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En la línia de cosir els barris i 
guanyar espai per als vianants, 
a mitjan d’octubre començaran 
les obres del nou passeig que 
anirà des del carrer Llevant, 
a la Ribera, fi ns al pont de la 
Roca. Es tracta d’una interven-
ció que costarà 1,56 milió d’eu-
ros i està fi nançada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), dintre del programa 
d’actuacions en paisatges natu-
rals i urbans (PSG). El segui-
ment de l’actuació, que execu-
tarà l’empresa AMSA, anirà a 
càrrec del Servei de Projectes i 
Obres de l’Ajuntament.
Les obres de remodelació 
d’aquest tram de l’avinguda de 
la Ribera tenen com a objectiu 
crear un passeig fl uvial que obri 
la trama urbana al riu Besòs, 
segons ha indicat el president 
de l’Àrea Territorial de l’Ajun-
tament, Jordi Sánchez (ERC): 
“Donarem continuïtat al pas-
seig que es va fer el 2016 a la 
llera, a l’alçada del barri de la 
Ribera, però aquest cop l’es-
pai ocuparà la via pública, 
respectant així la renaturalit-
zació del riu i la recuperació 
de la seva biodiversitat”. 
El regidor ha assenyalat que 
aquesta intervenció, que es pre-
veu estigui acabada al setembre 
de l’any vinent, “permetrà 
crear un gran eix vertebra-
dor de la ciutat i recuperar 
l’espai públic per a ús i gaudi 
de la ciutadania”.  

Característiques. El nou passeig 
tindrà 630 metres de longitud 
i una amplada de 5 metres i es 
farà amb materials drenants 
i sostenibles que permetran 

plantar-hi arbres i diferents ti-
pus de vegetació. L’actuació 
també inclou la remodelació 
de tota la vorera, entre el car-
rer Larramendi, i el pont de 
la Roca, i la construcció d’un 
voladís entre Bogatell i París –a 
l’estil del que es va fer al carrer 
Mossèn Joaquim Castellví, tot i 
que més naturalitzat– que per-
metrà mantenir l’amplada del 
passeig i serà un mirador sobre 
el riu.

Calendari. L’actuació es dividirà 
en tres fases. A la primera, que 
començarà el 17 d’octubre, hi 
haurà afectacions al trànsit ja 
que, mentre durin les obres, 
l’avinguda de la Ribera tindrà 
un únic sentit de circulació, en 
direcció al pont de la Roca. El 
trànsit que vagi cap a la Ribe-
ra i Can Sant Joan es desviarà 
provisionalment pels carrers 
Jaume I i Provença. 
Per a les següents fases de l’ac-
tuació, en què s’afectarà places 

L’AMB sufraga l’adequació d’un nou 
passeig en paral·lel a la llera del Besòs
La intervenció, que costarà 1,6 milions d’euros, s’iniciarà el 17 d’octubre i es preveu que estigui acabada d’aquí a un any
Pilar Abián | Redacció
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L’Ajuntament ha 
arribat a un acord amb 
la propietat dels antics 
solars de Valentine per 
habilitar aparcaments 
provisionals

Mentre es dugui a 
terme l’actuació, el 
tram de l’avinguda 
de la Ribera afectat 
per les obres tindrà un 
únic sentit de circulació

L’etern debat sobre quin ús s’ha 
de fer de la llera dels rius al seu 
pas pel municipi, si seguir o 
no el model de Santa Coloma i 
Sant Adrià, té una resposta clara 
per part del govern local –ECP 
i ERC–, que aposta per la seva 
protecció. A diferència de les ciu-
tats esmentades, Montcada no 
té mancança d’espais naturals 
ja que al seu terme hi ha parcs 

com els de la Serralada de Mari-
na i Collserola, a més de la zona 
agroforestal del Pla de Reixac. 
“Nosaltres apostem per prote-
gir la llera i la seva biodiversi-
tat i això implica restringir-ne 
l’accés”, ha assenyalat Jordi 
Sánchez, tot reconeixent que ha 
estat una gran fi ta aconseguir 
que l’AMB fi nanciï el projecte, 
destinat a espais fl uvials | PA

‘Apostem per protegir la llera’

Imatge virtual de l’aspecte que tindrà el nou passeig, un cop remodelat l’espai. La fotografi a inferior permet comparar l’aspecte actual del tram amb la proposta d’actuació municipal

Actualitat
laveu.cat

ESPAI PÚBLIC

PRIMERA FASE
Al 2016, l’AMB ja va fer una 
actuació sobre la llera, obrint un 
accés des del barri de la Ribera

d’aparcament, s’habilitarà un 
espai d’estacionament per a 
una vuitantena de vehicles en 
part de l’espai que ocupava 
l’antiga fàbrica Valentine grà-
cies a l’acord a què ha arribat 
l’Ajuntament amb la propietat 
del solar.

La zona d’aparcament es traslladarà provisionalment als terrenys de l’antiga Valentine
D
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Notícies EFEMÈRIDE
La Policia Local commemora 
el seu 75è aniversari amb una 
matinal força participativa

PÀG. 8

Fa diverses setmanes que la Pla-
taforma Antiincineració recull 
signatures per demanar a  la 
Generalitat que no concedeixi 
una nova Autorització Ambi-
ental Integrada (AAI)a Lafarge-
Holcim i que clausuri la cimen-
tera. Des de la seva creació, la 
Plataforma ha fet nombroses 
accions per denunciar la conta-
minació ambiental i acústica de 
la cimentera i va iniciar un litigi 
contra la planta al qual s’hi va 
sumar també l’Ajuntament que 
va motivar que a fi nal del 2019 
el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) declarés 
la nul·litat de les AAI concedi-
des per la Generalitat a l’em-
presa els anys 2009, el 2016 i el 
2018. A dia d’avui, la cimente-
ra ha eludit el tancament, tot i 
no disposar de llicència, perquè 
el Tribunal Suprem no ha resolt 
el recurs de cassació presentat 
per l’empresa contra una sego-
na sentència del TSJC, dictada 
l’octubre del 2021.

Presentació d’al·legacions. 
Per continuar amb la pressió 
contra la planta, el 6 d’octubre 
la Plataforma va organitzar al 
Kursaal una xerrada on es van 
presentar les al·legacions a la 
nova AAI que està tramitant la 
Generalitat. “Als documents 

apareix informació antiga, 
amb dades d’emissions de 
quan encara no s’incinera-
va”, va assegurar el portaveu 
del col·lectiu ciutadà, Jose Luis 
Conejero. 
L’alcaldessa Laura Campos 
(ECP), present a l’acte, va ex-
plicar que l’Ajuntament també 
ha presentat al·legacions, tot 
afegint que “el tancament de 
la planta és una possibilitat 
real”. El consistori, d’altra ban-
da, ha obert un termini d’in-
formació veïnal que clou el 19 
d’octubre perquè la ciutadania 
formuli reclamacions o obser-
vacions a l’AAI de la fàbrica. 
A la xerrada també hi va parti-
cipar el metge Josep Martí Valls, 
membre del Centre d’Anàlisi i 
Programes Sanitaris, qui va ar-
gumentar que les cimenteres no 
disposen de l’equipament ade-
quat per cremar residus. “Això 
–va dir– provoca l’emissió de 
tota mena de contaminants 
que poden produir malalties 
greus i, fi ns i tot, la mort”.

LITIGI CONTRA LAFARGE-HOLCIM

Els antiincineració 
insisteixen a demanar 
la clausura de la planta
L’alcaldessa creu que el tancament és una possibilitat real

Dani Font | Can Sant Joan Segons el doctor 
Martí, les cimenteres 
no disposen de 
l’equipament adequat 
per cremar residus LL
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Coincidint amb la posada en marxa de la reco-
llida de signatures contra la cimentera, l’empre-
sa ha iniciat diferents accions en defensa de la 
seva imatge com ara la contractació d’anuncis 
als mitjans locals i la publicació d’un vídeo amb 
testimonis dels treballadors. “Hi ha molta gent 
que viu de la fàbrica i no hi ha cap motiu, ni 
de salut ni de cap mena, que justifi qui la imat-
ge negativa que s’està donant de nosaltres”, 
opina el director de la planta, Vicente Pedro –a 
la imatge de la dreta. En la línia de mostrar amb 
transparència la seva activitat, la fàbrica també 
ha obert un portal a internet i el 5 d’octubre va 
presentar les dades anuals sobre emissions en 
el marc de la reunió del Comitè Local d’Informa-
ció i Sostenibilitat obert a entitats del municipi.
LafargeHolcim confi a a obtenir en breu l’Au-
torització Ambiental Integrada (AAI), un tràmit 
que va iniciar fa un any un cop el TSJC va de-
clarar nul·les les llicències atorgades amb ante-
rioritat. Justament el 7 d’octubre va fi nalitzar el 
període d’exposició pública de la documentació 
i ara caldrà donar resposta a les al·legacions 
presentades. “Hem fet els deures i esperem 
que tot es resolgui positivament atès que com-

plim amb tots els re-
quisits que marca la 
normativa”, ha asse-
nyalat el director de 
la planta.
Per al directiu, els 
arguments que la 
Plataforma Antiin-
cineració esgrimeix 
contra la planta a ni-
vell de contaminació 
ambiental i acústica 
no estan justifi cats. 
“És cert que les ci-
menteres som de les indústries que més CO2 
emetem, però gràcies a la utilització de bio-
massa com a combustible i a l’ús de materials 
descarbonatats hem rebaixat les nostres emis-
sions i, quant al soroll, hem pres mesures per 
mantenir-nos en els límits legals”, ha explicat 
Vicente Pedro. Amb tots aquests arguments, la 
direcció de LafargeHolcim no contempla de cap 
manera la possibilitat de tancar o traslladar la 
seva activitat ni de fi xar una possible data per 
fer-ho en el futur | PA

La direcció de la cimentera fa una campanya 
per contrarrestar les accions de la Plataforma

El doctor Josep Martí Valls, durant la seva intervenció, al costat de l’alcaldessa, Laura Campos, i el portaveu de la Plataforma, José Luis Conejero
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22 I  23 D’OCTUBRE DE 2022
Dissabte, de 12 a 16 h i de 19.30 a 23.30 h
Diumenge, de 12 a 16 h 

MOSTRA 
GASTRONÒMICA 
Montcada i Reixac

Entorn Pavelló Miquel Poblet

La Regidoria de Desenvolupa-
ment Econòmic Local va cele-
brar el 13 d’octubre al Teatre 
Municipal la jornada Mont-
cada Avança amb l’Empresa. 
L’esdeveniment va servir per 
donar a conèixer els serveis 
d’assessorament econòmics de 
les diverses administracions i 
crear sinergies mitjançant una 
sessió de networking. 
A l’acte van intervenir l’alcal-
dessa Laura Campos, el regidor 
de Desenvolupament Econò-
mic, Jaume Teixidó (ERC), i Jo-
sep Díaz, tècnic d’Empresa del 
departament. Tots tres van coin-
cidir a assenyalar que Montcada 
és un punt d’atracció empresari-
al amb més de 1.200 empreses i 
10 polígons industrials. 

Informe Covid. Abans de la ses-
sió de networking, Oriol Mes-
tre, tècnic de Promoció Econò-

mica del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, va presentar 
l’informe sobre l’afectació de la 
Covid a les empreses del mu-
nicipi. Segons l’estudi, el 43% 
va aplicar Expedients de Re-
gulació Temporal d’Ocupació, 
un 43% teletreball i un 66% ja 
havia tornat a la normalitat en 
el moment de la consulta. 

Accés a ajuts. En l’acte també hi 
va participar la cap d’orientació 
empresarial de l’agència públi-
ca ACCIÓ, Gemma Arcalís. 
“Hi ha unes 690.000 empre-
ses a Catalunya i nosaltres 
les ajudem a ser més com-
petitives oferint-los la nostra 
col·laboració en dos àmbits: 
innovació i internacionalitza-
ció del seu negoci”, va dir. Un 
servei específi c d’Acció és l’ofi ci-
na Next Generation, que facilita 
l’accés de les empreses catalanes 
al fons de 800.000 milions.

