pa elaborats 
amb quinoa, espelta i xia, en-
tre d’altres.

Conjuntura difícil
L’increment dels preus de la 
matèria primera com la farina 

i dels subministraments bàsics 
com la llum i el gas per l’actual 
situació política i econòmica a 
nivell mundial està portant al 
límit a molts negocis. El Forn 
Oliveras, amb set persones en 
plantilla, no és una excepció. 
Si abans pagava 1.000 euros de 
gas al mes, ara en paga 4.000. 
I de llum, la factura ha pujat 
fi ns als 2.500 euros mensuals.
Malgrat les difi cultats, Díaz 
se sent “orgullós de conti-
nuar amb la tradició familiar. 
M’he criat entre sacs de fari-
na”. Aquesta passió per l’ofi ci 
de forner li ha transmès el seu 
avi, qui encara coŀ labora amb 
el negoci familiar un dia a la 
setmana als seus 88 anys.

‘Encara fem el pa com 
ho feia el meu avi’, 
explica Josep Díaz, 
orgullós de continuar 
amb la fleca familiar 

Sílvia Alquézar Montcada

Nissaga de comerç

Josep Oliveras ha ensenyat l’ofi ci al seu net Família Oliveras

Josep Díaz ha substituït el seu avi a l’obrador Sílvia Alquézar

Fleca Oliveras del carrer Santiago Sílvia Alquézar

laveu.cat



Torna el grup Teatrac
Els confl ictes en el món de la parella 
són el fi l conductor de ‘Con3vèrsies’, 
el nou espectacle del grup Teatrac, es-
trenat el 12 de novembre al Kursaal. 
L’obra està formada per tres històries 
en forma de diàleg, dues del drama-
turg Neil Labutte, i la tercera escrita 
per Montserrat Teruel. El públic va 
gaudir de bones interpretacions i d’un 
text que combina moments còmics i 
també dramàtics LG

Laura Grau Redacció
El grup Tea345, vinculat a La 
Unió, estrena el 20 de novem-
bre al Teatre Municipal l’es-
pectacle ‘El curiós incident 
del gos a mitjanit’ (18h), una 
adaptació teatral de la noveŀ la 
homònima de Mark Haddon 
que narra la història d’un jo-
ve amb la síndrome d’Asper-
ger. El pes de l’obra recau en 
el protagonista, Christopher, 
interpretat per Gerard Vives, 
“que ha hagut de fer un gran 
esforç físic i emocional per 
fi car-se en la pell d’un per-
sonatge complex”, ha asse-
nyalat el director Albert Aré-
valo. Per tal de preparar-se el 
paper, Vives va fer diverses 
estades a la Fundació Adimir. 

“L’experiència m’ha propor-
cionat vivències pròpies per 
construir el personatge sense 
caure en la paròdia”, ha des-
tacat l’actor. 

Sàtira política
La Jove Finestra Estràbica 
estrenarà el 26 de novembre 
al Kursaal l’espectacle ‘P.A.
V.O’ (Partido Artistas Vivi-
dores Ofendiditos), una obra 
de creació pròpia dirigida per 
Víctor Bea i Alba Rubio que fa 
sàtira sobre el poder polític. 
“L’obra no deixa canya dreta 
i fa riure des del principi fi ns 
al fi nal”, diu Bea, qui destaca 
que s’adreça a públic major 
de 13 anys i “que no tingui la 
pell fi na”.

Assaig general de Tea345 Pol Jordà

La Jove Finestra Estràbica presenta una 
proposta bufonesca de creació pròpia

Montcada a Escena

Tea345 estrenarà una 
obra sobre un jove amb 
la síndrome d’Asperger

Escena de l’obra P.A.V.O

Escena de ‘Con3vèrsies’ Pere de Lamo
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Hi ha la creença que les addiccions 
afecten sobretot la gent jove. Vostè 
trenca amb la norma.
És que aquesta percepció és errònia. 
No som plenament conscients, però 
hi ha moltes persones al nostre vol-
tant amb addiccions i no només parlo 
d’estupefaents, també de l’alcohol, el 
joc, les pantalles, el tabac, les com-
pres compulsives…. Sovint es porten 
de forma amagada, pensant que es 
tenen sota control i la gent no s’ado-
na de la magnitud i la gravetat que 
poden arribar a tenir. Jo, per la meva 
experiència, sé quan algú consumeix 
drogues i veure-ho, em remou.

També associem les addiccions a 
gent marginal i sense recursos.
Un altre error. Hi ha addiccions ca-
res de mantenir i que són habituals 
entre gent de posició social alta com, 
per exemple, el consum de cocaïna i 
parlo per experiència. En determi-
nants ambients està molt normalitzat 
i a l’abast. Justament fa tres anys un 
estudi internacional va concloure 
que Barcelona és el lloc d’Europa on 
es consumeix més cocaïna i la seva 
presència es percep, fi ns i tot, en l’ai-
re en forma de contaminant. 

Estem normalitzant el consum d’es-
tupefaents?
Absolutament. Però per a mi, la pitjor 
droga que hi ha és l’alcohol i afecta 
gent de totes les edats i totes les capes 
socials. Sobretot, el més preocupant 
és la sensació d’eufòria que hi ha da-
vant dels excessos, el ‘tranquil, que 
jo controlo’. Si només beus el cap de 

setmana però ratllant el coma etí-
lic, acabes igualment alcoholitzat. 
I quan comences amb una addicció, 
generalment va associada a d’altres. 
Un altre fet preocupant són els pa-
res que normalitzen i trivialitzen el 
consum davant dels fi lls, minimit-
zant les nefastes conseqüències que 
pot tenir aquest model de conducta.  

A casa no el van veure mai sota 
l’efecte  de les drogues?
No, perquè la cocaïna et permet dur 
una doble vida sense que el teu entorn 
ho detecti. Vaig començar a consu-
mir-ne als 45 anys i durant tres anys 
vaig estar interpretant un paper, tant 
a casa com a la feina, per amagar la 
meva addicció. Era un directiu d’èxit i 
em vaig embarcar en un projecte vin-
culat al món de la publicitat, en un en-
torn en què consumir-ne era habitual. 
Em va introduir una persona a qui 
anomeno ‘dimoni’ perquè va ser com 
la temptació personifi cada. Identifi car 
aquests personatges i saber dir que no 
és clau per no caure-hi, però jo no ho 
vaig saber veure fi ns més tard. Vaig 
acabar amb una addicció profunda que 
ha esdevingut una malaltia crònica.

En quin moment pren consciència 
de la gravetat de la situació?
Cada vegada estava més enganxat i 
va arribar un moment en què em vaig 
esgotar de viure d’aquesta manera, 
tapant una mentida amb una altra. 

També va ser una qüestió de super-
vivència, vaig veure la mort de prop i 
aleshores vaig dir prou i vaig demanar 
ajuda. La família i els amics van estar 
al meu costat però, malauradament, 
moltes relacions van acabar deterio-
rades i és normal perquè fas patir la 
gent que estimes. 

Demanar ajuda és el primer pas. 
Per desgràcia, sovint has de tocar 
fons per adonar-te’n. Per això jo in-
sisteixo molt a dir que és vital aixecar 
el dit el més aviat possible. A mi, el 

fet de demanar ajuda em va permetre 
recuperar una part de la meva vida. 
Hi ha una cosa, però, que és irrecu-
perable, em vaig perdre la joventut 
dels meus fi lls. Vaig ser un pare ab-
sent durant la seva adolescència i els 
vaig carregar amb la responsabilitat 
d’ocupar-se de mi, d’acompanyar-me 

Cada vegada hi ha més persones amb addiccions 
greus i sortir-se’n no és gens fàcil. Ho sap prou bé 
Carles Sanz (Montcada i Reixac, 1956), qui va passar 
un any ingressat al centre que la Fundació Projecte 
Home té a la Vallençana. Gràcies als tractaments 
mèdics i terapèutics que està duent a terme i al seu 
esforç particular, ha superat l’addicció a la cocaïna i 
ara intenta ajudar altres persones a seguir el seu camí.

