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Dani Font | Montcada

A Montcada es generen anualment 
unes 17.500 tones de residus ur-

bans, fet que equival a 1,3 kg per per-
sona i dia o el que és el mateix, 476 
kg per habitant i any. Les fraccions 
d’envasos, resta i orgànica acaben a 
l’Ecoparc de Montcada on es fa el tri-
atge d’allò que es pot reciclar, men-
tre que el paper i el vidre van a altres 
empreses gestores especialitzades 
en el seu tractament. Aquestes són 
algunes de les dades que s’han posat 
de relleu amb motiu de la Setmana 
Europea per a la prevenció de residus, 
feta entre el 19 i 27 de novembre, i 
durant la qual l’Ajuntament ha pre-
sentat l’Ecotruck, un espai mòbil de 
divulgació ambiental. 

Situació Actual
La recollida selectiva a Montcada se 
situa en el 38%, si fa o no fa, en la 
mitjana catalana. Aquesta xifra, però, 
està lluny del 65% que exigeix la Unió 
Europea per a l’any 2025 i del 75% 
per al 2035, any en el qual només un 
10% dels residus urbans podrà anar 
als abocadors. Els municipis que no 

assoleixin la xifra de recollida dic-
tada per Europa seran sancionats. 
D’altra banda, l’Agència de Residus 
de Catalunya cada cop cobra més als 
ajuntaments per eliminar les deixalles 
que acaben sota terra o en incine-
radores, el que es coneix com trac-
tament fi nal i, en els propers anys, 
el cost pot incrementar-se fi ns a un 
65% de l’actual. L’any 2020 l’Agència 
cobrava 47,10 euros per tona i aquest 
any, 59,10. El 2024 està previst que 
el cànon augmenti fi ns als 71 euros.

Aquestes xifres indiquen que el 
model actual de contenidors oberts 
al carrer no funciona i és insosteni-
ble des del punt de vista mediam-
biental i també econòmic. Mesures 
com la implantació de 80 bateries 
de contenidors soterrats en la dèca-
da del 2000 no van servir per pujar 
el percentatge de recollida selecti-
va. “Aquesta mesura no responia a 
cap necessitat real de la ciutadania, 

a més, els dipòsits no són pràctics, 
sovint es taponen i el seu manteni-
ment i neteja té un sobrecost im-
portant respecte als de superfície”, 
assenyala Juan Carlos de la Torre 
(ECP), regidor de Serveis Munici-
pals. Segons fonts de la Regidoria, 
aquest sobrecost és de 225.000 eu-
ros anuals.  A més dels contenidors 
soterrats, al municipi n’hi ha 50 de 
superfície amb càrrega lateral.

‘La instal·lació dels 
contenidors soterrats 
no responia a cap 
necessitat real de la 
ciutadania’
Juan Carlos de la Torre, 
regidor de Serveis Municipals

La recollida selectiva a Montcada se situa en el 38%, si fa o no fa, en la mitjana catalana Pilar Abián

La recollida selectiva se situa en el 38% del total, coincidint amb la mitjana de Catalunya

Medi Ambient

Cada habitant genera 476 
quilos de residus l’any

Contenidors inteŀ ligents

L’amenaça de la sanció europea i 
l’increment del cànon que cobrarà 
l’Agència de Residus de Catalunya 
fa necessari un canvi de model. De 
cara a 2023 o 2024, el consistori té 
previst la posada en marxa d’un 
sistema de contenidor inteŀ ligent 
per a la ciutadania i de porta a porta 
per als comerços, atenent al volum 
i al tipus de residu que genera cada 
establiment. 
Per implementar el nou sistema, 

l’Ajuntament comptarà amb una 
subvenció dels fons Next Genera-
tion de mig milió d’euros per cobrir 
les despeses de comunicació a la 
ciutadania, fer-ne el seguiment un 
cop implantat i la compra de conte-
nidors d’orgànica. Tot i així, hi hau-
rà una part de la inversió que haurà 
d’assumir  el consistori, però des de 
la Regidoria de Serveis Municipals 
estimen que estarà compensada en 
un any. DF 

Els comerços tindran servei porta a porta
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Els treballadors del servei de neteja 
convoquen una vaga a les portes de Nadal

L’Ecotruck vol conscienciar sobre 
el canvi climàtic i l’economia circular
L’espai mòbil de divulgació mediambiental és una iniciativa pionera a tot l’Estat

Una caravana d’estiueig 
condemnada a anar a 

un dipòsit de desballesta-
ment ha estat transformada 
en l’EcoTruck, un espai mò-
bil de divulgació ambiental. 
Aquesta iniciativa pione-
ra promoguda per l’Ajun-
tament i desenvolupada per 
la Regidoria d’Espai Natural 
amb el suport dels voluntaris 
de l’ADF, es va presentar el 
19 de novembre amb motiu 
de la Setmana Europea de la 
prevenció de residus.
L’EcoTruck ha estat reci-
clat amb materials de sego-
na mà respectuosos amb el 
medi ambient i és energèti-
cament autosufi cient. Al seu 
interior hi ha recursos edu-
catius sobre mobilitat sos-
tenible, biodiversitat, escal-

fament global i, en especial, 
informació sobre la gestió de 
residus. El disseny exterior és 
un dels aspectes singulars de 

l’EcoTruck; ha anat a càrrec 
de l’artista urbà Fullet, molt 
sensibilitzat amb projectes 
ambientals, que ha fet tota 

una tasca d’artesania pintant 
l’estructura de la caravana i 
afegint elements que li han 
donat una personalitat espe-

cial, com ara fustes, recicla-
des i pintades, enganxades a 
les seves parets.
“Aquest vehicle respon al
com promís que tenim com 
a Ajuntament amb totes les 
iniciatives vinculades a llui-
tar contra el canvi climàtic”, 
va dir l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP).

Programa previst
Amb motiu de la Setmana 
Europea de la prevenció de 
residus l’EcoTruck va visi-
tar diferents barris ofertant 
tallers a càrrec de l’Àrea Me -
tropolitana de Barcelona i 
d’Andròmines sobre repara-
ció de bicicletes i petits elec-
trodomèstics i restauració de 
mobles, entre d’altres. La vo-
luntat de l’Ajuntament és fer 
arribar l’EcoTruck a tots els 
barris i centres educatius.