MATINAL DE NEGOCIS

Prop d’una vuitantena 
de fi rmes participen
en la jornada empresarial
L’acte ha comptat amb una sessió de networking per 
afavorir la creació de contactes entre els assistents
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La sessió de networking feta al Teatre Municipal va servir perquè les empreses es coneguessin i intercanviessin informació sobre les seves activitats

Dani Font | Montcada Nova

L’alcaldessa Laura Campos (ECP) i el regidor de 
Promoció Econòmica i Ocupació, Jaume Teixi-
dó (ERC), van presentar el 10 d’octubre la nova 
marca Montcada Avança a la seu del Servei de 
Desenvolupament Econòmic Local. L’acte va 
comptar amb la presència dels treballadors del 
departament, a qui els edils van agrair la tasca 
realitzada per fer realitat aquest projecte. “La 
nova marca ha de servir de paraigües perquè 
la gent i les empreses identifi quin ràpida-
ment tots els serveis que s’ofereixen des de 
Desenvolupament Econòmic amb l’objectiu 
de treballar junts per avançar”, va assenyalar 
Campos.Teixidó va destacar els quatres eixos 

Presentació de la nova 
marca Montcada Avança

sobre el quals treballa el departament que són el 
suport a l’ocupació, al comerç i al turisme, a les 
empreses i a l’emprenedoria. “Especialment en 
el moment de creació de noves empreses que 
és quan més necessiten el nostre acompanya-
ment i que és la raó per la qual se celebra la 
jornada de dijous”, va dir l’edil | DF
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‘Continuo amb la 
mateixa il·lusió i sentit 
de la responsabilitat 
amb què vaig 
arribar al càrrec’, va 
manifestar Campos

ECP vol seguir un nou 
mandat per donar 
continuïtat als projectes 
iniciats i als que han 
quedat ajornats a 
causa de la pandèmia

Laura Campos, alcaldessa des 
del 2015, vol seguir al càrrec 
quatre anys més per donar 
continuïtat als projectes que el 
govern que encapçala ha posat 
en marxa. Amb aquest objectiu, 
les executives de Catalunya en 
Comú i Podem Montcada han 

MUNICIPALS 2023

Laura Campos repetirà com a 
alcaldable per la coalició ECP
La presentació ofi cial de l’alcatual alcadessa com a cap de llista es farà el 23 d’octubre

Pilar Abián | Montcada

Laura Campos, al centre de la imatge, acompanyada per Juan Carlos de la Torre i Mar Sempere, un cop ratifi cada com a candidata a l’Alcaldia
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decidit repetir la coalició amb 
la qual es van presentar a les 
últimes eleccions i apostar no-
vament per la seva líder indis-
cutible, que va ser ratifi cada en 
assemblea l’11 d’octubre. 
“Com a regidor de l’actual 
govern estic molt orgullós de 
la nostra alcaldessa i del seu 

lideratge polític”, va manifestar 
Juan Carlos de la Torre, en nom 
de l’executiva dels comuns. En 
la mateixa línea, Mar Sempere, 
portaveu de Podem, va expressar 
el seu suport total a Campos i el 
desig de seguir treballant al seu 
costat per consolidar les actua-
cions iniciades. 

La candidata a l’Alcaldia també 
va justifi car la necessitat de conti-
nuar al front del govern amb l’ar-
gument que els dos mandats de 
l’actual l’executiu no han estat 
fàcils. El primer, marcat pel pro-
cés i per les conseqüències de la 
intervenció de la Generalitat per 
part de l’Estat i el segon, per la 
crisi sanitària, econòmica i social 
provocada per la covid.
I ara que la pandèmia comença 
a remetre, un altre impoderable, 
les conseqüències de la guerra 
entre Rússia i Ucraïna, torna a 
complicar la gestió municipal. 
“És obvi que el context actual 
no és gens favorable, ens tro-
bem immersos en una crisi so-
cial, econòmica i, fi ns i tot, de 
drets humans i tenim dues op-
cions, caure en la desesperan-
ça o afrontar el repte de seguir 
endavant amb ganes i esperit 
de superació”, va dir la candi-
data d’ECP, tot encoratjant la 
seva militància a implicar-se en 
la campanya per revalidar l’Al-
caldia. Com a elements motiva-
dors, l’actual alcaldessa va enu-
merar diferents projectes que en 
breu començaran a fer-se realitat, 
com ara la creació d’un passeig 
a part de l’avinguda de la Ribe-
ra i les remodelacions del carrer 
Montiu, del parc del Turó Blau, 

del parc Salvador Allende o de 
l’Hotel d’entitats de Can Sant 
Joan, entre d’altres.
Des d’un punt de vista personal, 
Campos va deixar clar que el 
seu compromís polític continua 
inalterable. “Continuo amb 
la mateixa il·lusió i sentit de 
la responsabilitat amb què 
vaig arribar al càrrec”, va dir. 
La presentació ofi cial de Laura 
Campos com a cap de llista a les 
municipals del 2023 per ECP es 
farà el proper 23 d’octubre, a les 
12h, a la plaça de l’Església amb 
la participación de líders de Ca-
talunya en Comú i Podem.
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El govern municipal haurà de fer 
malabarismes per ajustar el pres-
supost d’enguany, a causa de la 
desbocada infl ació. Al Ple de 
setembre, el president de l’Àrea 
Econòmica, Gerard Garrido 
(ERC), va alertar sobre l’impac-
te que l’augment de les factures 
d’electricitat i gas està tenint en 
els comptes locals. Quan enca-
ra falten tres mesos per acabar 
l’any, el desviament entre el que 
es va pressupostar inicialment 
per pagar els subministraments 
energètics dels equipaments pú-
blics i el cost real de les factures 
supera ja els 550.000 euros. “La 
situació és complicada i molt 
complexa”, va manifestar l’edil, 

tot assenyalant que al 2023 la 
xifra d’increment que es preveu 
per aquests conceptes s’acosta 
als 1,5 milions d’euros. 
“Hem de prendre consciència 
que les despeses no paren de 
pujar mentre que els ingressos 
han anat a la baixa i això ens 
pot portar a una situació insos-
tenible”, va dir Garrido, en re-
ferència a la pèrdua de recursos 
generada per la reforma d’im-
postos com la plusvàlua. L’edil 
va reclamar a l’Estat nous meca-
nismes per millorar l’economia 
dels ajuntaments. Tant els grups 
del govern –ECP i ERC– com 
els de l’oposició –PSC i Cs–, 
van parlar de l’impacte que la 
infl ació també està tenint en les 

famílies i de la necessitat que 
l’administració local doni suport 
als que més ho necessiten. En 
aquest punt l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), va assegurar 
que aquesta “és una de les pri-
oritats de l’executiu”.

Moció d’ERC sobre Rodalies. Entre 
les qüestions debatudes al Ple es 
aprovar la proposta d’Esquerra 
per reclamar al govern espanyol 
el traspàs del servei de Rodalies 
a la Generalitat. El portaveu del 
grup, Jordi Sánchez, va posar 
sobre la taula el dèfi cit històric 
d’inversions per part de l’Estat, 
que només ha executat el 13% 
de les previstes al Pla de Millora 
de Rodalies 2008-15.

La moció va prosperar amb el 
suport del soci de govern d’Es-
querra, ECP, i de Cs, que va fer 
un vot diferenciat en contra del 
punt sobre el traspàs de com-
petències, entenent que el que 
cal és reclamar més recursos 
a l’Estat. El grup majoritari a 
l’oposició, el PSC, hi va votar en 
contra en considerar que el text 
carrega contra el govern central 
sense tenir present la manca de 
voluntat de diàleg de l’execu-
tiu català. Finalment, en nom 
d’ECP, l’alcaldessa va subscriu-

re l’argumentació d’ERC, però 
va matisar que cal exigir al go-
vern català que compleixi amb 
les seves responsabilitats quant a 
desplegar la llei de fi nançament 
del transport públic.

PLE DE SETEMBRE

El govern alerta de l’impacte 
de la infl ació en el pressupost 
Les despeses de llum i gas a instal·lacions públiques han pujat més de mig milió

P. Abián/ L. Grau | Montcada

L’audiència pública 
per a l’aprovació de 
les ordenances fi scals 
es farà el dia 20 de 
forma telemàtica

El president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido, durant la seva intervenció al plenari
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Èxit de participació al 
75è aniversari del cos

Pilar Abián | La Ferreria

Centenars de persones van 
participar l’1 d’octubre a les 
diferents activitats convocades 
per celebrar el 75è aniversari 
de la Policia Local. “Realment, 
estem molt contents amb la 
resposta de la gent i això ens 
anima a seguir treballant per 
atendre les necessitats de la 
població”, va manifestar el cap 
de la Policia Local, el sotsins-
pector José Manuel Martín.
Durant la matinal, es va fer la 
descoberta d’una placa amb 
què el cos policial va voler retre 
homenatge a la ciutadania pel 

seu comportament cívic durant 
la pandèmia, sense oblidar el 
paper dels agents. “En aquells 
dies tan traumàtics van an-
teposar el seu sentit de servei 
públic a la seva seguretat i a la 
seva salut”, va assenyalar l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP). 
En clau de present i de futur, el 
regidor de la Policia Local, Ori-
ol Serratusell (ECP), va desta-
car que el cos respon avui dia 
a un servei “modern i adaptat 
a les necessitats actuals” que 
compta amb unitats de proxi-
mitat, medi ambient i trànsit. 
Quant als reptes de futur, Cam-

pos va parlar sobre l’objectiu de 
feminitzar el cos, davant el baix 
nombre de dones policies que 
hi ha, i sobre la importància de 
seguir dotant el departament 
dels recursos necessaris perquè 
pugui complir amb les seves 
funcions, especialment les que 
afecten la seguretat ciutadana.

L’efemèride va ser celebrada amb una matinal d’activitats

POLICIA LOCAL

Moment en què es va descobrir la placa de la Policia Local en homenatge a la ciutadania
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Moltes activitats van ser per al públic infantil

Audiència Pública

Ordenances 
fiscals 2023
Dijous 20 d’octubre,

a les 19.30 h

La sessió serà en línia, mitjançant la plataforma 

Zoom, i per participar-hi cal sol·licitar l’accés, enviant 

un correu electrònic a areaeconomica@montcada.org, 

abans de les 14.30 h del 19 d’octubre.
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Si vols estar al dia del nostre 
compromís amb les persones 
i el medi ambient visita 
la nostra pàgina web.

www.lafargeholcim.es
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La prova pilot per pacifi car el 
trànsit que passa per Terra Nos-
tra ha quedat aturada a l’espera 
que l’Ajuntament es replantegi el 
projecte que s’havia de comen-
çar a executar el 17 d’octubre, 
aprofi tant la renovació de l’asfal-
tat de l’avinguda de Terra Nos-
tra. El motiu d’aquest canvi de 
plans respon a l’oposició frontal 
de part del veïnat a la proposta 
de mobilitat que es va evidenci-
ar a l’assembla informativa con-
vocada el 3 d’octubre amb par-
ticipació de l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC). El projecte del consistori 

preveia que l’avinguda tingu-
és només un sentit, guanyant 
així espai per als vianants. Una 
part important dels residents 
considera, però, que la mesura 
comportarà molts problemes de 
circulació per entrar i sortir del 
barri, així com per desplaçar-se 
entre els diferents carrers.