Carles Sanz voluntari de Projecte Home

‘Les addiccions no són un 
vici sinó una malaltia’

Text i fotos: Pilar Abián
‘No som plenament 
conscients, però hi ha moltes 
persones amb addiccions al 
nostre voltant’

‘És molt preocupant que hi 
hagi pares que normalitzin 
i trivialitzin el consum de 
drogues davant dels fi lls’

Carles Sanz és veí de Terra Nostra Pilar Abián
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‘Hi ha entitats com 
Projecte Home que 
fan una gran tasca’

Vaig estar a prop d’un any in-
gressat al centre de Projecte Ho-
me, a la Vallençana. Va ser un 
període dur perquè les normes 
internes són molt estrictes, però 
puc assegurar que em van salvar 
la vida. Recomano tothom que 
tingui un problema d’addicions 
que es posi en les seves mans; 
compta amb una seu per a adults 
a Montcada i amb una altra per a 
joves, a Montgat. Quan hi arri-
bes, et fan una avaluació i deter-
minen si pots seguir una teràpia 
ambulatòria o t’has de quedar 
ingressat. Estic molt agraït al su-
port que vaig rebre i, per això, 
sempre que m’ho demanen, faig 
de voluntari en les tasques que 
el centre considera oportunes.

Per a mi, també ha estat fona-
mental l’equip de psiquiatria de 
l’Hospital del Mar, format per 
grans professionals com Marta 
Torrens, Francina Fonseca i Ga-
briel Vallecillo. Estic molt agraït 
d’estar a les seves mans.

a les teràpies, d’estar sempre alerta 
davant d’una possible recaiguda.

És fàcil recaure?
Molt. En el meu cas he recaigut vàries 
vegades; l’última, fa tres anys i això 
fa que gent del meu entorn se n’hagi 
cansat. Quan això passa, cal tornar a 
posar-se en mans dels professionals, 
són els únics que et poden ajudar real-
ment a revertir la situació en positiu. Jo 
sempre dic que la família és important, 
però el pilar fonamental és el tracta-

ment mèdic i terapèutic. Sense això, 
és molt difícil sortir-se’n. I també cal 
tenir en compte que, malauradament, 
no tothom ho aconsegueix. Malgrat 
disposar de tots els recursos possibles, 
superar una addicció és complicat i 
requereix molta força de voluntat.

El més difícil deu ser superar l’es-
tigma de l’addicció.
Sens dubte, perquè socialment vin-
culem les addiccions amb el vici. Cal 
acabar amb aquesta visió i amb aquest 
tabú que l’únic que fa és marcar i es-
tigmatitzar els afectats. Hem de vi-
sualitzar i normalitzar que les addic-
cions no són un vici sinó una malaltia 
mental que sovint esdevé crònica i 
t’obliga a tractar-te de per vida. És 
com tenir hipertensió o problemes 
coronaris. Això sí, has d’estar cons-
tantment en alerta davant la temp-
tació de tornar a consumir.

No tothom està disposat a donar 
la cara.
Ho sé i respecto que hi hagi gent que 
no vulgui fer-ho, que no es vulgui 
sentir assenyalada pel carrer com jo 
m’he sentit i vulgui passar pàgina i 
oblidar aquesta part de la seva vida. 
Però jo no vull viure avergonyit, és 
una fase que ja he superat. Ara vaig 
amb el cap ben alt i des de la meva 
experiència crec que puc ajudar al-
tres persones.

En què consisteix aquesta ajuda?
Com a voluntari de Projecte Home i 
arran la meva aparició a la Marató de 
TV3, moltes persones s’han posat en 
contacte amb mi per saber què fer, 
bé perquè estan patint el problema 
en primera persona o bé per tenir un 
familiar o amic afectat. Jo segueixo 
la consigna que m’ha donat la meva 

psiquiatra, les escolto però no faig de 
terapeuta. El que faig és adreçar-les 
als professionals, que són els que re-
alment les poden ajudar. D’altra ban-
da, també m’he ofert a coŀ laborar amb 
el Punt d’Atenció en Salut (PASSA) de 
l’Ajuntament que lidera el Pla Local de 
Prevenció en Drogues i Pantalles. El 
primer que m’han demanat ha estat 
ajuda per difondre la campanya ‘Si et 
ratlla, comparteix-ho’, que anima els 
joves a obrir-se al seu entorn per ges-
tionar emocions com la por, la ràbia o 
l’angoixa i evitar que puguin derivar 
en un trastorn mental o una addicció.

Quin ha estat l’aprenentatge de l’ex-
periència viscuda?
Entendre que tots estem exposats a 
patir una addicció. Que l’estat men-
tal, anímic i emocional pot influir 
molt i, per això, és tan important la 
paraula SOS. D’altra banda, acabar 
amb una addicció implica un gran 
esforç personal. No només consisteix 
a deixar de consumir allò que t’ha fet 
emmalaltir, signifi ca trencar amb les 
rutines que duies, amb els ambients i 
les persones ‘tòxiques’ i adoptar uns 
hàbits de vida saludables.

La recuperació li ha permès repren-
dre la seva vida?
Aquesta malaltia ha tingut per a mi 
un cost familiar, econòmic i soci-
al molt alt. Ho vaig perdre tot però, 
sortosament, avui dia puc dir que la 
vida m’ha retornat la immensa feli-
citat de poder gaudir d’una relació 
normalitzada amb els meus fills. I 
el naixement dels meus nets ha estat 
la cirereta del pastís, m’ha desper-
tat uns sentiments tan grans que no 
puc explicar amb paraules. Em sento 
molt afortunat i tot plegat em motiva 
a mantenir-me ben alerta i a seguir 
lluitant aferrissadament per no tor-
nar a recaure mai més.  

laveu.cat

‘El primer pas que cal fer és 
demanar ajuda i posar-se en 
mans dels professionals, que 
són els únics que et poden 
ajudar a revertir la situació’



Territori

En marxa les obres del nou 
passeig de l’avinguda de la 
Ribera entre el tram del pont 
de la Roca i el carrer Llevant 

Societat

El Gran Recapte d’aliments 
recupera la presencialitat i
es farà el 25 i 26 de novembre

Sostenibilitat

L’Ajuntament organitza una xe-
rrada sobre l’energia solar, l’1 de 
desembre a la Casa de la Vila  
Esports
Aída Rodríguez i Pau i Aitana 
Segura participaran al Mundial 
de corfbol amb Catalunya

Migracions

El servei de Primera Acollida farà 
el dia 21 a la Casa de la Vila una 
sessió informativa sobre la nova 
Llei d’Estrangeria
Cultura
Els Castellers de Montcada realit-
zaran el 26 de novembre un taller 
de gralla i timbal
Societat
Força públic a la Fira Medieval, 
organitzada el 12 i 13 de novembre per 
l’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll

16
Vehicles 
elèctrics a 
Montcada 
El parc automobilístic 
local compta amb  
més de 18.000 cot xes 
matriculats, dels quals 
només prop d’un miler 
són respectuosos amb el 
medi ambient i només 
una quinzena, elèctrics.

El montcadenc 
Juanda Fuentes 
renova pel Barça 
El jove jugador format al FB 
Montcada jugarà al FC Barce-
lona Atlètic de Rafa Márquez 
fi ns al 2024. La publicació a 
laveu.cat i les xarxes ha su-
perat les 7.000 visites.