Pilar Abián Montcada 

Medi Ambient

Un grup de treballadors, a la porta de la Casa de la Vila L. Cervantes

Reclamen millores salarials i socials a l’empresa concessionària

El comitè d’empresa d’FCC, 
concessionària del servei de 
neteja viària i recollida d’es-
combraries, ha convocat una 
vaga el 22 de desembre per re-
clamar millores salarials i so-
cials. La plantilla, formada per 
una cinquantena de treballa-

dors, ha acordat aquesta mesu-
ra “davant la intransigència de 
l’empresa en les negociacions 
del conveni coŀ lectiu”, segons 
va explicar al Ple municipal Xavi 
Cano, del comitè. L’empresa 
s’havia compromès a incre-
mentar els sous si aconseguia 
que l’Ajuntament prorrogués 

un any més el contracte del 
servei. Segons els treballadors, 
FCC ha aconseguit la pròrroga, 
però, en canvi, no ha adequat 
els salaris a l’IPC ni ha aplicat 
mesures de conciliació familiar.
El comitè també va demanar al 
Ple la mediació de l’Ajuntament 
per desbloquejar el conflicte 

amb una reunió a tres bandes. El 
regidor de Serveis Municipals, 
Juan Carlos de la Torre (ECP), va 
traslladar el suport municipal a 

la plantilla però va assenyalar 
que l’Ajuntament no pot formar 
part de les negociacions entre 
els treballadors i l’empresa.

Lucas Cervantes Montcada

 El disseny exterior l’ha fet l’artista urbà Fullet Premsa Ajuntament



Maria és el nom fi ctici d’una jove 
de Montcada que es va rebeŀ lar 

contra la decisió de la seva família 
de casar-la amb un home que vivia 
al país d’origen dels seus pares. No 
volia que li passés igual que a la seva 
cosina, que va marxar de vacances i 
ja no va tornar. La jove es va sobre-
posar a la pressió familiar i al rebuig 
de la seva comunitat per iniciar un 
nou camí a la vida, durant el qual va 
comptar amb l’ajut d’una família del 
municipi que la va acollir a casa en els 
moments més difícils. Maria viu ara a 
Barcelona i ha aconseguit recuperar 
la relació amb la seva mare.

Aquesta història no és un cas aïllat 
a Catalunya. Els Mossos d’Esquadra 
han atès prop de 200 dones des del 
2009, una xifra que possiblement 
serà més elevada ja que aquesta 
pràctica ocorre dins l’àmbit famili-
ar, lluny de la visibilitat pública.

Els matrimonis forçats són un fe-
nonem global que no està associat a 
determinades cultures o religions de 
forma directa, però sí a pràctiques 
tradicionals contràries als drets de 
les dones. Consisteixen en la unió 
de dues persones en la qual, com a 
mínim, una de les dues –general-
ment la dona– no ha donat el seu 
consentiment i ha estat pressionada 
i coaccionada per la seva família i el 
seu entorn més proper.  Les joves no 
tenen dret a decidir sobre el seu pro-

jecte vital i, com aquesta violència es 
produeix dins l’àmbit familiar, que-
den en una situació de vulnerabilitat 
i indefensió total. 

Jornades comarcals
Amb l’objectiu d’establir un protocol 
de prevenció i abordatge dels matri-
monis forçats, el Consell Comarcal 
va organitzar el 29 de novembre, a 
l’Auditori, una jornada adreçada a 
professionals per analitzar la proble-
màtica des de diversos àmbits. L’enti-
tat Valentes i Acompanyades, amb seu 
a Salt (Girona), va explicar les seves 
experiències per ajudar les víctimes 
i aturar aquestes pràctiques. “És una 
forma de violència sense fronteres. 
La unió no es concep com un afer 
personal, sinó com un pacte entre 
famílies”, va destacar la integradora 
social Ruth Rosique.

Les causes que hi ha darrera d’un 
matrimoni forçat són diverses, vin-
culades amb el concepte d’identitat 
comunitària: mantenir el llinatge 
familiar, el respecte inqüestionable 
a l’autoritat dels més grans, la pre-
servació de la virginitat de les fi lles 
per no deshonrar les famílies i, de 
vegades, també influeixen motius 
econòmics. 

Carolina Villacampa, catedràti-
ca de Dret Penal de la Universitat 
de Lleida, va presentar els resultats 
d’una investigació sobre els diversos 
processos de victimització, tot con-
cloent que “és important entendre 

el context familiar per donar solu-
cions que tinguin validesa en la co-
munitat on es produeix el matrimoni 
forçat”.

Des de la vessant jurídica, les en-
titats també insten les administra-
cions a reforçar els protocols i  am-
pliar el suport a les víctimes.

‘Cal una mirada oberta 
i sense estigmes’ 
Rubia Naz és portaveu de Pakmir, una 
entitat local que treballa per la inte-
gració de les dones pakistaneses. Per a 
la jove, que està realitzant el treball de 
fi nal de carrera sobre els matrimonis 
forçats, “cal una mirada àmplia i sen-
se estigmes”. Naz opina que la millor 
manera de combatre aquesta pràctica 
és la socialització. “Dediquem molts 
esforços a transmetre a les famílies i 
les nenes la importància d’estudiar. 
Quan més elevat sigui el seu nivell 
educatiu, més empoderada estarà”, 
argumenta, tot destacant també la 
importància de tenir referents entre 
les germanes grans. SA

Matrimonis forçats,
la violència masclista 
més desconeguda

25N

Els casaments forçats no s’associen a cap cultura ni religió Levante

Sílvia Alquézar Montcada
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Hi ha adolescents i joves que són obligades a casar-se contra 
la seva voluntat seguint una tradició de la seva comunitat, 
un problema mundial que també es dona a casa nostra

La Veu de Montcada i Reixac 1a quinzena  Desembre 2022



Homenatge a les dones assassinades
Jesús Abad Montcada

Els noms de les 38 dones 
víctimes de feminicidis 

en el que portem de 2022 es 
van sentir la  tarda del 25 de 
novembre a la plaça de l’Es-
glésia al temps que s’apagava 
cada una dels espelmes que 
les representava. Alhora, qua-
tre dones escenifi caven una 
performance al mig del cercle 
que formaven els assistents 
per concloure amb un minut 
de silenci i un aplaudiment. 
Així va començar a Montca-
da i Reixac l’acte central del 
Dia Internacional per l’erra-
dicació de les violències mas-
clistes.

Dues representants del 
Consell de Dones, Elisa Rie-
ra i Manuela Valenzuela, van 
llegir el manifest reivindica-
tiu del 25N en què condem-

nen que “ofi cialment hi ha 
hagut 38 dones assassina-
des i no mortes com diuen 
alguns mitjans de comuni-
cació” i reivindiquen a les 
institucions “més polítiques 
actives contra aquestes vio-
lències, entre les quals és 
molt important l’educació 
socioadoptiva”.

Acte a Can Cuiàs
El missatge reivindicatiu del 
25N també va quedar palès 
en l’acte celebrat una hora 
abans davant el Centre Cívic 
Can Cuiàs on es van penjar 
vestits en record de les do-
nes assassinades. “Pretenem 
conscienciar tothom, alçant 
bé la veu i que això no quedi 
en un altre 25N per compartir 
llàgrimes”, va destacar Dèlia 
Garcia, del Grup de Dones de 
Can Cuiàs.