Valoracions. “Repensarem el 
projecte amb els tècnics i l’AV, 
tot i que estem convençuts 
que és una bona proposta que 
prioritza els vianants”, va ma-
nifestar Campos. En la mateixa 
línia, Sánchez va fer una refl exió 
sobre els usos a què es vol desti-
nar l’espai públic i va defensar la 

proposta municipal entenent que 
“implica guanyar espais segurs 
per al trànsit de persones, afa-
voreix el transport públic i re-
dueix la pol·lució”. 
La junta de l’AV Terra Nostra, per 
la seva banda, considera que atu-
rar el projecte fi ns resoldre tots els 
dubtes veïnals és la millor opció. 
A través d’un comunicat, l’entitat 
ha remarcat que va donar el vist-i-
plau a l’actuació sempre i quan es 
presentés al veïnat per recollir les 
seves aportacions. “L’assemblea 

s’ha fet tard, quan només que-
daven 15 dies per començar les 
obres i ha acabat sense donar 
resposta a moltes de les pregun-
tes plantejades”, ha lamentat la 
junta.
Les demandes que durant els 
darrers mesos ha traslladat l’AV 
al consistori han consistit a de-
manar a l’Ajuntament la neces-
sitat de solucionar els problemes 
d’asfaltat i de les voreres estretes 
i a posar sobre la taula qüestions 
com la inundabilitat del pont 

sota l’R4, les afectacions pel talús 
d’Antoni Pujades o la mobilitat al 
voltant del carrer Reixac.
El PP, present a l’assemblea de 
Terra Nostra, celebra que el go-
vern municipal reconsideri la 
proposta inicial perquè, en la 
seva opinió, no dona resposta als 
problemes del barri. Per millorar 
la mobilitat, els populars reivindi-
quen l’antic projecte d’urbanitzar 
el camí paral·lel a la riera de Sant 
Cugat per connectar la C-17 amb 
l’N-150.

TERRA NOSTRA

Aturat el projecte 
sobre els canvis 
de mobilitat al barri
L’Ajuntament es replantejarà l’actuació davant l’oposició 
veïnal expressada en el marc de l’assemblea informativa

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

#VADEBESOS VADEBESOS.CAT

Vine a descobrir els tresors del Besòs! 
Cultura i memòria històrica, Benestar i Salut, Natura i Sostenibilitat

15 OCTUBRE 2022

De conformitat amb l’Edicte dictat per la Sra. Alcaldessa, us demano que 

pengeu al tauler d’anuncis de la pàgina web municipal, dins l’apartat 

exposició pública/ informació general, i durant el termini de 10 dies, 

l’anunci següent:

Davant la nova sol·licitud d’autorització ambiental i la declaració 

d’impacte ambiental de l’activitat de fabricació de ciment i de clínquer en 

forns rotatoris, formulada per l’empresa LAFARGEHOLCIM ESPAÑA, SA

a la carretera Barcelona a Puigcerdà, Km 2 de la localitat de Montcada 

i Reixac (expedient Generalitat B1CS210654), el Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya 

ha requerit a aquest Ajuntament l’emissió d’informe preceptiu i el 

compliment del tràmit informació veïnal i d’exposició pública (expedient 

municipal 1/2022/A-I).

En compliment amb el requeriment de la Generalitat i de conformitat 

amb el que disposa l’article 20 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 

de prevenció i control ambiental de les activitats, es procedeix al tràmit 

d’informació veïnal durant el període de DEU DIES, perquè totes les 

persones interessades puguin formular les reclamacions o observacions 

que creguin pertinents.

Durant aquest termini, i en hores d’oficina, es pot consultar l’expedient 

esmentat en els serveis administratius de l’Àrea  de Política Territorial 

(planta segona de l’edifici de dependències municipals, a l’av. de 

la Unitat, núm. 6) i també es pot consultar la documentació al tauler 

d’anuncis d’aquesta Corporació.

Les al·legacions i les observacions es poden adreçar a l’Oficina d’Atenció 

al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de forma 

telemàtica (https://www.montcada.cat/serveis-i-tramits/instancia/) 

o presencial, mitjançant la presentació d’una instància genèrica o a 

qualsevol registre de l’Administració destinatària o als altres llocs 

establerts per la legislació bàsica, d’acord amb l’article 25.1 de la Llei 

26/2010, del 3 d’agost.

En relació amb la informació pública, al DOGC núm. 8731, en data 

16.08.2022 s’ha publicat l’anunci corresponent i al DOGC Núm. 8736, en 

data 23.8.2022 s’ha realitzat una correcció d’errada material al mateix 

anunci.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

07/10/2022

ANUNCI

L’assemblea informativa organitzada per l’Ajuntament al Casino de Terra Nostra va aixecar força expectació i va ser molt participativa
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HORARI DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL PER A TOTS 

SANTS 2022

29 d’octubre:

de 9 a 13 h i de 15.30 a 17 h

30 i 31 d’octubre 

i 1 de novembre:

de 9 a 17 h, 

ininterrompudament

ENTITITIIIITIRIRIRIRIRIIRIIRRIIRI 

TOTTSTSSTSTSSS  

7 h

L’AV Can Sant Joan reclama, des 
de fa anys, millores als carrers 
del barri, ja que hi ha zones on el 
trànsit de vianants està condicio-
nat per l’aparcament de vehicles 
a la vorera. Aquest mes de se-
tembre l’entitat ha presentat 400 
signatures perquè s’executin les 
millores pactades el 2020 amb 
la Regidoria de Serveis Munici-
pals i Espai Públic. Prèviament, 
l’agost passat es va reclamar per 
instància l’aplicació d’aquestes 
mesures per respectar el Regla-
ment General de Circulació i 
l’Ordenança Municipal de circu-
lació, que prohibeix l’estaciona-
ment a les voreres i altres espais 
destinats a vianants.
“Hi ha moments en els quals 
els cotxes aparquen tan engan-
xats a les portes dels edifi cis 
que la gent amb cadira de ro-
des o cotxets per a criatures no 
pot sortir de casa”, lamenta Mª 
Carmen Durán, veïna del carrer 
Turó. També ha parlat per a La 

Veu, Desiderio Pardillo, un altre 
veí del barri que no entén per què 
no es respecten els senyals que in-
diquen l’aparcament alternatiu en 
funció de la quinzena: “Els cot-
xes aparquen a banda i banda 
i ningú no fa res res per soluci-
onar-ho”.

Solució a llarg termini. L’Ajun-
tament afi rma ser conscient de 
la problemàtica generada per la 
manca d’aparcament al barri. El 

regidor de Serveis Municipals, 
Juan Carlos de la Torre (ECP), 
ha explicat que hi ha negocia-
cions en marxa amb ADIF des 
de fa temps per poder intervenir 
al talús que hi ha entre el carrer 
Bifurcació i les vies del tren i ha-
bilitar-hi aparcaments en bateria. 
Això, segons l’edil “oxigenaria 
el trànsit al centre del barri”, 
tot i que reconèixer que és un 
projecte a llarg termini.

A la imatge es constata com els vehicles que aparquen a la vorera resten espai als vianants
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L’entitat ha recollit prop de 400 signatures que ha presentat a l’Ajuntament

L’AV reclama que les voreres 
siguin només per als vianants

Lucas Cervantes | Can Sant Joan

CAN SANT JOAN

Primera edició 
del ‘Va de 
Besòs’, al parc 
de les Aigües
El 15 d’octubre els municipis de 
Montcada i Reixac, Barcelona, 
Santa Coloma de Gramenet i 
Sant Adrià de Besòs organitzen, 
conjuntament amb el Consorci 
del Besòs, la I edició de la festa 
‘Va de Besòs’. Al llarg dels 7,5 
km d’aquest darrer tram del riu, 
estan previstes més de 100 activi-
tats ludicoesportives repartides 
entre quatre zones: el Parc de les 
Aigües de Montcada i Reixac, 
Can Zam de Santa Coloma de 
Gramenet, el Pont del Molinet 
de Barcelona i el Parc del Litoral 
de Sant Adrià de Besòs. 

Inici a Montcada. La festa arren-
carà a les 10h, a la Casa de les 
Aigües, amb la presència dels 
quatre alcaldes i inclourà una 
visita teatralitzada al recinte 
museístic, una passejada pel 
Rec Comtal, una caminada 
popular GR2 camí del mar 
(16 km) i altres activitats com 
ioga o una jugateca, entre d’al-
tres. La cloenda tindrà lloc al 
Parc de Can Zam, a partir de 
les 18h, amb l’actuació de la 
Balkan Paradise Orquestra | DF

El Ple de l’Ajuntament ha tret a licitació les obres de reforma del parc 
del Turó Blau per un import de 700.000 euros. L’actuació inclou elimi-
nar parcialment el muret que separa el parc de la zona esportiva per 
afavorir la seva connectivitat i integració, millorar el sistema de drenatge 
del parc, incrementar la cobertura vegetal, integrar els equipaments 
esportius existents a la coberta del centre comercial Can Cuiàs, renovar 
la zona de jocs infantils i instal·lar un nou enllumenat públic. La urba-
nització del parc es completarà amb la col·locació de bancs, papereres, 
una font i un quiosc-magatzem. El projecte és fruit del treball dins de 
la comissió tècnico-política en què participen totes les regidories impli-
cades de l’Ajuntament i s’ha fet en consens amb l’AV de Can Cuiàs | LC

La reforma del parc del Turó Blau 
podria començar a fi nals d’any

ESPAI PÚBLIC

La Taula per la Salut organitza el 16 d’octubre la seva festa reivindicativa 
a partir de les 11h davant del pavelló, amb parlaments, infl ables per a la 
canalla, dinar popular i l’actuació del cantautor Luis Mateluna. Nou me-
sos després de l’acord que van signar el grup parlamentari d’En Comú 
Podem i el govern de la Generalitat per reobrir les urgències, el servei 
continua tancat. “Considerem que és una falta de respecte i exigim 
que es compleixi l’acord”, ha dit el col·lectiu en un comunicat | LG

La Taula per la Salut organitza una 
nova edició de la festa reivindicativa

SANITAT PÚBLICA

VÍDEO A LAVEU.CAT

Dimecres i dijous, 
de 9.40 a 13.20 h  
Biblioteca Elisenda 
(C. Tarragona, 32)

Cal tenir l’alta al Servei Local 

d’Ocupació i demanar cita prèvia:  

     promocioeconomica@montcada.org 

     935 648 505

CLUB DE LA FEINA
ESPAI DE SUPORT  

I ASSESSORAMENT  

A LES PERSONES EN RECERCA 

ACTIVA DE FEINA
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TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

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

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

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

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

Societat
laveu.cat/societat

EFEMÈRIDE
CanTauler celebra la festa del seu
20è aniversari i la Monky Fest

PÀG. 15

FIRES

La gastronomia local i el món del 
motor tornen a compartir data i espai
Sílvia Alquézar | Redacció
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La mostra de bars i restaurants es farà el 22 i el 23 d’octubre i la d’automòbils tindrà lloc diumenge durant tot el dia  

L’Ajuntament ha decidit repetir 
el format de l’any passat davant 
l’èxit de públic i participació 
que va tenir la fusió de la cele-
bració de la fi ra de l’automòbil 
i la trobada de vehicles clàssics 
amb la festa de la gastronomia 
local en un mateix cap de set-
mana i espai. Enguany, l’esde-
veniment es farà de nou a l’en-
torn del pavelló Miquel Poblet, 
que acollirà les activitats durant 
el cap de setmana del 22 i 23 
d’octubre. “Hem apostat per 
aquesta fórmula perquè la 
primera edició va funcionar 
molt bé. Creiem que d’aques-
ta manera podem atreure 
més visitants”, ha explicat el 
regidor de Comerç i Turisme, 
Salva Serratosa (ERC).