La febre per la festa 
de Halowwen 
desperta passions  

Quatre passatges del terror 
als barris de Can Sant Joan, 
Can Cuiàs, Terra Nostra 
i Mas Rampinyo atrauen 
centenars de visitants amb 
motiu d’una festa nord-
americana que arrassa a 
Catalunya. laveu.cat

El més llegit

El més comentat

Tram afectat per canvis de trànsit Premsa Ajuntament

Campanya feta al 2020 Arxiu

El dia de l’efèmeride es faran dues 
concentracions, una a la plaça de l’Església 
i una altra, a Can Cuiàs

Societat

El Consell de Dones fa una 
crida a participar en els 
actes amb motiu del 25N

La Fira va comptar amb personatges medievals Jesús Abad

Esportistes montcadencs seleccionats Arxiu

Acció convocada al 2021 Arxiu

El dia de l’efemèride, el Grup 
de Dones de Can Cuiàs con-
voca una concentració davant 
del Centre Cívic del barri per 
llegir el manifest reivindica-
tiu del 25N (17.30h). Una hora 
més tard, la plaça de l’Església 
acollirà una acció reivindica-

tiva, impulsada pel Consell 
de Dones. L’acte central del 
programa tindrà lloc l’1 de de-
sembre amb una xerrada sobre 
masclisme i cultura jurídica, 
a càrrec de la jurista Caterina 
Canyelles, a la Biblioteca Eli-
senda (18.30h). SA
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Esports

Eva Nieto i 
Carles Cirera 
revaliden el títol 
de campions del 
món en balls 
llatins sèniors

Eva Nieto i Carles Cirera, del CBE En-
dansa, competien amb 76 parelles d’ar-
reu del món en el marc del Dance Sport 
Festival, que va incloure dos campio-
nats del món sènior (el de llatí de 45-55 
anys i el clàssic de més de 65 anys), i 
diversos certaments estatals i catalans, 
puntuables per als rànquings de les di-
ferents federacions de ball esportiu.
El club local també va aconseguir altres 
distincions destacades. “Estem molt 
contents amb els resultats, ja que són 
un reconeixement a la constància i l’es-
forç”, ha manifestat Nieto. El torneig 
es va disputar el 27 d’octubre a Platja 
d’Aro. SA 

Societat

Nova edició del 
Regala Iŀ lusions
L’Ajuntament posa en marxa la 12a 
edició de la campanya de joguines 
Regala Iŀ lusions amb l’objectiu que 
els infants que provenen d’entorns 
econòmicament vulnerables rebin 

regals per Nadal. Començarà el 21 
de novembre i donarà cobertura a 
510 infants que pertanyen a 323 fa-
mílies. L’organitza l’Ajuntament, 
amb la coŀ laboració d’entitats i bo-
tigues, i compta amb un pressupost 
de 19.000 euros. Enguany, la  inici-
ativa no comptarà amb la coŀ labo-
ració econòmica de l’Obra social ‘la 
Caixa’. SA

La parella, al podi Endansa

Sanitat pública

Acord destinat 
a ampliar el pes 
que té la Taula 
per la Salut
L’organisme s’ampliarà per intentar 

recuperar el servei d’urgències 

nocturnes, suprimit del CAP Montcada 

fa 11 anys

Amb l’objectiu de fer més efectiva la 
lluita per recuperar les urgències noc-
turnes al CAP Montcada, suprimides 
fa 11 anys, es constituirà una Tau-
la de Salut més àmplia que l’actual, 
que no només integrarà entitats com 
la Favmir –impulsora de la reivin-
dicació– i els partits polítics locals, 
sinó també l’Ajuntament, seguint 
la mateixa fórmula que la Taula del 
Soterrament. Aquest és el principal 
acord de la reunió que el moviment 
ciutadà va convocar el passat 14 de 
novembre a la sala institucional de 
la Casa de la Vila. LG

Pancarta de protesta Arxiu

Societat

Obert el termini per participar a la Fira 
de Nadal i al concurs d’aparadors

Imatge de la passada Fira Arxiu

L’alcaldessa i regidors del govern van presentar la campanya Sílvia Alquézar

La Fira de Nadal 2022 se celebrarà 
els dies 17 i 18 de desembre al carrer 
Major i a la plaça de l’Església (de 
10 a 20h, ambdues jornades) i és 
oberta a comerços, professionals de 
l’artesania i entitats del municipi. 
L’objectiu de l’esdeveniment és col-
laborar amb el teixit comercial del 
municipi i contribuir a la difusió del 
patrimoni i les tradicions culturals. 
Les inscripcions es poden fer fins 
al 12 de desembre i partir del 22 de 
novembre també s’obre el termini 
per participar al concurs d’apara-
dors de Nadal. SA
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El passat 25 d’octubre 
Claudia Pina va rebre 

un altre premi individual, en 
aquest cas el Trofeo Impacto 
Internacional a la II Gala Fe-
menina de Futbol Europeu. 
La montcadenca, de només 
21 anys, és una de les titulars 
del Barça i aquesta tempora-
da està tenint un paper fona-
mental al mig del camp culer.

Claudia Pina ha de ser un 
mirall per a totes les noies 
que juguen a futbol, especialment per a 
les que ho fan al municipi i desitgen poder 
gaudir d’aquest esport al màxim nivell.

Amb el creixement del 
futbol femení i l’augment 
de llicències de jugadores 
encara es fa més important 
el paper de les referents i Pi-
na és una d’elles. Pilota d’Or 
i Bota d’Argent al Mundial 
sub17, Claudia ja ha guanyat 
molts títols amb el primer 
equip blaugrana i, a més a 
més, comparteix vestidor 
amb la primera dona distin-
gida amb dues pilotes d’or, 
Alexia Putellas.

Tant de bo algun dia po-
guem veure la de Mont-
cada i Reixac ensenyar un 
d’aquests premis des del 
balcó de l’Ajuntament. Men-
trestant, s’ha convertit en la 

imatge dels somnis de totes les nenes que 
juguen a futbol al nostre poble. 

Gràcies, Claudia!

El mes de març de l’any 2020, de cop. es 
va parar el món per un virus, la Covid 

19, tot i calcular-se que la quantitat total 
de coronavirus que hi havia al món tan sols 
ocupava mitja llauna de qualsevol beguda.

Inicialment no disposàvem d’equips de 
protecció individual, la gent anava emma-
laltin i, a més, no hi havia tractament. Un 
sector que ho va passar molt malament 
van ser els professionals sanitaris, tants als 
hospitals, especialment a les UCI, als CAPs i, 
sobretot, a les residències geriàtriques, més 
desprotegides inicialment d’EPIs

Es morien les persones i no teníem els 
coneixements necessaris per lluitar contra 
el coronavirus. Tot plegat va ser molt dur, 

però, per sort, en un temps rècord vam 
poder disposar d’una vacuna i això ho va 
canviar tot. Les persones ja no es conta-
giaven, i alguns, si ho feien eren assimpto-
màtics o bé presentaven simptomatologia 
molt menys greu. 

Entre la tercera i la quarta dosi, com 
que havia passat més temps, i l’efecte de 
la vacuna havia anat minvant, si sorgia un 
brot la malaltia produïa més febre i més 
difi cultat respiratòria, sobretot, en gent 
gran, ja que per tenir menys immunitat 
les seves defenses baixaven. Per tant, cal 
remarcar la importància del paper de la 
vacuna, ja que ens ha canviat el panorama.

Cal seguir les recomanacions dels experts 
i seguir vacunant-nos, ara, amb la quarta 
dosi de record, de moment adreçada a per-
sones majors de 60 anys que s’administra 
conjuntament amb la vacuna de la grip.