L’acte central va tenir lloc a la plaça de l’Església amb la lectura d’un manifest reivindicatiu i una performance 

A Can Cuiàs es van penjar vestits simbolitzant les víctimes P. Abián
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25N

Montcada 
aprova unir-se
a un programa 
de protecció 
de les víctimes 
El Ple ha aprovat per una-
nimitat la moció presenta-
da per Ciutadans per a l’ad-
hesió del a Policia Local al 
sistema VioGén, destinat 
a protegir les víctimes de 
violència de gènere, mit-
jançant un banc de dades 
únic. VioGén aglutina tota 
la informació relacionada 
amb les víctimesetre per tal 
que pugui ser compartida 
per totes les administra-
cions públiques,  policies, 
fiscalies, jutges i centres 
penitenciaris. LC

Espelmes de record a la plaça de l’Església Jesús Abad

La Veu de Montcada i Reixac: 1a quinzena  Desembre 2022
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El setge de l’AV 
i la Plataforma 
Antiincineració
contra la cimentera 
s’estreny encara més
El Suprem no admet els recursos de 
cassació de Lafarge i de la Generalitat

El Tribunal Suprem no ha 
admès a tràmit els recur-

sos de cassació presentats per 
LafargeHolcim, la Generali-
tat de Catalunya i el Comitè 
d’Empresa contra la sentèn-
cia que declara nuŀ la l’Auto-
rització Ambiental Integrada 
(AAI) de la fàbrica atorgada a 
l’empresa pel Departament 
de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat al desembre del 2017. 
En la seva resolució, el Su-
prem retorna les actuacions al 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) perquè 
resolgui els recursos de cas-
sació autonòmics presentats, 
l’últim pas d’un llarg procés 
judicial que va arrencar el 
2009, quan la cimentera va 
començar a utilitzar biomassa 
com a combustible, malgrat 
l’oposició frontal dels veïns a 
què la planta fes les funcions 
d’una incineradora.

“LafargeHolcim segueix 

tr e     ballant sense tenir l’au-
torització ambiental, per ai-
xò demanem a la Generalitat 
que compleixi amb la Llei i 
amb la sentència ja dicta-
da pel TSJC i clausuri la ins-
taŀ lació”, ha manifestat el 
president de l’AV Can Sant 
Joan i portaveu de la Plata-
forma Antiincineració, José 
Luis Conejero.

Recursos autonòmics
L’advocat de l’AV i expert en 
medi ambient, Albert Calduch, 
creu que ara que la sentència 
és ferma, la Generalitat no té 
cap excusa per no executar el 
tancament de la cimentera, 
tot i encara queden pendents 
els recursos de cassació au-

tonòmics presentats per les 
parts demandades. “Només 
són una nova maniobra de 
dilació per ajornar el tanca-
ment, que cada cop és més a 
prop”, opina.

En nom de l’Ajuntament, 
que també ha guanyat els 
processos iniciats contra 
la cimentera, l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), ha fe-
licitat les entitats veïnals per 
la seva lluita i per les fi tes ju-
dicials assolides. “Estem sa-
tisfets de la resolució del Su-
prem, ara només cal esperar 
que es resolguin els recursos 
pendents”, ha afegit l’edil. 

LafargeHolcim manté que 
s’ha arribat a l’actual situa-
ció per un defecte de forma 
en la tramitació de l’AAI i 

insta la Generalitat a agilitar 
la concessió de la nova auto-
rització que hi ha en trami-
tació. Aquest procediment, 
però, és llarg i complexe i, en 
opinió de l’advocat de l’AV 
Can Sant Joan, no es resol-

drà amb prou temps com per 
evitar que s’executi l’ordre 
de tancament de la plan-
ta dictat pel TSJC atès que la 
planta requereix de l’AAI per 
disposar de la llicència d’ac-
tivitats.

‘Demanem a la 
Generalitat que 
compleixi amb la llei i 
clausuri la instal·lació’
José L. Conejero, AV

Pilar Abián

Can Sant Joan

Vista de la cimentera des del Turó de Montcada, amb Can Sant Joan, a la dreta  Pilar Abián

Contràriament al posicionament veïnal i consistorial, tant la 
direcció de la cimentera com el Comitè d’empresa han expressat 
la seva preocupació davant la resolució del Suprem. A través 
d’un comunicat de premsa, LafargeHolcim ha manifestat que 
la seva prioritat és la defensa de la seva activitat així com en 
els llocs de treball que xifra en 327, entre directes i indirectes.
La companyia considera prioritari defensar la seva activitat i 
la continuïtat dels llocs de feina. L’empresa també fa constar 
que cap dels pronunciaments judicials que hi ha hagut fi ns ara 
ha qüestionat en comportament ambiental de la fàbrica, que 
situa en línia amb la legislació europea de prevenció i control 
ambiental, informació disponible al web de la companyia. PA

Preocupació creixent a la planta
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Lluís Maldonado Montcada

Incrementar el nombre de pi-
sos de protecció ofi cial (HPO) 

per facilitar l’accés a l’habitat-
ge a un preu ajustat. Aquest és 
l’acord unànim que es va apro-
var durant la sessió plenària del 
mes de novembre. La proposta 
del govern passa per modifi -
car el Pla General Metropolità 
(PGM) en sòl urbà consolidat 
qualificat com a densificació 
urbana semi intensiva (clau 
13b) perquè les promocions 
amb un sostre urbanístic supe-
rior als 800m2 estiguin obliga-
des a reservar el 30% del sostre 
residencial a HPO.

Mentre es tramita el can-
vi de planejament, durant 
dos anys quedarà suspès 
l’atorgament de llicències 

d’aquestes característiques. 
Els solars amb clau 13b es tro-
ben concentrats als barris de 
Can Sant Joan, Montcada, la 
Font Pudenta, Mas Rampinyo 
i Mas Duran.

Dura realitat
“La situació és dramàtica i per 
això volem afrontar el greu 
problema que tenim d’ac-
cés a l’habitatge per l’aug-
ment del preu del lloguer”, 
va subratllar el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánc-

hez (ERC). L’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), va afegir que 
la situació dels municipis que 
es troben en la primera corona 
metropolitana és molt delica-
da: “Tenim actualment 400 
famílies en llista d’espera per 
optar a un pis de lloguer pro-
tegit”, va lamentar tot aler-
tant que hi ha 30 famílies de 
la taula d’emergència reallot-
jades a hotels i apartaments 
pendents de poder accedir a 
un habitatge . 