Gastronòmica. La mostra de 
bars i restaurants comptarà 
amb una quinzena de partici-
pants i tindrà lloc durant els 
dos dies: dissabte, de 12 a 16h 
i de 19.30h a 23.30h, i diumen-
ge, de 12 a 16h. Els visitants 
podran degustar tapes i plats 
dolços i salats dels establiments 
Can Piqué, Enrique Tomàs, 
Forn Oliveras, Gran Danubio, 
La Mercè i Punto, La Poma, La 
Tasca, Madame Desserts, Man-
hattan Burger Bar, Menjar és 

un plaer, Pizza a punt, Rostisse-
ria Tasta’m Hnos. Nieto, Sada 
Hamburguesería, Vinalium i 
Wasabi. En el marc de la fi ra, 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona organitzarà diumenge al 
matí un taller de reaprofi tament 
alimentari.

Automòbils. La fi ra del motor, 
que arriba enguany a la seva no-
vena edició, l’organitzen l’Ajun-
tament i l’associació Amics dels 
Clàssics de Montcada (ACMiR) 
el 23 d’octubre durant tot el dia 
als terrenys de l’antiga pista d’at-
letisme del Pla d’en Coll i davant 
del pavelló Miquel Poblet. Ate-
nent l’assistència de públic de 
la passada edició, es preveu que 
més de 3.000 persones passin 
per la fi ra, en què participaran 
uns 400 vehicles clàssics i 40 es-
tands, xifres superiors a l’edició 
del 2021. Els assistents podran 
gaudir de diversos simuladors de 
conducció i l’exhibició de cotxes 
ràdio-control i trens en miniatu-
ra, a més d’una exposició dels 

clàssics montcadencs que van 
participar al I Tour Montcada-
Andorra. Durant la jornada 
s’homenatjarà el montcadenc 
Jaume Segarra, membre del club, 
per la seva trajectòria en el món 
del motor i del clàssic. També es 
podrà veure una mostra de ve-
hicles d’emergències i cossos de 
seguretat com Protecció Civil, 
l’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF), Creu Roja, Policia Local i 
Mossos d’Esquadra.  Poden par-
ticipar a la trobada de vehicles 
clàssics tots els vehicles matri-
culats fi ns a l’any 1992 i no cal 
inscripció prèvia. 

L’entorn del pavelló 
Miquel Poblet acollirà 
totes les activitats i els 
expositors participants

L’any passat, més de 3.000 persones van passar per ambdues fi res, tot un èxit de públic en la primera edició del format conjunt

La Fira Gastronòmica comptarà amb la participació d’una quinzena d’establiments
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Amb motiu del Dia Internacio-
nal d’Acció per la Despatolo-
gització Trans, que ofi cialment 
se celebra el 22 d’octubre, 
l’Ajuntament ha preparat un 
ampli programa d’activitats 
que es desenvoluparan durant 
aquest mes amb l’objectiu de 
reivindicar els drets del col-
lectiu Trans. Can Tauler aco-
llirà l’exposició d’il·lustracions 
titulada ‘NuesTrans Vidas Im-
portan’, un projecte de l’Asso-
ciació Trans d’Andalusia-Sylvia 
Rivera realitzat per l’activis-
ta Trans i dissenyador gràfi c 
Izhan Alcantara (Er Reverte), 
que ja es va poder veure a 
l’Hotel d’Entitats de Can Sant 
Joan. “L’exposició és un pro-
jecte interactiu que barreja 
il·lustració i vídeo, a través 
d’uns codis QR que et per-
meten conèixer les vivències 

de quinze persones trans en 
diferents àmbits”, ha explicat 
la tècnica d’Igualtat de l’Ajunta-
ment, Ester Conesa. L’objectiu 
d’aquests 15 dibuixos i vídeos 
és presentar referents reals per 
naturalitzar i visibilitzar les vi-
des trans, amb relats en clau 
positiva que serveixin per eli-
minar tòpics i esborrar prejudi-
cis. El dia 25 el mateix Izhan 
Alcántara farà la presentació de 
l’exposició en un acte organit-
zat per l’AV Can Sant Joan i La 
Periférica. 

Altres propostes. Un altre dels 
actes organitzats des de la Re-

gidoria d’Igualtat, Feminismes 
i LGTBI serà una xerrada-col-
loqui amb l’activista Valentina 
Berr, membre de la producto-
ra cultural Cicatriz, que tindrà 
lloc al Centre Cívic de Can 
Cuiàs el 21 d’octubre, a les 
19h. L’acte, que porta per tí-
tol ‘La resposta a tot el que li 
preguntaries a una noia trans’, 
“suposa la possibilitat úni-
ca de tenir una dona trans 
al davant, oberta a què se li 
pugui preguntar de tot sense 
cap altre fi ltre, tret de la vo-
luntat de saber i d’entendre”, 
ha destacat Conesa.
El 3 de novembre, hi haurà la 
taula rodona ‘Infància, joventut 
i famílies Trans’, amb Ana Va-
lenzuela, presidenta de Chrysa-
llis, Jordi Revirigeo, metge de 
Trànsit, i Eiden Rodríguez, ac-
tivista transfeminista (Casa de 
la Vila, 19h).

LGTBI

Nova edició de l’Octubre Trans 
amb propostes reivindicatives
El programa inclou una mostra interactiva i dues xerrades contra l’estigmatització

Una veïna de Can Sant Joan observa l’exposició d’il·lustracions d’Er Reverte que la Taula Comunitària del barri va presentar el passat juliol

L’exposició ‘NuesTrans 
Vidas Importan’ es 
podrà visitar a l’Espai 
Jove Can Tauler 

Dani Font | Redacció
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BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

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

Preferentment  

amb cita prèvia:

apropteu@montcada.org  

    651 623 595

Ajuda per obtenir el Certificat digital, Clave... i 

molt més • Ayuda para obtener el Certificado 

digital, Clave... y mucho más • Help to obtain 

the digital Certificate, Clave... and much more

CASAL DE GENT 

GRAN CASA  

DE LA MINA 
(Av. Unitat, s/n)

Dijous de 9.30 

a 13.30 h  

CENTRE CÍVIC  

CAN CUIÀS
(C. Geranis, s/n)

Dijous de 15.30 

a 19.30 h 

BIBLIOTECA 

ELISENDA  

DE MONTCADA
(C. Tarragona, 32)

Dimecres de 15.30 

a 19.30 h   

ESPAI CULTURAL 

KURSAAL
(C. Masia,  39)

Dimarts de 9.30 

a 13.30 h i de 15.30 

a 19.30 h 
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ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Octubre 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499

       museumunicipal@montcada.org

Tel.: 935 65651 1211 

 museumunnic      

  @museumunicipalmontcada

JUGATECAMBIENTAL 
AL PARC DE LES AIGÜES
Fins al 4 de desembre,

tots els diumenges d’obertura 

de la Casa de les Aigües

I també...A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 15 d’octubre, 10 h

CASA DE LA MINA

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

CONTES D’AIGUA
Diumenge 16 d’octubre, 11 h

CASA DE LES AIGÜES

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

Activitat gratuïta, a càrrec de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Dissabte 22 d’octubre, 12 h

Visita guiada · Durada: 1,5 h · Preu: 2 €

VISITA A L’ESGLÉSIA DE REIXAC
Diumenge 23 d’octubre, de 10 a 12 h
Visita guiada (11 h) i portes obertes.

Activitat gratuïta.

Amb motiu del Dia Internacio-
nal de la pèrdua perinatal i ges-
tacional, l’Ajuntament inaugu-
rarà el 15 d’octubre al Parc de 
la Llacuna (12h) un espai per 
al record destinat a les famílies 
que han patit la mort d’un fi ll 
durant l’embaràs o els primers 
dies de vida. L’acte inclourà una 
ofrena fl oral, la descoberta d’un 
monòlit i les intervencions de la 
psicòloga Guida Rubio i de les 
impulsores de la iniciativa, Lau-
ra Vázquez  i Tamara García, 
dues mares que comparteixen 
la dolorosa experiència d’haver 
perdut una criatura durant l’eta-
pa perinatal. També hi ha pre-
vist que durant aquell dia s’il-
lumini la Casa de la Vila amb 
els colors rosa i blau cel, sím-
bol de la conscienciació sobre 
la mort gestacional i perinatal. 

“Hem escollit aquest indret  
de Mas Duran perquè és un 
espai tranquil i ubicat fora 
d’un cementiri; d’aquesta 
manera estarà obert a tot-
hom, independentment de 
les seves creences”, explica 
Laura, que va perdre el seu fi ll 
Nil als dos dies d’haver nascut 
quan estava a la setmana 26 
d’embaràs. 

Reivindicacions. El dol perina-
tal o gestacional és encara un 
tema tabú. El fet que els infants 
no hagin arribat a formar part 

de la societat fa que no se’ls 
reconegui i se’ls negui la iden-
titat. Una de les demandes de 
les famílies és la creació d’un 
registre on es pugui inscriure 
aquests infants. “La idea de 
l’espai de record va sorgir 
amb l’objectiu de visibilitzar 
la nostra situació. La socie-
tat no dona rellevància a un 
ésser que sembla que no ha 
existit però, per a nosaltres, 
aquesta criatura existirà sem-
pre”, assegura Tamara, qui la-
menta que el seu fi ll Nico, que 

va néixer mort a la setmana 37, 
no consti en el llibre de famí-
lia. Els progenitors també es 
troben molt sols perquè sovint 
es minimitza la pèrdua del fi ll. 
“Hi ha molt poca empatia 
amb el que sentim. Si se’t 
mor la parella, a ningú se 
li acut dir per donar ànims 
que ja en trobaràs una altra, 
en canvi, nosaltres hem sen-
tit moltes vegades que som 
joves i que podem tenir un 
altre fi ll”, argumenta Laura. 
Ambdues mares han decidit 

donar a conèixer la seva expe-
riència per ajudar altres famí-
lies a través del seu testimoni. 
“La mort d’un fi ll no s’arriba 
a superar mai, però es pot 
aprendre a conviure amb la 
seva absència”, opina Tamara.  
“Podem passar del dolor a 
l’amor si la pèrdua s’aconse-
gueix guarir bé”, afi rma Lau-
ra, tot destacant la importància 
de disposar de grups de suport 
per compartir l’experiència i de 
protocols estandaritzats a tots 
els hospitals.

DOL PERINATAL

Una realitat invisible 
que busca l’estima 
i el respecte social
L’Ajuntament inaugurarà el 15 d’octubre a Mas Duran 
un espai per al record adreçat a les famílies
Sílvia Alquézar | Mas Duran

Les famílies promotores de la iniciativa, al parc de Mas Duran, amb els estels que simbolitzen els fi lls que han perdut prematurament
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Els progenitors 
reclamen més suport 
de les institucions i la 
creació de protocols 
d’ajuda als hospitals

BIBLIOTECA ELISENDA 

DE MONTCADA

C. Tarragona 32.

Tel. 934 925 959

b.montcada.em@diba.cat

BIBLIOTECA CAN SANT JOAN

C. Turó 45.

Tel. 935 751 901

b.montcada.csj@diba.cat

INICI DEL REPTE I DE LES INSCRIPCIONS: 
Octubre de 2022

DATA MÀXIMA PER SUMAR PUNTS: 
20 de maig de 2023

FESTA FINAL DE CONCURS: 
8 de juny de 20239

2022-2023

REPTE
: 

MÉS INFORMACIÓ:
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Un centenar de persones, a la 
caminada intergeneracional

Xavi Coral inaugura l’Aula MiR

GENT GRAN
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El periodista de TV3 Xavi 
Coral va fer una xerra-
da el 29 de setembre a 
l’Auditori Municipal so-
bre el paper de la Unió 
Europea (UE) i les seves 
institucions.  Coral, que 
actualment és el presen-
tador del TN Migdia, va 
parlar des de la seva ex-
periència com a corres-
ponsal de la corporació 
catalana a Brussel·les en-
tre el 2016 i el 2020 | SA