Us convido a una refl exió: què hauria 
estat de nosaltres sense la vacuna de la 
Covid-19?

Us convido a una refl exió: què hauria  estat de nosaltres 
sense la vacuna de la Covid-19?

Semáforo problemático
Hace 59 años que conduzco. No 
he tenido nunca una sanción por 
pasarme un semáforo indebi-
damente. Pero en el semáforo 
que hay en la encrucijada de la 
avenida de la Ribera con la calle 
Barcelona centro, ya he pagado 
tres multas de 200 euros en un 

espacio de tiempo relativamente 
corto. ¿Qué pasa con este semá-
foro que tiene soliviantados a 
cantidad de conductores? Está 
regulado para prestar servicio 
o benefi cio?
Manuel Ogando M.Nova

Imatge dels fundadors
El 23 d’octubre,  la comunitat 
parroquial de Montcada es va 

vestir de festa. Convidats per 
Mossèn Joan Ferrero, rector 
de Montcada, les Germanes Do-
miniques de l’Ensenyament i els 
Germans de la Salle van col·lo-
car dins del temple parroquial 
una imatge dels seus fundadors, 
Sant Francesc Coll i Sant Joan 
Baptista de la Salle. 

Posar les imatges de Funda-
dors en una parròquia és re-

cordar als qui s’acosten que la 
força interior de les persones, 
la confi ança en Déu i en la per-
severança en un projecte i uns 
valors són el millor fonament 
per establir una institució dedi-
cada en cor i ànima a l’educació 
de la infància i la joventut.

 El sentit de l’educació cristiana 
es fonamentar els nostres pro-
jectes educatius en els valors de 

l’Evangeli respectant la diversitat 
dels nostres alumnes en la seva 
manera d’interioritzar i autorealit-
zar-se amb tot el viscut a l’escola.  
St. Francesc Coll i St. Joan de la 
Salle, més enllà de dues imatges, 
són dos models a conèixer i inte-
rioritzar.
Germanes  Dominiques de 
l’Anunciata FEDAC Montcada

Germans de La Salle La Salle

Vacuna i coronavirus

Carme González Benito
Metgessa

La bústia

Gràcies Claudia Pina

Sergi Colete
Periodista

La seva fi gura és un mirall per a les noies que juguen a futbol, 
especialment, per a les que ho fan a Montcada i Reixac

La tribuna

ANUNCI
Bases i convocatòria per l’atorgament de subvencions esportives per col·lectius vulnerables, 
temporada 2022-2023.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2022 ha acordat aprovar les 
bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables, 
temporada 2022-2023.
Les bases es podran consultar a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’ajuntament, i les sol·licituds 
es podran presentar fins el dia 18 de novembre de 2022.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
28/10/2022
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Com cada any, ara co-
mença el  canvi  de 

temps i és època de refre-
dats. Segurament tindrem 
mocs, tos i potser febre o 
mal de cap. Aquests són 
símptomes habituals que 
el personal mèdic ha de va-
lorar. Ara bé, des del punt 
de vista de la nutrició, po-
dem  contribuir a potenciar 
el nostre sistema immune. 
Aliments que ens ajudaran 
a fer-ho són, per exemple, 
els cítrics (taronja i llimona) 
o els fruits del bosc (gerds 
i nabius). També ho faran 

clàssics de tota la vida com 
l’all i la ceba, que tenen un 
gran efecte sobre la salut 
des del punt de vista de de-
fenses, així com els xampi-
nyons, els rovellons o els 
shiitakes. Són aliments que 
serveixen tant per preve-
nir refredats com per aju-
dar-nos a recuperar-nos 
abans de l’encostipat per-
què porten vitamina D i 
betaglucans, que activen 
el sistema immune.

No us oblideu tampoc 
del brou de pollastre i 
verdures casolà, que ens 
ajudarà a mantenir una hi-
dratació adequada, ja que 
porta tots els micronutri-
ents necessaris (seleni i 
complex B).

Important i demostrat 
és el poder del gingebre 

combinat amb llimona. Us 
recomano prendre cada 
matí mig got d’aigua amb 
llimona natural i gingebre 
ratllat (en poca quantitat) 
per tractar el mal de gola, 
els esternuts i el cansa-
ment que provoquen els 
refredats, ja que els seus 
principis actius (gingerol i 
zingiberona) actuen ràpi-
dament. Propietats simi-
lars tenen l’equinàcia i el 
pròpolis.

En conclusió, amb una 
bona pauta a nivell de nu-
trició podem millorar els 
nostres nivells de vitamina 
D i C i de zinc i preparar-nos 
per plantar cara als refre-
dats. I davant de qualsevol 
dubte, no us automediqueu, 
consulteu sempre amb els 
professionals de la salut.

Ana Fuente 
Psicòloga

Com et sentiries si un amic només et digués el que no t’agrada?

La píndola

Miguel Albaiceta
Nutricionista

Com podem ajudar a tractar 
els símptomes  del refredat?

Aquesta frase de Louise 
Hay ho diu tot. Com et 

sentiries si un amic teu no-
més et digués les coses que 
no t’agraden de tu? Que 
t’insultés quan tens una 
petita equivocació?, que 
no et donés una paraula 
de suport o que, quan es-
tàs malament, no et tractés 
amb afecte. 

Aquest “suposat amic” 

a vegades ets tu mateix. 
Ningú amb una autoestima 
sana toleraria la companyia 
d’algú que ens maltractés 
sistemàticament. És neces-
sari aprendre a tractar-nos 
amb tolerància, amabilitat, 
ser permissius, deixar de 
criticar-nos i valorar aque-
lles coses que sabem fer 
bé.

El judici sobre nosaltres 
mateixos és més important 
que el dels altres. Accep-
tar-nos com som és el 
principi d’un camí de crei-
xement. Un camí que co-
mença per tu, pel respec-

te propi. Si et respectes a 
tu mateix, respectaràs als 
altres. Ser perfeccionista, 
intolerant, infl exible no ens 
permetrà estar en pau per-
què sempre hi haurà algu-
na cosa que està malament. 

Tenim dret a equivo-
car-nos, ningú és perfecte. 
No es tracta de fracàs, es 
tracta d’aprenentatge, de 
millora. Mirar la vida des 
d’aquesta perspectiva et 
permet créixer, millorar, to-
lerar i ser fl exible, algunes 
de les claus per ser més fe-
liços i viure sense l’espasa 
de Dàmocles damunt.

‘La vida et tracta tal i com 
et tractes a tu mateix’

ACTIVITATS MUSEU MUNICIPAL 

MONTCADA I REIXAC
Novembre 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
       museumunicipal@montcada.org
Tel.: 935 656511 121
       museuumunnic

  @museumunicipalmontcada

Exposició commemorativa

40 Aniversari 
del Museu Municipal

Inauguració: dimarts 22 de novembre,
a les 18.30 h

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 19 de novembre, 10 h
CASAL DE LA MINA

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

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

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

VISITA A L’ESGLÉSIA DE REIXAC
Diumenge 27 de novembre, de 10 a 12 h
Visita guiada (11 h) i portes obertes
Activitat gratuïta

Compte amb la visió que tenim de nosaltres mateixos Pixabay



DIA INTERNACIONAL DE LLUITA  

PER L’ERADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 25N
2022

Montcada i Reixac 

Acció “DIPOSITA AQUÍ 
EL TEU MASCLISME”

Als comerços i equipaments 

municipals (Biblioteques, Centres 

Cívics, etc.)