El consistori disposa ac-
tualment de 15 habitatges 
socials, mentre que al 2015 
només en tenia 4. La mesura 
ha estat celebrada per totes 
les forces polítiques i també 
pel sindicat de llogateres de 
Montcada i Reixac a les xar-
xes socials. La mesura s’aplicarà a diversos barris del municipi  Montse Coll

Les promocions amb un sostre edifi cable superior als 800m2 
estaran obligades a reservar el 30% per a pisos protegits 

Ple de novembre

Montcada impulsa la construcció 
d’habitatge de protecció ofi cial

‘Tenim actualment 
400 famílies en llista 
d’espera per optar a un 
pis de lloguer protegit
Laura Campos, alcaldessa
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Dignifi car el Pla del Besòs, acció 
prioritària de la Generalitat
El nou conseller de Drets Social, Carles Campuzano, 
i el delegat del govern a Barcelona, Joan Borràs, ratifi quen 
el seu compromís amb la resolució del barraquisme

Carles Campuzano, nou con-
seller de Drets Socials, i 

Joan Borràs, delegat del go-
vern de la Generalitat a Bar-
celona, han reiterat el com-
promís de la Generalitat amb 
la resolució de la problemàtica 
de barraquisme que afecta el 
Pla del Besòs. Ambdós polí-
tics, recentment nomenats al 
càrrec, després de la sortida de 
Junts del govern autonòmic, 
van visitar el 17 de novembre 
el sector acompanyats per una 
delegació municipal encap-
çalada per l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i van mantenir 
una reunió de treball a la Ca-
sa de la Vila en què també van 
participar tècnics del consis-
tori i representants del Con-
sorci del Besòs.
“Vull posar en valor la feina 
feta fi ns ara, tant per l’Ajun-
tament com per la resta d’ad-
ministracions, i expressar el 
compromís de la Generalitat 
per seguir treballant i coope-
rant en la recerca de solucions 
de futur per al Pla del Besòs”, 
va manifestar el conseller. 
Com a mostra de la implica-
ció del seu departament, Cam-
puzano va assenyalar que la 
visita a Montcada ha estat una 
de les primeres que ha fet so-

bre el territori des que ha arri-
bat al càrrec, tot just fa un mes.
També el nou delegat del go-
vern va corroborar la voluntat 
de seguir liderant la comissió 
que va crear el seu predeces-
sor en resposta a la crida de 
l’alcaldessa arran la mort ac-
cidental d’una parella en una 
de les barraques de la llera 
el passat mes de gener. “És 
evident que no podem dei-
xar sol l’Ajuntament davant 
d’un problema social que 
trascendeix el municipi”, va 
dir Borràs.

Risc inassumible
L’alcaldessa va agrair les mos-
tres de suport de les adminis-
tracions supramunicipals i que 
els recents canvis al govern 
autonòmic no hagin afectat 
la línia de treball cooperatiu 
iniciada la passada primave-
ra. Després del recorregut fet 
per una part del sector de bar-
raques en què els polítics van 
tenir l’ocasió de parlar amb 
algunes de les famílies resi-
dents, Campos va voler donar 

un missatge de tranquilitat als 
afectats. “La preocupació pel 
seu futur és compartida tam-
bé per nosaltres, per això, un 
cop feta la diagnosi treballa-
rem per aconseguir reallotjar 
aquestes famílies; el que es-
tà clar és que aquí no poden 
continuar vivint per la seva 
pròpia seguretat, és un risc i 
un perill ja que es tracta d’un 
espai natural que es troba en 
zona inundable”, va mani-
festar l’edil.

Diagnosi en marxa
Actualment s’està executant 
la diagnosi iniciada a l’octubre 
i sufragada per la Conselleria 
de Drets Socials per conèixer 
la realitat de l’assentament de 
barraques que hi ha a la lle-
ra del Besòs. Entre el riu i la 
carretera de la Roca es calcu-
la que hi ha al voltant de 400 
construccions i a l’altra banda, 
prop d’un centenar entre les 
quals hi ha infrahabitatges, 
horts i activitats no regulades.  
Es preveu que els informes so-
bre la situació mediambiental 
i social del sector estiguin en-
llestits al fi nals de febrer.

Campuzano va posar 
en valor la feina feta 
fi ns ara, tant per 
l’Ajuntament com per la 
resta d’administracions

Pilar Abián Pla del Besòs

Emergència social

El conseller, al centre de la imatge, i l’alcaldessa, atenent famílies residents al Pla del Besòs P. Abián
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ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió del dia 27 d’octubre de 2022, ha aprovat:

PRIMER. Aprovar definitivament la relació individualitzada dels béns i drets a expropiar situats 
al carrer Novell número 10, amb referència cadastral números 1712331DF3911D0001YT i 
1712330DF3911D0001BT, i inscrita en el Registre de la Propietat de Montcada i Reixac amb el 
número 2.631, segons el detall que consta al dit acord.

SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva de la relació individualitzada i valorada del bé a 
expropiar amb referència cadastral números 1712331DF3911D0001YT i 1712330DF3911D0001BT 
situat al carrer Novell número 10 en el BOP de Barcelona, a un dels diaris de més difusió i, a l’e-
Tauler de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

TERCER. Aprovar l’inici d’expedient d’expropiació.

QUART. Iniciar l’expedient individualitzat per tal de determinar l’apreuament de la finca requerint 
als propietaris per a què, de conformitat a l’article 29 de la Llei d’expropiació forçosa, en el termini 
de vint dies, a comptar del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, presentin full 
d’apreuament, en el que concretin el valor en que estimen els béns que s’expropien.

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 18 i següents de la Llei de 
16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
23/11/2022

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2022, va aprovar les bases 
de les subvencions a diferents entitats ciutadanes, culturals, associatives i esportives del municipi 
per a l’any 2023.

El text íntegre de les bases figura publicat a la seu electrònica de la web municipal i taulers 
d’anuncis de l’Ajutament pel seu general coneixement i donar compliment al mencionat acord.

Així mateix, el ple de l’Ajuntament va acordar obrir període de presentació de sol·licituds per a la 
concessió d’aquests ajuts, que serà des de l’endemà de la publicació de les Bases al Butlletí Oficial 
de la Província fins al dia 31 de gener de 2023.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
25/11/2022

SLC de Montcada i Reixac

Casa de la Vila, C. Major, 32, 4a planta
Tel. 935 7516 44 · montcadaireixac@cpnl.cat

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

Inscripció:
• Matrícula preferent: 15 i 16 de desembre
• Nous alumnes: 19 i 20 de desembre
Virtual: https://inscripcions.cpnl.cat
També presencialment

VOLS FER CONVERSA 
EN CATALÀ?
Tots els dimarts
d’11.30 a 13.30 h

VOLS INICIAR-TE A ESCRIURE 
CORRECTAMENT EN CATALÀ?
Tots els dilluns i dimecres,
de 16 a 18 h

VOLS APRENDRE CATALÀ?
Tots els dimarts i dijous,
de 9.15 a 11.15 h

Audiència Pública

Pressupostos 
municipals 2023

Dimecres 7 de desembre,

a les 19 h

La sessió serà en línia, mitjançant 
la plataforma Zoom, i per 
participar-hi cal sol·licitar accés, 
enviant un correu electrònic a 
areaeconomica@montcada.org

abans de les 14.30 h del 5 de 
desembre.

laveu.cat
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Dani Font Montcada

Projecte Rius és el nom 
d’una iniciativa de volun-

tariat ambiental coordinada 
per l’Associació Hàbitats, 
que es basa en el seguiment 
de l’estat ecològic dels rius i 
rieres de Catalunya. El nombre 
més gran de grups i d’inspec-
cions es concentren a les con-
ques del Llobregat i del Besòs. 