La sortida va tenir lloc el 9 d’octubre en el marc del programa d’activitats 
per celebrar el Dia Internacional de l’envelliment actiu, que es comme-
mora el dia 1. La caminada va començar a la plaça de l’Església i va 
fi nalitzar a Mas Duran, on es va fer una sessió de tai-txí. Les pròximes 
propostes consistiran en una xerrada sobre benestar emocional i un 
taller de risoteràpia, el 3 de novembre, al Casal de la Mina (17h) | SA

SALUT

Més desfi bril·ladors a la ciutat
L’Ajuntament ha adqui-
rit nou equips desfi bril-
ladors portàtils –ara 
n’hi ha 25 repartits pel 
municipi– que es dis-
tribuiran en quatre uni-
tats de la Policia Local, 
quatre patrulles de les 
Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF) i un vehi-
cle assistencial en actes 
lúdic-festius i esportius 
de Protecció Civil. L’am-
pliació d’equips va ser 
una de les propostes de caire social més votades a la convocatòria dels 
Pressupostos Participatius 2021-2022. Aquesta iniciativa, impulsada 
per la Taula per a la Salut, ha suposat una inversió de 10.000 euros | LR
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El petit comerç 
surt al carrer
Diversos comerços del centre 
van obrir portes el 12 d’octubre, 
tot i ser festiu, per participar a la 
Festa del Comerç de Proximitat, 
promoguda des de l’associació 
Montcada Centre Comerç al car-
rer Major. A més de les parades 
de les botigues, es van progra-
mar propostes infantils, tallers 
de manualitats, un espai gastro-
nòmic i una màster de zumba, 
entre d’altres activitats. “La idea 
era donar vida al centre en un 
dia festiu i agrair la fi delitat de 
la clientela”, ha comentat la pre-
sidenta de l’MCC, Elena Abril | JS

L’Espai Jove Can Tauler cele-
brarà l’acte central del seu 20è 
aniversari el 21 d’octubre. A 
partir de les 18h, l’equipament 
del carrer Balmes acollirà la 
música en directe de diferents 
artistes locals entre els quals hi 
ha La Pegatina Sound System 
–l’embrió de la banda actual–, 
la cantautora Sabina i els grups 
Slow Gravity, Amnesia, Mon-
tesco, Los niños de Fayum i 
Lesko y Kros. Prèviament, de 
17 a 18h, hi haurà tallers de 
twerking i trapezi, dues de les 
activitats que ofereix Can Tau-
ler aquesta temporada.

Monky Fest. L’endemà, el parc 
del Casal de la Mina serà l’es-
cenari de la Montky Fest, pro-
posta guanyadora de la darrera 
edició dels pressupostos parti-
cipatius de l’Ajuntament, que 
neix de la demanda del jovent 
d’autoorganitzar-se a Montca-

da. Es tracta d’unes jornades 
de debat i de concerts per pro-
mocionar la cultura i la partici-
pació. El programa proposa un 
debat amb el títol ‘Què necessi-
ta el jovent i què podem cons-
truir a Montcada’ (18.30h), un 
sopar popular amenitzat per la 

cantant Andrea Díaz (20.30h)  
–que serà gratuït per als parti-
cipants al debat– i els concerts 
de la rapera Lil Russia i els 
grups Desenfreno i Baya Baye 
(21.30h). La jornada clourà 
amb una sessió de punxadiscos 
amb DJ Badabronk i DJ Kts.

21 I 22 D’OCTUBRE

Can Tauler celebra el seu vintè 
aniversari amb una gran festa
El parc del Casal de la Mina acollirà la Montky Fest, una proposta del jovent

Laura Grau | Redacció

Lil Russia és una de les artistes que actuarà a la Monky Fest, el dia 22 al parc de la Mina
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Agenda VII DIADA DELS CASTELLERS DE MONTCADA

Mostra de castells de la colla teula

22 D’OCTUBRE,  18H
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

1817
I.VilaDuran

J.Relat Rivas DuranRambla

24 25
I.Vila C.Pardo C.Pardofa

rm
à
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s

14 15 16

21 22 2319 20
Quirós El Punt El PuntC.Pardo M.Guix

Rambla

26 2827

J.Relat J.Relat

29 30

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

octubre

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

15 l dissabte
Jornada. ‘Va de Besòs’, jornada festiva 

de reivindicació del patrimoni compartit. 

(veure programa a la pàgina 10) 

Patrimoni. ‘A peu pel Rec Comtal’. Hora: 

10h. Inscripcions: museumunicipal@
montcada.org. 

16 l diumenge
Solidaritat. Caminada contra el càncer 

Pink Run MiR. Hora: 10h. Lloc: Camí de 

la Font Freda.

Jugatecambiental. ‘Contes d’aigua’. 

Hora: 11h. Lloc: Casa de les Aigües. 

Jugatecambiental. ‘Descobrim les plan-

tes aromàtiques’. Hora: 11h. Lloc: Parc 

de la Llacuna (Mas Duran).

Teatre familiar. ‘Musicals pels més me-

nuts’. Hora: 12h. Lloc: Teatre Municipal.

18 l dimarts
Inauguració. Exposició Biennal Estatal 

de Fotografi a Ciutat de Montcada. Hora: 

19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

19 l dimecres
Hora del Conte. ‘Contes de Maria Cas-
tanya’, a càrrec de Susagna Navó. Hora: 
17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 

Xerrada. ‘De vins i de mots’, a càrrec de 
David Vila. Hora: 17.30h. Lloc. Auditori 
Municipal. Organitza: Aula MiR.

20 l dijous
Xerrada. ‘Prevenció, detecció i sen-
sacions davant el càncer de mama’, a 
càrrec de Sin Teta Hay Paraíso. Hora: 
17h. Lloc: Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina. 

Assemblea. Reunió anual socis de 
l’Associació Cultural Montcada. Hora: 
19.30h. Lloc: ACM (Major, 47)

Audiència pública. Sobre la proposta 
d’ordenances fi scals. Hora. 19.30h. 
Plataforma Zoom. Inscripcions: areae-
conomica@montcada.org. 27 l dijous

21 l dijous
Efemèride. Festa del 20è aniversari de 
Can Tauler (veure pàgina 15).

22 l dissabte
Jornada. Portes obertes del Club de Tir 
amb Arc. Horari: De 10 a 13h (també 
el dia 23). 

Patrimoni. ‘Els secrets de la 
Casa les Aigües’. Hora: 12h. 
Inscripcions:museumunicipal@mont-
cada.org.

Montcada a Escena. ‘SOS’, del grup 
MaçaTeatre. Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

Festa. Montky Fest. Hora: 18.30h. Lloc: 
Parc de la Casa de la Mina. Organitza: 
Regidoria d’Infància i Joventut.

23 l diumenge
Jugatecambiental. ‘De cabàs a cabàs 
i una bona compra faràs’ (joc gegant). 
Hora: 11h. Lloc: Parc de les Aigües. 

Jugatecambiental. ‘La fauna secreta del 
parc i taller de petjades’. Hora: 11h. 
Lloc: Parc de la Llacuna (Mas Duran).

25 l dimarts
Presentació. ‘Las cicatrices del desas-
tre’, de Luis Bolívar. Hora: 19h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

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

EXPOSICIÓ
BARBERÀ 
ROCKIES CFA
Afotmir

Fins al 25 de novembre

EXPOSICIÓ
PELL DE GALLINA
de Maese Pérez

Inauguració: 
27 d’octubre, 19.30h

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

EXPOSICIÓ
BIENNAL DE 
FOTOGRAFIA
Afotmir

Inauguració:
18 d’octubre, 19.30h

Propera sortida de La Veu, el 28 d’octubre

Pols entre la Plataforma i la cimentera
En la recta fi nal de la tramitació de LafargeHolcim per obtenir una 
nova Autorització Ambiental Integrada (AAI), la Plataforma Antiinci-
neració i l’Ajuntament no renuncien a aconseguir el tancament de la 
planta. L’únic camí que han trobat fi ns ara és l’escletxa que va donar 
peu a la nul·litat per part del TSJC de les AAI que la Generalitat va 
concedir a l’empresa els anys 2009, 2016 i 2018. Durant el període 
d’exposició pública del projecte per a la nova AAI, tant el consistori 
com el col·lectiu ciutadà, han presentat al·legacions. La Plataforma 
ha fet un pas més enllà, iniciant una campanya de signatures, acom-
panyada de pancartes pels diferents barris que equiparen la cimen-
tera amb càncer i mort. Per contrarrestar aquesta imatge negativa, 
la direcció de l’empresa ha fet una altra campanya als mitjans locals 
amb la participació dels treballadors. Mentre la tensió va in crescendo, 
el Departament de Medi Ambient segueix sense pronunciar-se, si bé 
és cert que el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent (ERC), va 
manifestar el passat mes de març que el govern està treballant per 
garantir la continuïtat de la indústria. La incògnita es desvetllarà ben 
aviat i està clar que no hi ha la possibilitat d’arribar a cap consens 
mentre els posicionaments segueixin tan polaritzats. Potser l’Ajunta-
ment i la Plataforma acceptarien parlar amb l’empresa sobre una data 
de tancament a mig o llarg termini, però aquesta és una hipòtesi que 
LafargeHolcim no contempla de cap de les maneres.
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DIMARTS, 25 D’OCTUBRE, 19H

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Luis Bolívar visita la Biblioteca de Can Sant Joan per 
parlar de la novel·la ‘Cicatrices del desastre’

El fotògraf portugués André 
Boto (Silves, 1985) ha guanyat 
la XIII Biennal Estatal de Foto-
grafi a Ciutat de Montcada, que 
convoca l’Agrupació Fotogràfi -
ca de Montcada i Reixac (Afot-
mir), amb el suport de l’Ajunta-
ment. L’obra ‘La falsa il·lusió’, 
una fotocomposició amb mis-
satge ecologista, va ser la millor 
puntuada pel jurat, format per 
representants de les federacions 
catalana i espanyola de fotogra-
fi a. “La imatge denuncia els 
intents dels poders fàctics i 
les grans manufactureres de 
camufl ar i minimitzar el pro-
blema de la contaminació”, 
segons ha explicat l’autor.

Trajectòria. La fotografi a, feta 
a Montijo, localitat propera a 
Lisboa on viu l’autor, també 
l’ha fet mereixedor del reconei-
xement com a millor fotògraf 
de l’any 2022 als Premis de 
Fotografi a Creativa de Siena 
(Itàlia). Boto, de 37 anys, es 
dedica professionalment a la fo-
tografi a en l’àmbit de projectes 
creatius d’autor, decoració, pu-
blicitat, arquitectura i indústria. 
Aquesta és la primera vegada 
en la història del certamen que 
un autor de fora del territori 
nacional aconsegueix el primer 

premi, dotat amb 700 euros. El 
segon premi (500 euros) ha es-
tat per a Luis Leandro Serrano, 
de Cornellà de Llobregat, amb 
el fotomuntatge ‘Doble senti-
do’, i el tercer (300 euros), per 
a Hèctor Abela, de Reus, amb 
‘Rorschach’. En la categoria lo-
cal, el jurat ha premiat les obres 
de Salvador Parrou, Felicià Sa-
bater i Toni Barbany, socis de 
l’Afotmir. 
El certamen ha comptat amb 
la participació de 143 autors i 
565 obres, xifra lleugerament 
inferior  a la de la darrera edició 
–en què van concursar 162 au-
tors amb 630. “Tot i així, estem 
satisfets de la participació, te-
nint en compte que ha baixat 
en termes generals en el món 
de la concursística després 
de la pandèmia”, segons ha 
explicat Ángel Henares, de l’or-
ganització. El 18 d’octubre, es 
farà el lliurament de premis i la 
inauguració d’una exposició a 
la Casa de la Vila amb les obres 
premiades i fi nalistes de la Bie-
nnal (19.30h).