Dimarts 22 N, de 17 a 19 h
• Taller sobre corresponsabilitat, 

a càrrec d’Esberla 
Casa de la Vila (C. Major, 32)

Dimecres 23 N, 18 h
• Taller de pancartes contra 

les violències masclistes
Centre Cívic Can Cuiàs

Organitza: Grup de dones de Can Cuiàs

Divendres 25 N
17.30 h Concentració i lectura  

del manifest a Can Cuiàs
Davant del Centre Cívic Can Cuiàs

Organitza: Grup de dones de Can Cuiàs

18.30 h CONCENTRACIÓ I ACCIÓ CENTRAL 

REIVINDICATIVA 
(amb intèrpret en llengua de signes 

catalana)

Plaça de l’Església

Organitza: Consell de Dones

Dijous 1 D, 18.30 h
• Xerrada: “Masclisme 

i cultura jurídica”,  

a càrrec de Caterina 

Canyelles i Gamundí 
Biblioteca Elisenda de Montcada 

(C. Tarragona, 32)

Espai de canguratge. Escriu a 

oficinadona@montcada.org abans del 25 de novembre

Dimarts 29 N, 
de 18.30 a 20.30 h 

• Taller d’autodefensa per a dones  

i trans: “JO PUC! Empoderament 

envers la violència masclista”.  
Espai Cultural Kursaal (C. Masia, 39)
Organitza: Creu Roja
Inscripcions: fins al 28 de novembre
oficinadona@montcada.org (aforament 
limitat per ordre d’inscripció)

Campanya solidària de joguines 2022 VENDA ALS ESTABLIMENTS SEGÜENTS:

CAN SANT JOAN

• Animal’s Can Sant Joan - C. Reixagó, 57
• Autoescola Diamant - C. Bateria, 58
• Merceria Sisquet - C. Bateria, 70
• Òptica Isis - C. Masia, 3
MAS RAMPINYO I MAS DURAN 

• Autoescola MiR - Av. Catalunya, 46
• Club Adac - C. Ramón y Cajal, baixos
• Farmàcia El Punt - 

Passeig Sant Jordi, 5
• Farmàcia Judit Recasens - 

Catalunya, 65
• Perruqueria Estil Lliure -

C. Estanislao Abadal, 19
• Xurreria Mercè y punto - 

Av. Europa, s/n (parc de la Llacuna)
MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL

• Forn Oliveras - C. Lleida, 15
• Montcada Pizza A punt - Rbla. dels 

Països Catalans, 4
• Oideco Solucions Auditives - 

C. Barcelona, 17-19 local 5
• Peluquería Lola - C. Torres i Bages, 20
• Perfumeria Hernández - 

Rbla. dels Països Catalans, 37-39

TERRA NOSTRA

•   Centre d’estètica Cuida’m - 

Av. Terra Nostra, 39
• Perruqueria Nova imatge - 

Av. Terra Nostra, 16
ZONA CENTRE

• Bar Les Delícies - C. Bogatell, 44
• Ca l’Estrelleta - C. Major, 42
• Farmàcia Guix - C. Major, 25
• Ferreteria Montcada - C. Clavell, 44
• Flors Laia - C. Clavell, 42
• Flors Montse – Passeig Rocamora, 24
• Forn Oliveras - C. Santiago Rusiñol, 10
• Fruterías Pozo - C. Bogatell, 19
• Manhattan Montcada Burger Bar -

C. Montiu, 1
• Papereria Trimer - C. Major, 1
• Perfumeria Heri Passion Beauté - 

C. Major, 112
• Perfumeria Hernández - C. Major, 93
• Reyes de Palacio - C. Major, 8
• Teixits Rotxe - C. Clavell, 16
• Viatges Airos Montcada - C. Major, 88

Campaannnyyyyaaa  sCampannyyyyaaa

Compra 
un regal 
solidari

1,5€

uu
s
u

RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR I CONTES NOUS 

A LA CASA DE LA VILA,  

A PARTIR DEL 21 DE NOVEMBRE
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Laura Grau Montcada

El Museu Municipal commemora el 
seu 40è aniversari amb una expo-

sició que permetrà resseguir l’evolu-
ció de la seva tasca en els àmbits de la 
investigació, la conservació i la divul-
gació durant quatre dècades. La mos-
tra s’inaugurarà el 22 de novembre 
(18.30h) a la sala d’exposicions de la 
Casa de la Vila, seu del Museu des del 
2003. Anteriorment, el servei estava en 
un modest local del carrer Julio García 
que l’Ajuntament va cedir el 1982 a un 
grup de persones vinculades a l’INS 
Montserrat Miró i a les primeres exca-
vacions arqueològiques  que es van fer 
al jaciment ibèric Les Maleses. 

Primeres passes
La fi nalitat d’aquest equipament era 
disposar d’un lloc on guardar i ex-
posar les troballes fetes en aquesta 
intervenció.“Tot i que era un sòtan 
de dimensions reduïdes, podem dir 
que va ser l’embrió de l’actual”, ha 
explicat Mercedes Durán, directora 
honorífi ca del Museu Municipal i per-
sona clau en el naixement del projecte. 
El 1996 es va crear l’Associació Amics 
del Museu, que va treballar per acon-
seguir un espai més digne, fi ta que es 

va fer realitat al 2003, quan l’Ajun-
tament va decidir traslladar-lo a la 
planta baixa de la Casa de la Vila, on 
ara es troba. Aquesta nova ubicació, 
en un lloc cèntric i accessible, va su-
posar un salt de qualitat i va permetre 
articular un discurs museogràfi c més 
modern i didàctic.

La regidora de Cultura i Patrimo-
ni, M. Rosa Borràs (ERC), ha posat 
en valor la singularitat d’un museu 
nascut per iniciativa ciutadana, tot i 
reconèixer que aquest fet “va ralen-
titzar la seva integració i consolida-
ció com a equipament municipal”. 
Pel que fa al futur, creu que cal seguir 
treballant en les dues línies actuals: 
convertir el Museu en un espai viu 
per explicar a la ciutadania la història 
del municipi i fer de la Casa de les Ai-
gües –que considera una extensió del 
Museu– un centre de referència  per 
als municipis del Besòs en temes de 
ciència, tècnica i sostenibilitat.

L’equipament va néixer el 1982 per albergar les 
primeres troballes fetes al jaciment Les Maleses

Museu Municipal

Quaranta anys vetllant 
per la història del poble 
i el seu patrimoni

El 22 de novembre 
s’inaugurarà una mostra 
sobre els canvis que ha 
viscut el Museu durant 
quatre dècades

Nou joc de pistes 
Amb motiu del 40è aniversari, els 
Amics del Museu organitzen un joc 
de pistes el 19 de novembre (11h). Els 
participants hauran de trobar dife-
rents personatges de la història lo-
cal amagats en diferents racons del 
Museu i, en cas que ho aconseguei-
xin, rebran el títol de Guardians del 
Temps. La gimcana s’adreça a infants 
fi ns als 11 anys d’edat i també s’inclou 
en la 27a Setmana de la Ciència. LG

Marina i Laura visiten la sala sobre els ibers Laura Grau
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Dissabte 19/11
Plaça de l'Església. 12 h

• Acte de presentació
• Taller de compra sostenible

Diumenge 20/11
Parc de la Llacuna (C. Can Duran  

/ C. Número 53). 11 -13 h

• Taller "Precious Plastic".  
Revisem els plàstics que tens 
a casa?

Dimecres 23/11
Mercat setmanal 

(Camí de la Font Freda). 10 -13 h

• Taller de reparació de bicicletes i petit 
electrodomèstic

Dissabte 26/11
Ctra. Ripollet / C. Tagamanent. 11-13 h

• Taller “Precious Plastic”.  
Revisem els plàstics que tens a casa?