A Montcada, hi participen 
entitats com el Centre Ex-
cursionista El Cim, La Hor-
da, Montcada Som-Rius o 
els centres educatius INS La 
Ferreria i l’escola El Turó. El 
Cim és el coŀ lectiu que porta 
més anys fent aquestes ob-

servacions a un dels afl uents 
del Besòs, el Ripoll, i són el 
segon grup voluntari que més 
inspeccions ha dut a terme al 
llarg dels 25 anys que existeix 
Projecte Rius.

Les inspeccions s’han con-
vertit en una activitat més 
que de les que organitza El 
CIM, una a la primavera i una 
altra a la tardor. “La gent es 
queda sorpresa perquè, tot i 
la pressió que suporta, n’hi 
ha més vida de la que veiem 
a simple vista. Al llarg dels 17 
anys l’aspecte del riu ha mi-
llorat moltíssim, excepte pel 
que fa al cabal”, explica el vo-
luntari Àngel Alias, qui sent 
el Ripoll molt a prop. “Me’l 

miro amb altres ulls. Abans 
m’era desconegut i no sabia 
les sorpreses que amaga”,
afegeix tot parlant d’aus com 
els bernats pescaires o els 
esplugabous, algunes de les 
espècies que s’alimenten de 
peixos com l’albornell. 

Alías, però, també alerta de 
la persistent baixada del ca-
bal. “Tota l’aigua del Ripoll 
és d’origen pluvial i cada cop 
plou menys”, lamenta Alí-
as, qui sospita que la raó per 

la qual el riu es queda gairebé 
sec en diversos moments del 
dia és que abans d’arribar a 
Montcada, hi ha diverses fà-
briques tèxtils que podrien 
retenir l’aigua per depurar els 
seus productes i tornar a abo-
car-la després. Fruit d’aques-
tes desaparicions del curs 
fluvial, en alguna de les se-
ves inspeccions els voluntaris 
s’han trobat peixos morts.
Un dels problemes que el Ri-
poll porti poca aigua és l’ele-

vada temperatura. Marina Co-
dina, de  l’Associació Hàbitats, 
explica que és preocupant si 
se sosté en el temps , afectant 
espècies que necessiten rangs 
menor i major oxigenació de 
l’aigua.

Un bernat pescaire, a la llera del Ripoll  Dani Font

El Cim és una de les entitats locals que 
participa en les inspeccions al Ripoll

Projecte Rius

‘Al riu hi ha més 
vida de la que veiem 
a simple vista’
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‘El Ripoll baixa sec 
perquè hi ha empreses 
que retenen l’aigua per 
depurar productes’
Àngel Alías, El Cim



Montserrat Romeu Cal-
vet (Vilanova i la Gel-

trú, 1922) acaba d’entrar al 
club del centenari. Aquesta 
veïna de Terra Nostra es va 
establir a Montcada i Reixac 
l’any 1983, amb dues com-
panyes més, Quima Secall i 
Pili Mombielo, que aleshores 
acabaven de deixar l’ordre del 
Císter. Malgrat ser seglars, al 

barri tothom les coneix com 
les monges i les referencia per 
la seva professió d’inferme-
res. Montserrat va treballar 
durant anys al dispensari que 
l’Ajuntament va habilitar en 
un annexe de l’antiga residèn-
cia de la gent gran l’Alzina –
avui reconvertida en centre 
cívic. “Molta gent em recorda 
perquè era la que posava les 
injeccions”, rememora Mont-

serrat qui també va fer molts 
anys de catequista a la parrò-
quia del barri. I és que el servei 
a la comunitat ha estat la seva 
dedicació i motivació vital. 

Montserrat recorda amb 
nitidesa episodis antics de la 
història, tant personal com 
coŀ lectiva, tot i que la me-
mòria més recent sovint li fa 
males passades. Expliquen 
les seves companyes que si 

bé ara dur una vida sedentà-
ria, abans sempre estava molt 
activa i destaquen d’ella que 
ha estat una dona moderna, 
oberta i cultivada, amant de 
la música i la lectura. Mont-
serrat intervé poc en la con-
versa però a l’hora del comiat 
confessa quin és el secret de la 
seva longevitat: “El més ma-
co d’aquesta vida és estimar, 
l’estimació em dona força”.

Una vida dedicada a la comunitat

Pilar Abián Terra Nostra

Montserrat Romeu P.Abián
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Montserrat Romeu, antiga infermera de Terra Nostra, compleix 100 anys

Formació i intercanvi 
d’experiències amb centres 
educatius europeus

Educació

Sílvia, Alexia, Anna, Andrea i Agnès, docents de l’Elvira Cuyàs  Fotos: P. Abián

Docents de l’Elvira Cuyàs i El Turó participen a l’ Erasmus+

Pilar Abián Redacció

Christian Peraire i Imma Espinosa

Set docents de centres de primària 
del municipi han participat enguany 

al projecte Erasmus+, un programa 
internacional fi nançat amb fons eu-
ropeus que ofereix la possibilitat de 
millorar la competència lingüística en 
llengua estrangera o de intercanviar 
experiències amb altres escoles. En el 
cas de les cinc professores de l’Elvira 
Cuyàs que han participat en la inicia-
tiva, quatre van viatjar a fi nals de juny 
una setmana a Croàcia per millorar 
els seus coneixements d’anglès i la 
cinquena ha estat aquest novembre a 
Finlàndia per fer una aproximació a la 
metodologia educativa del país. “Allà 
tenen molts recursos, bones instaŀ la-
cions i unes ràtio baixes”, explica la 
professora Alexia Tornos, tot afegint 
que la clau de l’èxit del model finès 
rau en el fet que tot l’alumnat dina al 

centre i fa moltes activitats a l’exte-
rior, malgrat les baixes temperatures. 
Quant a la forma de treballar dins de 
l’aula, Tornos opina que no hi ha una 
gran diferència de nivell respecte el 
que es fa aquí.

Per a les docents que van estar 
formant-se a Croàcia, l’experièn-
cia també ha estat molt positiva. “El 
projecte no només repercuteix en 
qui participa des d’un punt de vista 
personal, també reverteix en el pro-
pi centre ja que reportem el que hem 
après fent activitats amb els nostres 
alumnes”, assenyala Síl via Prieto. 