El fotògraf portuguès André Boto guanya 
amb el fotomuntatge ‘La falsa il·lusió’
L’obra denuncia els intents dels poders fàctics de ‘camufl ar i minimitzar’ el problema de la contaminació

XIII BIENNAL DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE MONTCADA

Laura Grau | Redacció El certamen ha 
comptat amb la 
participació de 143 
autors i 565 obres
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‘La falsa il·lusió’, d’André Boto, ha estat la imatge més votada pel jurat de la Biennal, que ha valorat la creativitat del muntatge i el seu missatge

‘Doble sentit’, de Luis Leandro Serrano, ha obtingut el segon premi ‘Rorschach’, d’Hèctor Abela, ha aconseguit la medalla de bronze

H
ÈC

TO
R

 A
BE

LA

LU
IS

 L
EA

N
D

R
O

 S
ER

R
AN

O



18 2a quinzena | Octubre 202218 Cultura

Activitats culturals per estimular les capacitats 
de les persones amb principi de demència

CulturaMENT

Inscripcions presencials, 

del 17 al 28 d’octubre

Museu Municipal

de Montcada i Reixac

Horari: de 9 a 14 h

C. Major, 32

610 144 499

museumunicipal@montcada.org

Més informació: 

www.montcada.cat

•   MEMÒRIA COL·LECTIVA
(Museu Municipal.
Casa de la Vila)
2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
i 29 de novembre
de 2022, d’11 a 12.30 h

Treball a partir

de records, mitjançant 

fotografies i cançons.

Laura Grau | Montcada

PINTURA

Maese Pérez recopila emocions 
pictòriques a ‘Pell de gallina’
L’artista inaugurarà a l’Auditori una mostra retrospectiva dels darrers 12 anys 
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Maese Pérez compagina la creació amb la feina de director de l’Aula d’Art Municipal

Després de 14 anys sense expo-
sar a Montcada, l’artista Maese 
Pérez (Caspe, 1967) ultima els 
preparatius d’una retrospectiva 
d’aquest període que portarà 
per títol ‘Pell de gallina’, “una 
recopilació d’emocions pictò-
riques”, en paraules de l’autor, 
que intenta traslladar al paper 
l’ànima dels objectes, seguint la 
tècnica del stiacciato que usava 
l’italià Donatello als seus bai-
xos relleus, i la del grec Fidias, 
a partir de draps mullats. El 
resultat són petits sudaris que 
recorden el sistema de lectura 
Braille que utilitzen les perso-
nes cegues.

Evolució. Condicionat per la 
manca d’espai –va deixar el seu 
estudi de Can Sant Joan– i de 
temps –durant l’etapa com a di-
rector de l’escola d’art La Taca–, 
Pérez ha abandonat els grans 
formats i ha apostat per explo-
tar les possibilitats del paper i 

del blanc, un color que canvia 
amb el pas del temps. “La ur-
gència de crear m’ha dut pel 
camí del minimalisme i la 
senzillesa, eliminant tot allò 
superfl u”, explica l’artista, que 
aborda temes com l’amor, el 
desamor, el maltractament, el 
caos i la guerra, amb títols sug-

gerents que convidaran l’espec-
tador a refl exionar. La mostra 
també inclou obres creades des 
del confi nament i fi ns a l’actua-
litat, que refl ecteixen la por i la 
incertesa viscudes durant l’eta-
pa pandèmica. La inauguració 
es farà a l’Auditori Municipal el 
28 d’octubre (19.30h).

En motiu del DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ 

PER LA DESPATOLOGITZACIÓ TRANS

PROGRAMA 2022

PER A MÉS INFORMACIÓ I ACTIVITATS 

CONSULTA LES XARXES @IGUALTATMIR 

TAULA

LGBTI

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE, A LES 19 h

“LA RESPOSTA A TOT EL QUE LI PREGUNTARIES 
A UNA NOIA TRANS”
A càrrec de Valentina Berr

Centre Cívic Can Cuiàs

DIMARTS 25 D’OCTUBRE, A LES 18.30 h

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ, “NUESTRANS 
VIDAS IMPORTAN”, d’ATA-Sylvia Rivera

A càrrec de l’autor, Izhan Alcántara (Er Reverte)

Organitzat amb l’AVV Can Sant Joan

i La Periférica

L’exposició estarà oberta al públic de l’1 al 31 

d’octubre.

Espai Jove Can Tauler

DIJOUS 3 DE NOVEMBRE, A LES 19 h

CONVERSA: “INFÀNCIA, JOVENTUT 
I FAMÍLIES TRANS” 
A càrrec d’Ana Valenzuela, presidenta 

de Chrysallis; Jordi Reviriego, metge de 

Trànsit; i Eiden Marín Rodríguez, activista 

transfeminista. 

Casa de la Vila 

Fotografia de Zowy Voeten

CONEIX EL NETWORKING
DE REFERÈNCIES
Participa en una dinàmica real 

i surt amb contactes interessants!

El networking de referències ha arribat amb força. Si 

ets una persona emprenedora, responsable d’àrea de 

gestió i/o directiu/va, volem que coneguis aquesta nova 

modalitat i la practiquis en directe amb representants de 

diferents xarxes que ja l’han incorporada i han obtingut 

contactes interessants.

Dimarts 25 d’octubre, 

de 9 a 14 h
Casa de la Vila (C. Major, 32)

A càrrec de Rosaura 

Alastruey, especialista 

en networking.

Inscripcions:
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CULTURA POPULAR

Tarda ‘bestial’ amb Els Diables
La colla de Can Sant Joan clou la temporada amb la 7a Trobada de Bestiari
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El Moll Fer, de la colla dels Torrats (Mollet del Vallès), durant el correfoc que van protagonitzar les sis bèsties pels carrers del centre de Montcada

El drac Joan, dels Diables de Can Sant Joan, va ser portat per primera vegada per una dona

El drac Joan, dels Diables de 
Can Sant Joan, va ser l’amfi trió 
d’una jornada de cultura popu-
lar que va comptar amb la par-
ticipació del Poll Foll, de la colla 
de Ripollet; la Puput Diabòlica, 
dels Diables de Cerdanyola; La 
Martineta, de l’Associació de la 
Colla Bèstia de Foc de Cerda-
nyola; el Moll Fer, de la Colla 
dels Torrats, de Mollet del Va-
llès, i Lea, de la colla Udols de 
foc, de Calella. “Estem molt 
contents de com va anar, tant 
per la implicació dels nostres 
diables, com de la resta de 
les colles”, ha dit la portaveu 
dels Diables, Laura Terol, qui 
ha agraït el suport logístic de 

l’Ajuntament i de la Policia Lo-
cal en el desenvolupament de 
l’esdeveniment, que va posar 
punt fi nal a la temporada. La 

colla aprofi tarà aquests mesos 
per preparar el programa d’ac-
tivitats de la nova temporada, 
que arrencarà al gener.

MAS RAMPINYO

Tornen les gitanes a La Unió
El fundador de l’antic Esbart Dansaire, Joan Monclús, imparteix la formació 

‘El Rec Comtal: la lluita veïnal 
pel bé comú’, és el títol del do-
cumental que mostra el procés 
de recuperació d’aquest canal 
milenari com a patrimoni na-
tural i cultural. Produït per les 
entitats La Perifèrica, Òmnium 
Cultural i l’AV Can Sant Joan, 
el cutmetratge, de 15 minuts 
de durada, va ser presentat el 
9 d’octubre a la Casa de les Ai-
gües, en el marc de les Jornades 
Europees de Patrimoni, que 
van organitzar la Taula Comu-
nitària del Rec Comtal, de la 
qual forma part el Museu Mu-
nicipal i diferents entitats.

Lluita veïnal. L’audiovisual fa 
un repàs dels usos que ha tin-
gut el Rec al llarg del temps i 

el seu paper com a nexe en-
tre Can Sant Joan i Vallbona. 
També narra la lluita dels veïns 
per aconseguir la dignifi cació 
del Rec, un espai que va estar 
molts anys abandonat per les 
administracions. Arran de la 
mobilització veïnal, els ajunta-
ments de Montcada i Barcelona 
–amb el suport del Consorci del 
Besòs–, van impulsar el projecte 
de rehabilitació, iniciat el 2015. 
Les inversions han permès 
convertir el Rec en un punt de 
trobada, dinamitzat per projec-
tes comunitaris com ‘El Rec es 
mou’.  “El Rec és un espai de 
cohesió social amb activitats 
inclusives que afavoreixen la 
interacció entre la gent dels 
barris”, va explicar Carmen 
Fructuoso, de La Perifèrica. 

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

Carmen Fructuoso, Raquel Cros i Antonio Alcántara, participants en el documental sobre el Rec

ER
IC

 M
O

N
ER

Eric Moner | Can Sant Joan

El Rec Comtal, patrimoni 
i espai de cohesió social
Un documental repassa l’evolució d’aquest canal milenari

Laura Grau | Mas Rampinyo

La colla infantil va fer el seu debut en la darrera edició de la Festa Major de Mas Rampinyo

La Unió de Mas Rampinyo no 
vol deixar perdre una de les 
seves seccions més emblemàti-
ques, la colla de gitanes, inac-
tiva des de fi nal dels noranta. 
Amb aquest objectiu, ha posat 
en marxa una nova colla infan-
til, que ja compta amb 25 nens 
i nenes d’entre 7 i 12 anys. Els 
assajos es fan els diumenges a la 
tarda, de 17.30 a 19h. 
El responsable de la colla és 
Joan Monclús, antic ballador i 
fundador l’any 1985 de l’Esbart 
Dansaire de La Unió, grup 
que va arribar a tenir més d’un 
centenar de components i va 
esdevenir un referent per als 
infants i joves del barri. “Si vo-
lem que les noves generacions 
s’enganxin a les danses tra-

dicionals, hem de començar 
pels més petits”, ha remarcat 
Monclús, a qui l’interessa so-
bretot “formar dansaires que 
no només ballin gitanes, sinó 
altres danses d’esbart”. Mon-
clús, de 70 anys, va guanyar el 

Premi Dalmau 2017 per la seva 
tasca de recuperació i divulga-
ció del ball de gitanes i altres 
danses tradicionals dels Països 
Catalans.  Les famílies interes-
sades poden enviar un correu a 
l’adreça info@la-unio.cat.
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TEATRE

‘Les carrega el diable’ refl exiona 
sobre l’horror de la guerra
L’espectacle de l’Aula de Teatre inaugura la 15a edició de Montcada a Escena

Una nit qualsevol en una dis-
coteca. Sonen les sirenes i co-
mença l’estrèpit de les bombes. 
Crits, corredisses, cares de 
pànic i cossos sense vida. Així 
comença l’onzè muntatge de 
l’Aula de Teatre de Montcada 
‘Les carrega el dia ble’ que, mit-
jançant una vintena d’escenes 
curtes, descriu la crua rea litat 
de les guerres, des de les situa-
cions de pillatge i els danys 
psíquics que provoquen en les 
persones, fi ns al drama dels 
refugiats o la violència sexual 
contra les dones.