Diumenge 27/11
 Plaça del Bosc. 11-13 h

• Taller de restauració de mobles

Et presentem
Vine a 

conèixer-la 
i participa 
als tallers! !
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Laura Grau Redacció
Montcada va viure intensa-
ment la festa de Halloween, 
amb un total de quatre pas-
satges del terror, que van cau-
sar furor entre grans i petits. A 
Can Sant Joan, l’Hotel d’En-
titats es va transformar per 
primera vegada en un orfe-
nat habitat per personatges 
diabòlics, gràcies a la inicia-
tiva de l’AFA de l’IE El Viver.  
A Mas Rampinyo, La Unió va 
convertir la seva seu en un 
convent ple de fenòmens pa-
ranormals. 

Al voltant de 800 persones 
van passar pel passatge del 
terror que va organitzar l’AV 
de Terra Nostra a la plaça 
del Poble amb el títol ‘Cine-

ma de Terra Nostra: L’últim 
crit’. L’endemà, el barri es va 
tornar a omplir de gent per 
gaudir de la tradició del ‘truc 
o tracte’, en què  van parti-
cipar una quarantena de ca-
ses, decorades per a l’oca-
sió –quatre de les quals van 
oferir passatges del terror al 
seu interior. 

Per la seva banda, el Centre 
Cívic de Can Cuiàs es va con-
vertir en una ciutat abando-
nada gràcies a l’esforç i la 
creativitat del Coŀ lectiu Jove 
C4 –amb el suport de l’Ajun-
tament. La primera hora es 
va destinar al públic infantil, 
que va poder fer el recorregut 
amb llums enceses i acom-
panyat per un adult. 

Can Sant Joan s’afegeix a la tradició 
anglosaxona, recreant un orfenat

Halloween

Montcada viu quatre 
passatges del terror

Habitants terrorífi cs del CC Can Cuiàs

Exorcisme al passatge de Can Sant Joan

Passatge de La Unió Fotos: Laura Grau

Personatges del túnel de Terra Nostra
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Preu: 8 euros Preu: 8 euros

DISSABTE 26 NOVEMBRE, 20 h
P.A.V.O (PARTIDO ARTISTAS 
VIVIDORES OFENDIDITOS)
TEATRE

Grup La Jove  
Finestra Estràbica
Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE, 18 h
EL CURIÓS INCIDENT  
DEL GOS A MITJANIT
TEATRE

Grup Tea345
Teatre Municipal

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE, 18 h
CONCERT SOLIDARI DE GÒSPEL
MÚSICA

Cor Gòspel Gràcia
Espai Cultural Kursaal

Preu: 10 euros. A benefici d’una entitat solidària

Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

NOVEMBRE 

2022

Informació dels espectacles i venda d'entrades
www.teatremontcada.cat

Dissabte 19 de novembre, a les 18 h

FESTIVAL ITINERANT CINEMES AFRICANS DE CATALUNYA

Espai Cultural Kursaal
Preu: 10 euros (a benefici d’una entitat 
solidària)
Entrades: www.teatremontcada.cat

Cinemes Montcada (El Punt)
Entrada gratuïta

Dijous 1 de desembre, a les 18 h

Plaça de l’Església i C.Major

Diumenge 20 de novembre, d’11 a 13 h

CICLE 
DRETS 
HUMANS, 
MIGRACIÓ 
I REFUGI
Novembre
/desembre

Projecció dels documentals (2 h):
“L’home del Salacaot” +“Manoliño 
Ngwema”

Dijous 24 de novembre, a les 18 h
Cinemes Montcada (El Punt)
Entrada gratuïta

A càrrec del Cor Gòspel Gràcia.

Activitats de circ al carrer i xocolatada.

Projecció dels documentals (1 h 10 min):
“Astel”+“La petite vendeuse”

MEMÒRIES COLONIALS I POSTCOLONIALS: 
Revisitar el nostre passat per habitar el present

CONCERT DE GÒSPEL SOLIDARI

FESTA DELS DRETS DELS INFANTS

ÀFRICA ÉS NOM DE DONA: Mirades cinematogràfiques 
amb perspectiva de gènere

FESTIVAL ITINERANT CINEMES AFRICANS DE CATALUNYA

Taller infantil, xocolatada i concert.

A les 18 h,
encendrem
els llums de Nadal!

Divendres 2 de desembre, a partir de les 17 h
Plaça de l’Església.

Acte amb intèrpret en llengua 
de signes catalana.

hhhh

BENVINGUDA
AL NADAL
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19 Novembre
Concert de gòspel 
A càrrec del Cor Gòspel Grà-
cia a l’Espai Cultural Kursaal de 
Can Sant Joan,  a les 18h. 

Presentació de l’Ecotruck
En el marc de la Setmana de 
la Prevenció de Residus, a les 
12h, a la plaça de l’Església.

20 Novembre
Drets dels Infants 
Festa amb actuacions de circ i 
xocolatada solidària a la plaça 
de l’Església, a les 11h. 

Contes d’aigua
Narració de relats adreçats als 
més petits . Tindrà lloc a la Casa 
de les Aigües, a les 11h.

Safari fotogràfi c 
Descoberta del parc de les Ai-
gües a través de la fotografi a 
(11.30h).

Natura i tacte
Taller sobre el medi natural al 
parc de la Llacuna  (11.30h).

Montcada a Escena
La companyia Tea345 estrena ‘El 

curiós incident del gos a mitjanit’ 

al Teatre Municipal, a les 18h.

.

21 Novembre
Taller formatiu 
Membres del CITE explicaran 
les novetats de la Llei d’Estran-
geria a la sala institucional de la 
Casa de la Vila (18h). Cal con-
fi rmar assistència a polí  quesi-
clusio@montcada.org.

24 Novembre

Ple municipal
Sessió plenària de novembre a la 

Casa de la Vila, a les 18.30h.

Xerrada sobre G. Ferrater
El fi lòleg Enric Blanes impartirà 

la conferència ‘L’energia creativa 

de Gabriel Ferrater’, a l’Associa-

ció Cultural Montcada (19h).

25 Novembre
Dia Internacional contra 

la violència de gènere 
Concentració i lectura d’un ma-

nifest a càrrec del Grup de Do-

nes de Can Cuiàs, a les 17.30h 

davant del Centre Cívic. I, a les 

18.30h, acció reivindicativa a la 

plaça de l’Església organitzada 

pel Consell de Dones.

26 Novembre
Concert a misses dites
Músics de Montcada i Sabadell 

actuaran a l’Església de Santa 

Engràcia (20.30h), en un concert 

organitzat per l’Associació Musi-

cal Giravolt.

27 Novembre
Els animals de companyia 
Taller sobre mascotes al parc de 

les Aigües, a les 11.30h.

Descoberta dels ocells
Taller per identifi car les aus que 

viuen al parc de la Llacuna, a les 

11.30h.

1 Desembre
Energia fotovoltaica
L’expert Ivan Capdevila parlarà 

sobre la producció d’energia so-

lar  a la Casa de la Vila, a les 18h.

Masclisme i cultura jurídica  
Xerrada a càrrec de l’advocada 

Caterina Canyelles, a la Biblio-

teca Elisenda de Montcada a les 

18.30h.

Presentació de ‘Migrante’ 
Libre de Rosa Molina, Sergio Ál-

varez i Juan Pablo Mazorra, al 

Kursaal (19h).

2 Desembre
Encesa de llums de Nadal
Festa inaugural amb xocolatada, 

tallers infantils i música en directe 

a la plaça  de l’Església, a les 17h.