Recursos digitals
Al Turó els participants han estat dos, 
la directora, Imma Espinosa, que ha 
visitat centres de Portugal i el profes-
sor de Robòtica Christian Peraire, que 
ha estat a Dinamarca. “He pogut veure 
com es treballen les noves tecnologies 

i tenen bons recursos i equipaments, 
tot i que a nivell de metodologia es-
tem força equiparats ja que nosaltres 
tenim una bona dotació de mitjans 
digitals”, explica Peraire. Per a Es-
pinosa, l’experiència no ha estat tan 
profi tosa ja que les escoles visitades en 
el marc del projecte eren rurals. “Crec 
que ha estat més interessant per als 
docents d’allà que per a mi, ja que els 
he explicat moltes coses sobre com 
funcionem”. Tot i així, la directora 
del Turó considera que ha estat una 
vivència interessant per l’intercanvi 
d’informació i de contactes.



La rehabilitació de la Casa Larratea 
començarà abans d’acabar l’any
Sílvia Alquézar Montcada

La Casa Larratea es transformarà 
en un Centre de Creació Artísti-

ca centrat especialment en les arts 
plàstiques. Les obres de remodelació 
de l’edifi ci municipal, situat entre els 
carrers Montiu, Sant Lluís i Colon, co-
mençaran el 14 de desembre i tindran 
una durada de 10 mesos. El projecte, 
valorat en prop d’un milió d’euros, 
serà fi nançat a través dels fons Feder 
de la Unió Europea.

Els treballs s’inclouen dins del Pro-
grama Foment de Patrimoni Cultural 
i Industrial de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), que s’encarre-
ga de la redacció del pla, la licitació, 
l’execució i la direcció dels les obres. 
L’edifi ci, d’estil neoclàssic i elements 
modernistes (1899), està inclòs en el 
Catàleg de Patrimoni i és obra de l’ar-
quitecte Antoni M. Gallissa.

Valoracions
Durant la presentació de projecte, feta 
el 28 de novembre a la Casa de la Vila, 
l’alcaldessa, Laura Campos (ECP), es 
va mostrar iŀ lusionada amb la rehabi-
litació de l’habitatge, que en els darrers 
anys estava en desús i s’havia degradat. 
“Era urgent actuar pel seu valor pa-
trimonial i sentimental. El passat i el 
patrimoni són dos elements que actuen 
com a cohesionadors de la nostra iden-
titat com a poble”, va assenyalar l’edil.

També hi van intervenir el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez, i la regidora de Cultura i 
Patrimoni, M. Rosa Borràs, ambdós 
d’ERC. Sánchez va destacar “la vo-
luntat de l’Ajuntament de recupe-
rar el patrimoni històric i posar-lo a 
disposició de la ciutadania”. Borràs 
va parlar dels futurs usos de l’edifi -
ci, on és previst traslladar les classes 
de pintura que actualment s’impar-
teixen a la Casa de la Vila. “Volem un 
espai creatiu on es puguin desenvo-
lupar l’art i la cultura, especialment 
les arts plàstiques, mirant també cap 
a les noves tecnologies”, va dir.

Complexitat 
Adaptar l’antic habitatge a la norma-
tiva per esdevenir un equipament mu-
nicipal serà una operació complexa, 

segons va apuntar Moisès Martínez, 
tècnic de l’AMB.  

La planta baixa conservarà al-
guns dels elements d’origen, acolli-
rà les sales polivalents i el primer pis 
es destinarà a les aules de pintura i la 
sala de creació digital. L’accés a l’edi-
fi ci es farà pel carrer Montiu i dispo-
sarà d’ascensor. També es reformarà 
la part de la coberta per a altres usos.

Centre de Creació Artística

El projecte combina la promoció de les arts plàstiques amb la conservació i recuperació d’un edifi ci patrimonial

L’edifi ci data del 1899 i està inclòs al Catàleg de Patrimoni Pilar Abián
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‘Volem un espai creatiu on
es puguin desenvolupar l’art i 
la cultura, especialment 
les arts plàstiques i mirant 
cap a les noves tecnologies’
M. Rosa Borràs, regidora de Cultura

‘Vam pensar que era 
urgent actuar pel seu valor 
patrimonial i sentimental’
Laura Campos, alcaldessa
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Si t’haguessis de presentar a algú 
que no et coneix, com et defi niries?
Em costa molt encasellar les coses i 
no m’agrada fer-ho amb mi mateix, 
però si hagués de defi nir-me d’alguna 
manera, diria que tota generació té el 
seu Jesús Quintero o Jordi Évole, i crec 
que a mi m’ha tocat fer el mateix que 
han fet ells però en la meva època. Jo 
entrevisto tota classe de persones, 
des de cantants, gent que ha sortit 
a la televisió, altres més marginals 
que han aparegut en programes com 
Callejeros o persones que s’han fet 
virals per vídeos molt obscurs.

Com vas començar en el món de la 
creació de continguts?
Va ser un procés que va passar per 
diferents etapes. La primera llavor 
la vaig plantar als 11 i 12 anys. Ales-
hores jugava partides del videojoc 
Minecraft amb amics de classe i les 
pujàvem a internet. Amb 17 anys, em 
van començar a suscitar interès altres 
qüestions que succeïen a Montcada 
com el soterrament de les vies, i vaig 
decidir apropar-me a Can Tauler on 
em van ajudar molt, ja que tenia idees 
al cap però no sabia com plasmar-les. 
Era l’any 2016 i, malgrat tenir canal 
de YouTube des de feia 3 anys, no va 
ser fi ns llavors que vaig publicar el 
primer vídeo, una entrevista que vaig 
fer a l’alcaldessa perquè jo volia que 
posessin uns bancs al Pla d’en Coll, 
perquè per allà hi passejava la meva 
àvia i no hi havia on seure.

Trobes que el temps ha passat molt 
de pressa des d’aquell primer vídeo?

Molt, han passat sis anys des que vaig 
entrevistar l’alcaldessa i mai m’hau-
ria imaginat compartint espais amb 
persones que han sortit a la televisió 
o que només han fet una entrevista, la 
meva; i molt menys que em truques-
sin per coŀ laborar amb plataformes 
com Atresplayer, Televisió Espanyola 
(TVE), TiparracoSA o «Yo, Interne-
to». Era impensable concebre que el 
nínxol comercial s’apropés a mi per 
obrir-me les portes, tenint en compte 
el món en el qual em moc entrevistant 
politoxicòmans, gent que ha atracat 
bancs, entre d’altres.

Fins a quin punt t’ha canviat la vida?
Força, encara que no al punt d’altres 
creadors com Ibai o El Rubuis, que 
guanyen milions fent el que fan. Però 
sí, m’ha canviat la vida. De fet, fa un 
any que no treballo i visc només amb 
els diners que genero al canal. Ara 
m’atura més gent al carrer i m’ac-
cepten més entrevistes que abans. 
La meva forma de treballar també ha 
canviat, quan vaig començar ho feia 
tot jo, el meu pare m’acompanyava, 
però ell no es manega bé amb la tec-
nologia. Ara, per contra, puc sufra-
gar totes les despeses dels trajectes 
i pagar gent perquè em gravi, editi i 
tracti el color i el so.