Refl exions. L’autor i el director 
del muntatge, Climent Sensa-
da, fa un compendi dels hor-
rors de la guerra per construir 
un discurs antibel·licista, que 
culmina amb l’escena del grup 
de turistes fent-se fotos a l’esce-
nari d’una guerra, com si fos 
una cosa del passat. Però, l’obra 
ens recorda que la barbàrie 
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Una escena de ‘Les carrega el diable’, un al·legat contra la guerra creat per Climent Sensada

Preu: 15 euros; anticipada 12 eurosPreu: 18 euros; anticipada 15 eurosPreu: 8 euros

Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

OCTUBRE/
NOVEMBRE

2022

DISSABTE 22 D’OCTUBRE, 20 h
Grup Maçateatre 
S.O.S
TEATRE
Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 23 D’OCTUBRE, 18 h
TEATRE LLIURE
SÍNDROME DE GEL
TEATRE
Teatre Municipal

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE, 20 h
Cia. Somni Produccions
PARADÍS
TEATRE
Teatre Municipal

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

Les actrius Roc Martínez i Jana Punsola

El Teatre Municipal acolli-
rà el 23 d’octubre l’espectacle 
‘Síndrome de gel’ (18h), una 
producció del Teatre Lliure di-
rigida per Xicu Masó. L’obra 
aborda l’anomenada ‘síndrome 
de resignació’, una misteriosa 
malaltia detectada durant la 
dècada dels noranta a Suècia, 
que afecta els infants i els joves 
provinents de l’Est i de Síria. El 
malalt cau en una estat de letar-
gia en resposta al trauma viscut 
i la por de ser retornat.  Masó 
torna a apostar pel teatre amb 
esperit crític, com ja va fer a ‘El 
metge de Lampedusa’ –repre-
sentada a Montcada el 2018 | LG

continua i que actualment hi ha 
més de cinquanta confl ictes bèl-
lics en actiu, davant dels quals 
no podem restar impassibles. 
L’obra, representada els dies 8 
i 9 d’octubre al Teatre Muni-
cipal, va inaugurar la mostra 
Montcada a Escena, que oferirà 
sis espectacles fi ns al desembre 

de cinc companyies locals i, per 
primera vegada, una de fora, 
MaçaTeatre, que representarà 
l’obra de suspens ‘SOS’ el 22 
d’octubre, al Kursaal (20h). La 
meitat de la recaptació de l’es-
pectacle de l’Aula, més d’un mi-
ler d’euros, es destinaran a pro-
jectes de Montcada Solidària.

Mor als 93 anys 
Joan Bertran, un 
dels fundadors 
de l’ACM

Joan Bertran, als 80 anys, a la seu de l’ACM
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Joan Bertran, un dels funda-
dors de l’Associació Cultural 
Montcada (ACM), va morir 
el passat 8 d’octubre a l’edat 
de 93 anys a Manresa, ciutat 
on vivia amb la seva fi lla i on 
va ser enterrat. Bertran era un 
gran coneixedor de la història 
de Catalunya i de Montcada, 
que va investigar conjunta-
ment amb l’historiador Jaume 
Alcázar. Va ser un membre ac-
tiu de l’entitat, publicant arti-
cles a la revista ‘Quaderns’, de 
l’ACM. També va col·laborar 
durant vàries temporades en 
programes de Montcada Rà-
dio sobre història local | LG

‘Síndrome de 
gel’ aborda 
el drama dels 
refugiats
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L’estadi de la Ferreria acollirà 
el 15 d’octubre (16h) el der-
bi montcadenc entre el CD 
Montcada i la UE Sant Joan 
Atlètic, enquadrats al subgrup 
4B de Segona Catalana. El bon 
inici de temporada d’ambdós 
equips ha portat a una situació 
inèdita en la història d’aquests 
enfrontaments ja que, per pri-
mera vegada, els verds i els de 
Can Sant Joan arriben al duel 
com a líders, amb 9 punts. 
El conjunt de Miki Corominas 
està imbatut amb un ple de vic-
tòries a les tres jornades que ha 
disputat contra el Badia del Va-
llès (1-3), l’Olimpic Can Fatjó 
(2-0) i el Sabadell Nord (1-2). 
Per la seva banda, el bloc que 
dirigeix Daniel Sánchez va co-
mençar el campionat amb una 
derrota al camp del Ripollet 
per la mínima (1-0), però s’ha 
refet amb tres triomfs consecu-
tius davant del Can Rull-Ro-
mulo Tronchoni (6-3), el San 
Lorenzo (1-4) i el Badia (1-0). 

Valoracions. Tant els tècnics 
com els jugadors coincideixen 
a destascar que el fet d’encap-
çalar la classifi cació a aquestes 
alçades de la lliga no és signifi -
catiu. “És una anècdota per-
què acabem de començar. 

Tan de bo estiguem així al 
fi nal del campionat”, ha ma-
nifestat Albert Jiménez, capità 
de la UE Sant Joan, qui opina 
que “el derbi serà molt emo-
cionant perquè qui guanyi es 
posarà primer en solitari”.
El tècnic verd, Miki Coromi-
nas, també opina que el lide-
ratge és una situació “circums-
tancial” entre dos equips amb 
bones sensacions a l’inici de la 
lliga: “Veig el Sant Joan com 
un equipàs que m’agrada 
molt, però el meu conjunt 
també està fort perquè ha fet 
una bona pretemporada i els 
jugadors tenen moltes ganes”. 
Per la seva banda, l’entrenador 
del Sant Joan, Daniel Sánchez, 

s’ha mostrat satisfet del bon 
rendiment de la seva planti-
lla. “Som un bloc compacte 
i unit que es trobarà davant 
un equip rocós que fa molt 
bé les transicions”, ha indicat 
Sánchez, per a qui aquest serà 
el seu primer derbi. “Aquests 
partits sempre són especials, 
però els hem de plantejar 
com un matx més on hi ha 
tres punt en joc”, ha manifes-
tat el tècnic de Can Sant Joan. 
En aquest sentit també s’ha ex-
pressat Corominas, qui espera 

que “ambdós equips puguin 
oferir un bon espectacle de 
futbol”. El capità verd, Rodri-
go Esmail, ha demanat a les afi -
cions “que vinguin a disfrutar 
del matx. Òbviament, volen 
que guanyi el seu equip, però 
sempre des de l’esportivitat”, 
una opinió que comparteix la 
plantilla del Sant Joan. “Sa-
bem que un derbi, sobretot 
pels que som del poble, es 
viu més amb el cor que amb 
el cap, però hem d’intentar 
exhibir un bon partit perquè 

la gent s’ho passi bé i no hi 
hagi cap incident”, ha desta-
cat Jiménez. 

Solidaritat. Coincidint amb el 
duel, el CD Montcada organit-
za una recollida d’aliments que 
es lliuraran en acabar el partit 
als representants de l’entitat 
Càritas Montcada, que gestio-
na el banc d’aliments del muni-
cipi. Els productes, que han de 
ser llarga caducitat, es podran 
deixar a l’entrada de l’estadi de 
la Ferreria.

Esports
laveu.cat/esports

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

‘LAVEU.CAT’

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’estadi de la Ferreria acollirà el duel el 15 d’octubre entre dos equips que han exhibit un bon nivell en l’inici de la lliga 

El CD Montcada i la UE Sant Joan At. 
arriben com a líders al derbi local
Sílvia Alquézar | La Ferreria

D’esquerra a dreta, Miki Corominas i Rodrigo Esmail, del CD Montcada, i Albert Jiménez i Daniel Sánchez, de la UE Sant Joan Atlètic
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Els tècnics destaquen 
que tots dos equips 
arriben en un bon 
moment, però que el 
lideratge és anecdòtic

Ambdós clubs fan 
una crida a gaudir 
de la festa del futbol 
montcadenc des de 
l’esportivitat
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El FS Montcada arrenca amb un punt
El FS Montcada femení ha comen-
çat la temporada a la Divisio d’Honor 
Catalana de la mateixa manera que 
el sènior masculí, amb un empat i 
una derrota en les dues primeres 
jornades de lliga. Les jugadores 
montcadenques van debutar a la  
pista de l’Industrias Santa Colomaon 
van caure per 1-0 en un partit molt 
igualat i competit, en què la falta 
d’encert va ser decisiu en el resultat 
fi nal. El tècnic, Eric Berlinghieri, va 
destacar “l’actitud de les jugadores 
que, amb només dos canvis i algu-
nes amb molèsties musculars, van 

buscar la porteria contrària els 40 
minuts”. 
En el segon partit de lliga, el Mont-
cada va rebre el Futsal Mataró al 
Miquel Poblet, en un partit trepidant 
en què les jugadores locals es van 
avançar tres vegades en el marca-
dor, però el Mataró va aconseguir 
empatar i el matx va acabar amb 
un repartiment de punts. “Hem 
d’aprendre dels errors que vam 
tenir. Estic molt content amb les 
jugadores, segueixen amb una ac-
titud i ganes impecables, els re-
sultats arribaran”, opina el tècnic 

de l’equip. Els resultats obtinguts 
pel conjunt montcadenc el deixen a 
l’11è lloc, amb un punt. 
En les properes jornades, les mont-
cadenques rebran a casa el CCR 
Castelldefels, 13è classifi cat amb 
cap punt, i visitaran el Magic Sants, 
tercer classifi cat amb 4 punts. 
Aquestes són dues jornades claus 
per al sènior femení, que buscarà 
la primera victòria de la temporada 
per poder sortir de la part baixa de 
la taula i no patir tant per assegurar 
la permanència a la Divisió d’Honor 
Catalana | QB
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FUTBOL SALA FEMENÍ

Àlex Expósito 
deixa La Salle 
per motius 
personals
El tècnic Àlex Expósito ha re-
nunciat a la banqueta del sènior 
femení de La Salle per motius 
familiars. El càrrec d’entrena-
dor l’ha assumit provisional-
ment Pau Lleixà, actual direc-
tor esportiu del club, mentre 
l’entitat troba un substitut. 

Balanç. L’equip està situat al 
setè lloc de la classifi cació, amb 
tres derrotes en tres partits. 
Lleixà va dirigir el darrer matx 
disputat, on les montcadenques 
van  perdre contra el Gavà a 
la pista de la Zona Esportiva 
Centre per 24-26, en un duel 
força igualat. Les dues prope-
res jornades La Salle visitarà 
l’Handbol Garbí de Palafrugell 
i rebrà a casa la Unió Esportiva 
Sarrià | QB
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El FS Montcada té un 
inici irregular a la lliga
L’equip perd el primer matx a casa contra el Sant Joan

El FS Montcada arrenca una 
nova temporada a Tercera di-
visió nacional amb un empat i 
una derrota en els primers dos 
partits. El conjunt montcadenc 
va debutar a la pista del Sant 
Quirze del Vallès amb empat 
a 3, en un partit en què a fal-
ta d’11 segons “vàrem tenir 
la victòria a tocar dels dits”, 
ha indicat Juanjo Amigo, tèc-
nic del Montcada. A la segona 
jornada, el Montcada va rebre 
al Miquel Poblet el Sant Joan 
de Vilassar, un rival complicat 
que venia de guanyar la prime-
ra jornada de lliga. El partit es 
va decantar a favor de l’equip 

visitant per 4-8, amb una fl uixa 
primera part dels montcadencs 
que van pagar cars els seus er-
rors. “En la segona part, vam 
sortir més a dalt amb oportu-
nitats clares d’empatar, però, 
amb el joc de 5, no vam tenir 
les idees clares i el rival ens 
va marcar dos gols més”, va 
sentenciar Amigo. Aquests re-
sultats deixen el primer equip 

del FS Montcada al 14è lloc 
amb un punt. En les dues pro-
peres jornades, els locals busca-
ran revertir la situació contra 
dos rivals acabats d’ascendir. 

Primer, visitaran el FS Caste-
llar, 11è classifi cat amb 2 punts, 
i, la setmana següent, rebran al 
Miquel Poblet el Parets, cinquè 
classifi cat, amb 3 punts.

Quim Bilbeny | Redacció

El capità Victor Andrés, en una acció d’atac en el partit contra el Sant Joan de Vilassar.