Taller d’iniciació a 
la gralla i  el timbal
26 Novembre
L’organitza la colla dels 
Castellers a l’Espai Poblet, 
a les 17.30h. A càrrec dels 
músics Ariadna Ruiz i Enric 
Montsant. Inscripcions al 
correu grallersitabalersteu-
la@gmail.com

Farmàcies
DL DM DC DJ DV DS DG

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

18
Pardo

19
Guix

20
Guix

21
El Punt

22
Recasens

23
Rambla

24
Relat

25
Rivas

26
Duran

27
Duran

28
Pardo

29
Guix

30
Quirós

1
El Punt

2
Recasens

3
Rambla

4
Rambla

Auditori
Pell de gallina
Exposició retrospectiva
 Maese Pérez 

Fins a l’11 de desembre

Casa de la Vila

40è aniversari del 
Museu Municipal
Mostra commemorativa
22 de novembre, 19.30h

Kursaal

Escultures en fusta
Exposició d’Héctor Fano 

1 de desembre, 18.30h

Mostra de cinema
24 Novembre
Projecció del documental  
‘Manoliño Ngwema’ als Cine-
mes Montcada en el marc del 
Festival Itinerant de Cine-
mes Africans de Catalunya., 
a les 18h.  Entrada gratuïta.

Montcada a Escena
26 Novembre
La Jove Finestra Estràbica es-

trena ‘P.A.V.O’ (Partido Artis-

tas Vividores Ofendiditos al 

Kursaal, a les 20h. Entrades a 

teatremontcada.cat
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El CH La Salle Montcada presentarà 
ofi cialment tots els seus equips 

de la temporada 2022-2023 el 20 de 
novembre al pavelló Miquel Poblet. 
Aquesta campanya, La Salle compta 
amb 18 equips i 260 jugadors en total. 
L’acte començarà a les 10.30h, però 
durant tot el dia l’afi ció podrà estar 
ben entretinguda amb els partits que 
es disputaran a l’equipament munici-
pal. La festa de l’handbol local s’ini-
ciarà ben d’hora (9h) amb el partit de 
l’infantil masculí contra el CH Sant 
Quirze del Vallès, matx corresponent 
a la Primera Catalana. Tot seguit, es 
durà a terme la presentació de tots 
els equips, que acabarà amb la inter-
venció del president del CH La Salle, 
Josep Maresma, el regidor d’Esports, 
Gerard Garrido (ERC), i el president 
de la Federació Catalana d’Handbol, 
Jaume Fort. 

Un cop acabi l’acte, a les 12.30h 
començarà el plat fort del dia amb el 
partit del primer equip masculí con-
tra l’Handbol Terrassa, 11è classifi -
cat amb 6 punts, matx corresponent 
a la desena jornada de lliga de la Pri-
mera Estatal. 

Objectius i novetats. 
La Salle continua creixent a nivell 
quantitatiu i qualitatiu. Enguany, el 
club ha fet un nou pas en la profes-
sionalització de l’entitat amb la in-
corporació de la figura del gerent, 
càrrec que ocupa l’exporter Ricard 
Presas. Pau Lleixà continua sent el 
director tècnic i Salva Puig, el tècnic 
del primer equip masculí, ha assumit 
la direcció de l’escola. D’altra banda, 
el jugador del sènior A Borja Lancina 
s’encarrega de la preparació física de 
tots els equips de l’entitat. 

En la vessant esportiva, La Salle té 
per primera vegada a la seva història 
cinc equips del planter a Lliga Cata-

lana, la màxima categoria, on s’en-
fronten als millors equips de Catalu-
nya. Aquests conjunts són el juvenil 
masculí i femení, el cadet masculí i 
femení i l’infantil femení. 

Els propòsits que es marca el club 
en un termini de quatre anys són te-
nir els sèniors masculí i femení en 
categories estatals i potenciar la ba-
se amb l’objectiu de tenir un planter 
consolidat en el futur per competir i 
marcar expectatives altes amb juga-
dors que s’hagin format i crescut a 
la casa. 

Equips destacats
Tres equips dels cinc del planter que 
juguen a Lliga Catalana –el juvenil 
masculí, el cadet femení i l’infantil 
femení–, estan competint actualment 
per quedar en el top 4 de la primera 
fase i tenir així accés a jugar una lliga 
a vuit entre els millors clubs de tot 
Catalunya. 

Els jugadors lassal·lians defensant un atac de l’OAR Gràcia Pere de Lamo 

El club farà el 20 de novembre la presentació de tots els conjunts que té en competició

CH LA SALLE

Temporada històrica amb cinc 
equips del planter a Lliga Catalana

El juvenil 
masculí rep la 
visita del Barça
El juvenil masculí de La Salle, un dels 
cinc equips del planter que juga a Lli-
ga Catalana, rebrà el Barça al Miquel 
Poblet el 19 de novembre (20.15 h), 
un dia abans de la presentació de tots 
els equips. El conjunt dirigit per Pau 
Lleixà, que també entrena al sènior 
femení i cadet femení, ha acabat la 
primera volta de la Lliga Catalana 
en cinquena posició amb 6 punts, 
amb tres tromfs i quatre derrotes. 
L’inici de la segona volta es preveu 
complicat amb la visita del Barça, 
líder destacat que compta tots els 
seus partits per victòries. 

Aspiracions
L’objectiu del juvenil és entrar en 
el top 4 al final de la lliga. “És un 
objectiu molt complicat, però seria 
un premi per a nosaltres”, ha ma-
nifestat el tècnic lassaŀ lià. La plan-
tilla està formada per un grup de 

jugadors que porta molts anys junts 
i el bon treball fet des d’abaix es-
tà donant els seus fruits. El club té 
molta fe dipositada en aquest equip 
i espera que en 3 o 4 anys bona part 
d’aquests joves estiguin en dinàmica 
del primer equip. “És un equip que 
dona goig entrenar-lo, funciona 
molt bé perquè ve d’un molt bon 
treball fet des de la base”, ha dit 
Lleixà. QB

El club compta amb 18 
equips i un total de 260 
jugadors repartits entre 
totes les categories, des de 
l’escola fi ns als sèniors

El director tècnic de l’entitat, 
Pau Lleixà, té moltes 
esperances dipositades en 
els conjunts del planter

Àlex Cruz, pivot Pedro de Lamo

Quim Bilbeny Montcada
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La UE Sant Joan es consolida 
amb 15 equips i prop de 180 
jugadors, la majoria del barri 
L’entitat presentarà els conjunts a l’afi ció el 26 de 
novembre al camp municipal de Can Sant Joan 

El davanter es va formar al FB Montcada

La UE Sant Joan At. compta 
aquesta temporada amb 15 
equips en total, dels quals  set 
estan inscrits a la Federació 
Catalana de Futbol i els altres 
competeixien a les lligues de 
l’Associació Esportiva Cadeca. 
Pel que fa als equips mascu-
lins, l’entitat té dos sèniors, 
l’A juga a Segona Catalana i 
el B a Quarta; dos cadets, un 
a Primera Catalana i l’altre a 
Segona; un infantil, a Sego-
na; dos alevins, un a Sego-
na Catalana i l’altre a la lliga 
Cadeca;  dos benjamins i dos 
prebenjamins, també a les 
competicions Cadeca. 
Pel que fa als femenins, la UE 
Sant Joan té un sènior que 
disputa una lliga no federa-
da; un aleví, a la lliga Cadeca, 
i un cadet de futbol 7, inscrit 
a la Federació Catalana.