Com selecciones a qui entrevistar?
Sempre he estat consumidor de mems 
i tenia curiositat per conèixer les per-

sones que hi havia darrere d’aquests 
continguts virals. També volia entre-
vistar els meus ídols musicals i que 
expliquessin la seva història des d’un 
vessant més personal. Tot plegat ha 
permès que, progressivament, po-
gués concretar el tipus de gent que 
apareixia al meu canal. A més, també 
sé reconèixer els perfi ls que gene-
raran tràfi c de visites, de fet, hi ha 
molta gent que he entrevistat quan 
eren gairebé anònims i ara són molt 
coneguts. Sempre em diuen que tinc 
ull de mànager.

Tens referents en els quals t’hagis 
inspirat?
La veritat és que els meus referents 
els he trobat fora, ja que no soc molt 
consumidor de YouTube Espanya. 
Respecto molt tot el que es fa a es-
cala nacional, aquí hi ha autèntics 

El seu canal aglutina més de 17 milions de 
reproduccions i el segueixen 90 mil persones. 
El montcadenc Joan Fernández, conegut a la xarxa 
com a Juanniko Bananna, té 23 anys i ha convertit la 
seva passió pels mems, artistes musicals i personatges 
televisius en la seva feina. Va inaugurar el seu canal a 
YouTube com a creador l’any 2016 i des de llavors no 
ha parat de créixer.

Juanniko Bananna creador de continguts digitals

‘La fórmula de l’èxit a
YouTube és ser tu mateix’

Lucas Cervantes ‘Tota generació té el seu 
Jesús Quintero o Jordi Évole, 
i crec que a mi m’ha tocat fer 
el mateix en la meva època’

‘Volia entrevistar els meus 
ídols musicals i conèixer 
la seva història des d’un 
vessant més personal’

Juanniko Bananna, youtuber Lluís Maldonado
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Puc entendre el malestar dins els 
mitjans tradicionals en veure que 
persones sense estudis, només amb 
carisma i bon contingut, es facin 
milionàries; però crec que si fas la 
teva proposta, sigui a la televisió 
convencional o a la xarxa, sense te-
nir confl ictes amb ningú, ni tractar 
qüestions que puguin esquitxar-te, 
arribaràs lluny igualment, les idees 
encara són el més important. Tan-
mateix, com també passa a la te-
levisió convencional, has de tenir 
bona relació amb les persones que 
controlen el «joc». Un bon exemple 
d’aquest poder és el cas d’en Ro-
bert Wido, un personatge que vaig 
entrevistar i que em va costar molt 
d’aconseguir. Hi ha creadors que 
van amb diners i li paguen tot, el 
tenen com a coŀ laborador habitual i 
creen contingut amb ell quan, 
abans, aquest senyor era inacces-
sible i estava desaparegut. Jo vaig 
haver de fer una cerca molt profun-
da, obtenir l’adreça de casa seva, 
presentar-m’hi i picar directament 
al seu timbre. Ara hi ha gent fent 
amb calers el que jo feia sense re-
cursos. 

lords, gent que està ja per sobre de la 
televisió convencional. Tanmateix, 
els creadors que més m’han inspirat 
són gent com NoJumper, molt lligat 
al món del hip-hop; Nardwar, que és 
un senyor amb diverses botigues de 
vinils i que ha entrevistat els rapers 
més llegendaris del món com Biggie, 
Snoop Dogg o Tupac; o  Alofoke Radio 
Show, de Puerto Rico, lligat al món del 
Reggaeton o el Dembow, i que ara és 
multimilionari.

Com et veus en cinc anys?
És una pregunta complexa perquè 
jo ara estic estudiant i tinc el dilema 
permanent de seguir els estudis o 
llançar-me a la piscina i dedicar-me al 
100% al canal. Hi ha com un dimoniet 
dintre que m’incita a aquesta segona 
opció i que em diu que sempre puc 
tornar a estudiar. Tanmateix, espe-
ro que en cinc anys la situació hagi 
crescut econòmicament. Ara genero 
una mitjana d’entre 900 i 1.200 euros 
mensuals, tot i que hi ha mesos, en 
campanyes puntuals com Nadal on 
s’insereixen molts més anuncis, que 
hi guanyo més. La meva idea de futur 
és continuar vivint d’això, però amb 
ingressos mensuals superiors, no sé, 
2.000 euros al mes, per exemple.

Creus que existeix una fórmula per 
tenir èxit a YouTube?
Penso que la millor fórmula és ser 
tu mateix  i no interpretar un paper. 
Tothom té una personalitat determi-
nada, explota-la, porta-la una mica a 
l’extrem i busca fer girar el contingut 
al voltant de la teva forma de ser. A 
part, aquest mantra s’ha d’acompa-
nyar d’algunes qüestions que pots 
tenir en compte com els títols i les 
miniatures, que siguin cridaneres, 
saber si un tema té tela per tallar, 
etc. L’èxit com a sinònim de resultat 
econòmic és difícil, jo penso que si 
ho fas perquè t’agrada o t’apassiona, 
ja funciona.

Consideres que és molt difícil 
triomfar a internet?
He de dir que jo agraeixo haver co-
mençat en el moment en el qual ho 
vaig fer, ja que existien molts espais 
on no hi havia pràcticament res, no-
més els canals que sempre han es-
tat. Com se sol dir, tot això era camp 
i jo vaig crear una onada que no hi 

era. Ara molta gent s’hi ha sumat, ha 
creat un canal de vídeo de reaccions 
o entrevistes, s’ha posicionat i s’ha 
establert una petita elit dins el sec-
tor a la qual pertanyem 4-5 creadors. 
Però vaja, entrevistant als perfi ls amb 
els quals jo parlo crec que sí, és molt 
complicat triomfar. Fa sis anys que 
faig entrevistes al meu nínxol i encara 
no m’ha sortit competència.

Hi ha molt mite al voltant de la idea 
de viure de crear continguts?
Sí i no. És cert que hi ha molta gent 
venent la idea de l’èxit a la xarxa a 
través de fórmules màgiques, però 
també hi ha qui ha estudiat molt per 
fer funcionar els seus canals. Et pots 
trobar persones anònimes que te-
nen tres canals i creen continguts 
anomenats a contracorrent, ja que 
no busquen la immediatesa, el seu 
objectiu és mantenir-se ben posicio-
nades al llarg del temps. Són els típics 
canals que allotgen vídeos del tipus 
«deu consells per deixar de fumar» 
o «quatre aliments que t’ajudaran a 
dormir», que en 10 anys possiblement 
continuen sent vigents i generant 
tràfi c.