FUTBOL SALA MASCULÍ

Un punt de 6 possibles 
col·loca el bloc de 
Juanjo Amigo 14è 
classifi cat en les dues 
primeres jornades

El Triomf UB MiR crea 
un equip sènior femení
No estarà federat i jugarà a una lliga de Sabadell

BÀSQUET FEMENÍ

La UB MiR ha decidit crear un 
sènior femení, que enguany no 
estarà federat i competirà a una 
lliga de Sabadell. L’equip està 
format, de moment, per un to-
tal de nou jugadores, totes de 
Montcada que havien estat a 
diversos clubs locals en etapes 
anteriors. La promotora de la 
recuperació del bàsquet femení 
en categoria adulta al municipi 
és Silvia San Nicolás, que va 
començar a practicar aquest es-
port a l’escola Font Freda i des-
prés va passar pel CB Elvira 
Cuyàs i la fusió d’aquest club 
amb La Salle, ambdues entitats 
ja desaparegudes.
“Vaig regularment a veure el 

sènior masculí i em feia molta 
enveja sana. Vaig parlar amb 
una amiga i, tirant de contac-
tes i fent difusió a les xarxes 
socials, hem aconseguit enge-
gar el projecte”, ha explica la 
capitana, qui reconeix que ha 
costat força arrencar l’equip. 
“Estem molt il·lusionades de 
tornar a jugar”, ha manifes-
tat la jugadora, per a la qual el 

principal objectiu aquesta tem-
porada és “desconnectar de la 
rutina i tornar a gaudir amb 
el bàsquet des de la pista”. 
La plantilla, sota les ordres de 
Lorena Bascón, participarà a 
una competició que es disputa 

entre setmana, “així els caps 
de setmana podrem anar a 
acompanyar els nostres fi lls 
als seus partits”, ha dit San 
Nicolás.
L’equip encara no està tancat 
defi nitivament. Les dones que 

vulguin provar ho poden fer 
fi ns a fi nals d’octubre, dimarts 
i dijous, de 21 a 22h, al gimnàs 
de la Zona Centre. El sènior fe-
mení compta amb el patrocini 
de l’empresa Productos Aditi-
vos, ubicada a la Ferreria.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip femení de la UB MiR entrena els dimarts i dijous, de 21 a 22h, al gimnàs municipal de la Zona Centre

La inscripció per 
formar part de la nova 
plantilla romandrà 
oberta fi ns a fi nals del 
mes d’octubre
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La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) ha començat la temporada 
de tardor de manera excel·lent. 
Jaume González –a la foto, pri-
mer per l’esquerre– s’ha procla-
mat subcampió de Catalunya de 
curses verticals en la categoria 
absoluta. La prova es va disputar 
el 25 de setembre a La Pobla de 
Segur. L’atleta del club local va in-
vertir un temps de 39 minuts i 24 
segons per recórrer 5 km amb un 
desnivell positiu de 850 metres.

Ultra Pirineu. La secció de la Ul-
trajam s’ha endut dos podis a la 
prova Salomon Ultra Pirineu, dis-
putada el passat cap de setmana 
al Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
Susana Moreno ha quedat terce-
ra de la categoria de 40 a 49 anys 
en la prova de la marató, de 42 
km, amb un registre de 5 hores, 
50 minuts i 9 segons. D’altra ban-
da, el seu company d’equip Pedro 

Ordóñez va ser el millor classifi cat 
a la categoria de 50 a 59 anys en 
la cursa de la mitja marató, amb 
un temps de 2 hores, 2 minuts i 
34 segons.
L’endemà de la Ultra Pirineu, Mo-
reno va viatjar fi ns a Suïssa per 

participar a la prova de doble ver-
tical Claropizzo, amb un desnivell 
positiu de 2.500 metres. La corre-
dora montcadenca va acabar a la 
posició 151 de la general de 226 
atletes arribats i al lloc 31 de la 
categoria de dones | SA

 

Les jugadores montcadenques 
Aitana Segura, Aina Artés i Nora 
Hendrikse –a la imatge superior– 
junt amb l’assistent a l’entrenador 
Jessica Lechuga van formar part 
de l’equip català que va guanyar 
la medalla de bronze en el Cam-
pionat de corfbol d’Europa sots 

21. El torneig es va disputar entre 
els dies 29 de setembre i 1 d’oc-
tubre a Terrassa, on la selecció 
catalana es va enfrontar contra 
Països Baixos, Bèlgica, Portugal, 
Alemanya i Hongria. El títol se’l 
va endur Països Baixos, que va 
guanyar les belgues a la fi nal | DF

Quatre joves montcadenques 
guanyen el bronze a l’Europeu
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El Cemir demana tornar 
a jugar al Miquel Poblet
L’associació no disposa de local des de la pandèmia

El Club Escacs Montcada i Rei-
xac (CEMIR) ha iniciat una 
campanya amb el lema ‘Stop 
desnonament’ per demanar a 
l’Ajuntament disposar d’un es-
pai al pavelló Miquel Poblet on 
jugar els partits i tenir la seu del 
club. L’entitat denuncia que fa 
més de dos anys es va quedar 
sense local per decisió de l’ales-
hores regidor d’Esports,  Salva 
Serratosa (ERC), un fet que, en 
opinió de la directiva, ha posat 
en perill la continuïtat de l’entitat. 
“La pandèmia i que l’Ajun-
tament ens desnonés al 2019 
del local que ocupàvem des 
de 1995 al Miquel Poblet ens 

ha posat a la vora la desapa-
rició com a club”, ha explicat 
el president Jaume Izquierdo, 
escollit el 7 d’octubre. “La crisi 
sanitària l’hem capejada, però 
l’incompliment sistemàtic dels 
compromisos per part dels re-
gidors successius d’Esports ens 
han condemnat”, afegeix el pre-
sident sortint, Francesc Moreno.

Segons el club, Serratosa es va 
comprometre, en el marc d’una 
assemblea de l’entitat, a mantenir 
el pavelló com a seu del Cemir. 
“Però, al 2020 ens va treure el 
local sense previ avís i, a can-
vi, ens va oferir jugar a la seu 
de la petanca, que és un local 
insalubre i inadequat per a 

la pràctica dels escacs”, criti-
ca Moreno. En l’actualitat, el 
Cemir disposa d’un espai de 
reunió al  Casal Cívic de Mont-
cada.

Rèplica. El regidor d’Esports, 
Gerard Garrido (ERC), qües-
tiona la versió de l’entitat, tot 

Lluís Maldonado | Montcada

Socis i dirigents de Club d’Escacs Montcada i Reixac protesten per la decisió municipal de deixar-los sense local des del 2019

ESCACS

‘La pandèmia i que ens 
desnonessin del pavelló 
ens ha posat a la vora 
de la desaparició’, 
critica el club

Jaume González, subcampió 
de Catalunya en curses verticals
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argumentat que “els vam ofe-
rir trobar un espai com alter-
nativa i, fi ns i tot, quedar-se 
al local del pavelló Miquel 
Poblet, però no en exclusiva, 
sinó de forma compartida”. 
L’edil ha destacat també que 
“la Regidoria està oberta al 
diàleg” per trobar una solució. 



L’idil·li de Jordi Aguilar (Barcelona, 1968) amb els turismes clàssics comença a Montcada i Reixac 
gairebé des que té memòria. La seva infància la recorda amb un cotxe de joguina sempre a la mà. 
Amb el transcurs dels temps, aquesta devoció pels automòbils va esdevenir passió i amb 15 anys 
va rebre de regal el seu primer vehicle, que va restaurar i estrenar quan es va treure el permís de 
conduir. Per la seva col·lecció han passat fi ns a 9 models de SEAT 600, un Volkswagen Beetle o un 
Mercedes 300 Coupé. Actualment, és propietari de tres vehicles clàssics: un Seat 600 Model E de 
l’any 1970, un Citroën 11 Ligero Tracktion Avant de l’any 1953 –el primer de la història amb tracció 
a les rodes del davant– i un MG B Roadster de l’any 1968, que va fer portar dels Estats Units. Aguilar 
és soci fundador de l’associació Amics dels Clàssics de Montcada i Reixac (ACMiR), que cada any 
organitza una trobada multitudinària al poble que, enguany, arriba a la novena edició.

‘La passió pels cotxes 
em ve de la infància’

Quan va descobrir que tenia 
aquesta devoció pels clàssics?
Des que soc nen he sentit atracció 
pels cotxes. De fet, si faig la vista  
enrere, tots els records que em 
venen al cap son amb un cotxe 
de joguina a la mà. Amb el temps, 
vaig anar conformant la meva 
personalitat i defi nint el meu gust.
És una passió heretada? 
No. Tot i que van ser els meus 
pares els qui em van regalar el 
primer vehicle, ni ells, ni el meu 
germà, ni de moment el meu fi ll, 
tenen aquesta passió. De fet, a 
la família la afi ció preferida és el 
futbol. 
Els vehicles els restaura vostè 
mateix? 
Faig una part important de la 
restauració, en la part mecànica, 
ja que vaig treballar 11 anys com a 
mecànic. En canvi, en tots aquells 

aspectes on no arribo, com la 
pintura o la tapisseria, demano 
ajuda a amics o professionals. 
Fins i tot el meu pare quan es va 
jubilar, venia al local i em donava 
un cop de mà. 
Com s’adquireix un cotxe clàssic?
És un procés llarg i hi ha diverses 
formes de fer-ho. L’MG per 
exemple, el vaig comprar l’any 
2000 a través d’un amic que 
es dedicava a importar-ne. El 
vehicle estava als Estats Units i va 
venir en un contenidor amb tres 
cotxes més. Vaig trigar tres anys 
a restaurar-lo. El Citroën 11, en 
canvi, no tenia previst comprar-
lo, ja que el seu preu de mercat 
no s’ajustava al meu pressupost. 
Jo volia un Renault 4/4, però un 
dia passejant per Barcelona amb 
la meva dona vàrem veure un 
Citroën Traction, a ella li va agradar 

i va beneir la compra. Un cop 
decidit, el vaig trobar anunciat en 
una revista, però quan vaig trucar  
per telèfon, resulta que estava a 
l’Uruguai. El transport es va fer 
en vaixell fi ns al port de Bilbao i, 
un cop allà, vaig haver de portar-
lo amb una grua fi ns a Montcada. 
Tota una odissea.
I on guarda tots aquests 
automòbils?
Quan era jove i començava a tenir 
els meus primers estalvis, la meva 
mare em va dir ‘o et compres un 
pis o fa alguna inversió, però els 
diners no els malgastis’. Llavors 

vaig decidir comprar un local per 
guardar els meus vehicles. 
Amb aquests vehicles surt a 
circular? 
Sí, he anat a trobades arreu 
d’Espanya i he fet viatges amb la 
meva dona i la família, aquests 
cotxes han tingut molta vida. 
Amb el 600 he estat a Màlaga, a 
Alacant, a Reus; amb l’MG vàrem 
fer tot el nord d’Espanya i amb el 
Citroën vam anar fi ns a Andorra. 
De fet, en aquest últim viatge vam 
participar 14 vehicles d’ACMiR  i 
vàrem tornar amb 7 premis.
Vostè és soci fundador d’ACMiR?
Sí, vam crear l’entitat l’any 2015 i 
d’aleshores ençà hem participat en 
diversos esdeveniments i viatges 
conjunts. També organitzem 
anualment la Trobada de vehicles 
clàssics i la Fira de l’automòbil 
de Montcada i Reixac amb 

l’Ajuntament. Enguany celebrem 
la novena edició i els 14  cotxes 
amb els quals vam fer el viatge a 
Andorra tindran un espai específi c 
al centre del recinte fi ral. 
Té pensat quin serà el proper 
vehicle de la col·lecció?
I tant! Un Renault 4/4. Tot i que el 
Citroën era un vell desig i vaig poder 
satisfer-lo, em va quedar l’espineta 
de no haver adquirit el Renault.
Entre el jovent existeix també 
passió pel motor clàssic?
Sí. A les trobades de models 
històrics com el Citroën 11, soc el 
més jove, però quan es tracta de 
models com el 600, és normal és 
trobar-hi més jovent. Si no et ve de 
família, el més habitual és que el 
teu interès començi amb vehicles 
de la teva infantesa, i amb el temps, 
la passió et porti a afi cionar-te a 
vehicles més antics.

‘Amb els meus primers 
estalvis, en comptes 
d’un pis, vaig comprar 
un local per als cotxes’

Col·leccionista de cotxes clàssics

A títol personal
LUCAS CERVANTES
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Jordi Aguilar
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