Objectius i novetats 
El club té un total de 180 ju-
gadors, un nombre semblant 
a la temporada passada, i la 
majoria viu al barri de Can 
Sant Joan. Aquesta campa-
nya, el club compta amb un 
nou coordinador esportiu, 
Xavi Buesa: “Volem formar 
els jugadors com a persones 
i esportistes”. El nou coordi-
nador també és el segon en-

trenador del primer equip,  
dirigit pel tècnic Daniel Sánc-
hez, que té com a principal 
objectiu pujar de categoria. El 
sènior A, enquadrat en el sub-
grup 4B, és el líder en solitari 
amb 21 punts amb una única 
derrota després d’haver-se 
disputat nou jornades. 

Presentació
La UE Sant Joan At. presenta-
rà tots els equips de l’entitat 
a la seva afi ció el pròxim 26 
de novembre, en un acte que 
començarà amb la desfi lada 
de tots els jugadors a la gespa 
del municipal de Can Sant Jo-
an (18h) i que també inclourà 
diverses sorpreses i el par-
lament dels responsables de 
l’entitat.
Tot seguit, el primer equip 
jugarà el seu partit corres-
ponent a l’onzena jornada 
contra el Natació Terrassa, 
que ocupa la sisena plaça a 
la classifi cació, amb 9 punts.

L’objectiu del primer 
equip és pujar a 
Primera Catalana. 
Actualment, és el líder 
en solitari del subgrup 
4B, amb 21 punts

Jugadors de la UE Sant Joan en el derbi local  Sílvia Alquézar

Juanda Fuentes, al Barça B 
sota les ordres de Márquez

FUTBOL

El Barça B compta a les se-
ves fi les amb un jugador de 
Montcada i Reixac. Es trac-
ta del davanter Juan David 
Fuentes, vinculat al club 
blaugrana des de l’etapa ca-
det fins que la temporada 
passada va tancar el seu pas 
pel planter a l’equip juvenil.  
Prèviament es va formar al FB 
Montcada. El passat estiu, el 
futbolista de 19 anys va signar 
el seu primer contracte com 
a sènior amb el FC Barcelona 
fi ns al 2024. 
El jugador montcadenc, 
d’origen colombià, va co-
mençar la temporada amb 
una petita lesió que el va 
allunyar dels terrenys de joc 
durant els primers partits. 
Malgrat això, cada cop està 
agafant més ritme competitiu 
i els seus gols comencen a ser 
decisius, com el que va mar-
car el passat 5 de novembre 
contra l’Osasuna Promesas 
(0-1). “Estic molt content 
perquè cada vegada em tro-

bo millor i tinc més minuts”, 
ha indicat Fuentes, per a qui 
és un luxe tenir com a entre-
nador l’exjugador del primer 
equip Rafa Márquez, llegenda 
del futbol mexicà: “És una 
sort comptar amb la seva ex-
periència. Ens ajuda molt”.

Objectius
El jove s’ha marcat com a 
objectius d’aquesta tempo-
rada ajudar el Barça B tot el 
possible i agafar experiència 
com a jugador professional. 
“M’agradaria debutar amb el 
primer equip. Ara toca treba-
llar i, si es presenta l’oportu-
nitat, aprofi tar-la”, ha ma-
nifestat Fuentes, qui ja ha fet 
més d’un entrenament amb 
el primer equip a les ordres 
de Xavi Hernández. “També 
desitjo debutar amb la selec-
ció absoluta de Colòmbia”, 
afi rma el futbolista qui ja ha 
estat internacional amb la se-
lecció sub-17 i sub-19 del país 
sudamericà. QB

El montcadenc està sent decisiu per a l’equip  FC Barcelona

Quim Bilbeny Montcada



“El gèrmen de ‘Pell de gallina’ està 
relacio nat amb una de les obres més 
enigmàtiques de la meva anterior ex-
posició, una tela pràcticament blanca, 
on arrenca la meva obssessió per ex-
plorar la paleta de blancs. A aquesta 
dèria, se n’afegeix una altra,  la fasci-
nació per la cal, un element que està a 
l’ADN de la meva família, barreja ara-
gonesa i andalusa. 

“Des de ben petit, a casa meva hi havia 
el costum d’emblanquinar les parets de 
la casa, una operació que tenia alguna 
cosa màgica, amb el bombolleig d’aquell 
líquid blanc i espès, capaç de transfor-
mar una vivenda humil en un palau llu-
minós  a ulls d’un nen. Tampoc he pogut 
oblidar mai la imatge de la meva besàvia 
Maria, que va morir sobre un bassal de 
cal durant les feines de blanqueig.

“La cal em permet crear una mena de 
suda ris, aplicant la tècnica dels draps 
mullats que utilitzava l’artista grec Fídies, 
amb l’objectiu de traslladar al paper l’àni-
ma dels objectes. El resultat és similar a 
l’efecte de volum que aconseguia l’italià 
Donatello als seus baixos relleus. M’agra-
da dir que he plantat petits horts de pa-
per, senzills i sense ostentacions, perquè 
siguin els altres els que li donin sentit.

“L’aspecte espartà i l’absència de color 
a les meves obres tenen a veure amb el 
paisatge tel·lúric de la meva infància a 
l’Aragó. També són fruit de la necessi-
tat de fugir del bombardeig cromàtic 
que ens arriba des de diferents fronts. 
Suposo que és per això que, de tant en 
tant, necessito tornar al desert dels 
Monegros per oxigenar la meva retina. 

“Els pocs elements de color que hi ha a 
la mostra pertanyen a les obres que vaig 
crear durant el confi nament i la pandè-
mia, on apareixen mascaretes, guants, 
sabons, pastilles i el missatge en llatí Noli 
me tangere’ (‘No em toquis’), que fa refe-
rència a un capítol dels evangelis, quan 
Crist ressuscita i li diu aquestes parau-
les a Maria Magdalena. La pandèmia 
ens ha marcat a tots i és difícil deixar de 
banda els rituals d’higiene i prevenció 
que ens van inculcar.

“Les meves obres neixen quan sento 
la necessitat d’expressar plàsticament 
idees que em perturben o que em po-
sen la pell de gallina –d’aquí el títol de 
la mostra. La tècnica pot variar cada ve-
gada, però el que vull no és crear obres 
boniques sinó plantejar interrogants. 
Aquesta és la veritable funció de l’art.   

“Ara estic creant una nova sèrie 
d’obres a partir del midó que utilitza-

ven les nostres àvies per endurir la ro-
ba i per seguir intentant extraure l’àni-
ma dels objectes trobats. El resultat 
són volums tridimensionals que s’alcen 
cap al cel, som si fossin fantasmes. Els 
anomeno fantasmagories o Veròni-
ques, en referència  al drap que va con-
servar la sang i la suor de Crist durant 
el Viacrucis.

“De cara l’any vinent, tinc previst fer 
una exposició al Centre Cultural de 
Ripollet –un deute pendent perquè 
fa molts anys que hi faig de professor. 
També em fa molta il·lusió participar en 
un llibre sobre les terres aragoneses, 
on publicaré alguns dels dibuixos que 
faig dels seus paisatges,  que jo anome-
no gargots de viatge.

Intento extraure l’ànima dels objectes

Maese Pérez
pintor

La fascinació per la gamma 
de blancs i per la cal com 
a material de creació és 
el punt de partida de 
les obres que integren 
l’exposició retrospectiva 
‘Pell de gallina’, de Maese 
Pérez (Caspe, Saragossa, 
1967), que es pot visitar a 
l’Auditori Municipal fi ns a 
l’11 de desembre. 
La mostra suposa el 
retorn de l’artista a la sala 
montcadenca, on va fer la 
seva darrera exposició fa 
14 anys.

Les meves obres neixen 
quan sento la necessitat 

d’expressar plàsticament 
idees que em perturben

De tant en tant, necessito 
tornar als Monegros per 

oxigenar la meva retina 

Laura Grau A CONTRACORRENT 
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