Quin consell donaries a una persona 
que vol obrir un canal ara?
Amb tot el coneixement adquirit du-
rant aquests sis anys, la meva re-
comanació seria que comencés com 
abans millor, però que fos curós amb 
les qüestions tècniques. Li aconsella-
ria que s’hi llencés, pero alhora, en 
la mesura del possible, que intentés 
gravar amb la màxima qualitat, tant 
pel que fa al vídeo com l’àudio. També 
li recomanaria que escollís un nínxol 
que li agradi, però que tingui recor-
regut a llarg termini. Que no  s’aboqui 
a un segment de mercat que en un o 
dos anys pugui deixar de ser rendible 
econòmicament.  

‘Fa sis anys que faig aquest 
perfi l d’entrevistes i encara 
no m’ha sortit competència’

‘Tenir bones idees 
segueix sent el més 
important’

laveu.cat



Crisi energètica
‘El decreixement no el 
podem evitar, no és una 
tria que depengui de la 
nostra voluntat’

1.800
Euros del 
concert 
solidari de 
gòspel 

La recaptació es 
destinarà a ajudar 
persones refugiades

El Suprem descarta 
els recursos 
de cassació de 
la cimentera 
i la Generalitat
laveu.cat i Xarxes Socials

Claudia Pina 
marca un golàs
en la victòria 
del Barça davant 
el Bayern en la 
Champions
La montcadenca és sempre 
tendència a Internet.
laveu.cat i Xarxes Socials

El més llegit

El més comentat

Membres del Consell, al Dia Mundial de la Infància Pilar Abián

Societat

El Gran Recapte recull 
4,4 tones d’aliments

Societat
Els infants volen ser escoltats 
per les administracions i que 
les seves propostes siguin ateses

La xifra

Cultura
Gabriel Ferrater, autor 
de referència de bona 
part de la literatura 
catalana moderna

Música
‘A misses dites’ aplega
músics de Montcada 
i Sabadell a l’Església de 
Santa Engràcia

Casal de Gent Gran Casa de la Mina - 

Centre Cívic Can Cuiàs - Centre Cívic 

l’Alzina - Centre Cívic la Ribera

TALLERS
Gener-Març 2023
DE LA XARXA 
D’EQUIPAMENTS

Inscripció: del 12 al 22
de desembre, a cada equipament

Societat

El Consell d’Infants es 
renova i inicia el nou curs

El reconegut físic Antonio Turiel, a La Salle D.Font El fi lòleg Enric Blanes va parlar a l’ACM  S.Alquézar Va participar l’escola Giravolt P. de Lamo

60 persones van participar com a voluntàries L.Cervantes

Els consellers, després de la sessió plenària Pilar Abián
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Solidaritat

Activitats locals 
en suport a 
La Marató

Aquesta serà la segona licitació,  després de la feta al març Pilar Abián

Cultura

El Museu celebra 
40 anys de vida en 
bon estat de salut 
i amb la iŀ lusió de 
seguir creixent

Les accions estan destinades a recaptar 

donacions per a la salut cardiovascular

Soterrament R2

El Consell de 
Ministres aprovarà  
la despesa per al 
projecte amb un nou 
preu de sortida, 511 
milions d’euros

Una història que va arrencar amb una docent i un grup d’estudiants Pilar Abián

José Domínguez i Mar Sempere Arxiu

Societat

Podem Montcada tria en 
primàries els membres de la 
llista amb els comuns

L’audiència pública es farà en línia el dia 7 Arxiu

Política

El Ple per a l’aprovació del 
pressupost de l’any vinent es 
farà el 15 de desembre

Sánchez vindrà el dia 14 (veure agenda) Heraldo

Societat

El fotoperiodista Gervasio 
Sánchez, convidat a les 
Jornades de cooperació

El 18 de desembre es farà per segon 
any consecutiu una caminada solidà-
ria amb festa inclosa a Reixac. L’ac-
tivitat l’organitza l’associació Amics 
de Reixac i compta amb el suport d’El 
Cim, les corals Mare de Déu del Turó 
i Giravolt, la JAM i l’escola Fedac. El 
mateix dia 18, La Unió organitza el 
festival que convoca anualment. De 9 
a 13h hi haurà actuacions de Gris Dan-
ce, Jym’s i el Club Gimnàstic La Unió, 
així com venda de manualitats. I a les 
18h, actuaran Confi na2. Les entrades 
es poden adquirir al web de La Unió. 
L’AV Terra Nostra farà una ballada de 
country al Casino, el 10 de desembre, 
de 18 a 20h, destinada a La Marató i a 
la campanya Regala Iŀ lusions.
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Presentació Calendari 2023

Dissabte 17 de desembre, a les 18 h

Auditori Municipal

Dissabte 3 de desembre de 2022
D’11 a 13 h
Plaça de l’Església

• Lectura del Manifest 

• Circ per a tothom (adaptat a persones 

amb diversitat funcional)

A càrrec de l’Ateneu Popular Nou 
Barris.

Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional
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25N, la xacra de la violència masclista

Adimir té més de 20 anys de vida, compta amb dues seus i dona servei a usuaris de 12 poblacions

La píndolaLa tribuna

L’any 2000 unes famílies van decidir 
unir-se per crear a Montcada una 

entitat que pogués donar suport a d’al-
tres amb fi lls i fi lles amb discapacitat. 
Una d’aquestes famílies va ser la de la 
Gisela, una persona molt especial que 
va inspirar tots i totes a realitzar aquest 
projecte.  Així va néixer l’associació Adi-
mir, avui Fundació.

Uns anys més tard, van arribar més 
famílies, amb més ganes de lluitar i as-
solir noves fi tes. Van recollir el testimo-
ni i, inspirant-se en el model d’atenció 
primerenca, van decidir implementar un 
model d’atenció a la discapacitat de pro-
ximitat, centrat en la persona i la família. 
Així va néixer el CAID Montcada, Centre 
d’Atenció Integral a la Discapacitat.

L’èxit d’aquest model d’atenció va ser 

donar resposta a les necessitats dià-
ries que preocupaven profundament les 
cinc famílies que es van unir en aquest 
nou projecte, atenuant la situació de 
desprotecció que sentien i provocant 
que s’unissin moltes més persones al 
llarg dels anys. Avui són 115 les famílies 
que participen del model d’atenció de la 
Fundació ADIMIR, a través dels serveis 
següents: terapèutic i de salut, escolar 
(escola inclusiva), de valoració i d’orien-
tació, de lleure, de transició a la vida 
adulta, entre d’altres, i tenen un perfi l 
molt diferent de les dels inicis. Prove-
nen de 22 països diferents i la majoria 
presenten una situació socioeconòmica 
mitjana, baixa o molt baixa.

Avui dia, la Fundació ADIMIR s’ha 
consolidat al territori com una entitat 
social i multicultural en l’àmbit de la 
discapacitat. Gràcies a les seves famí-
lies, treballadors i voluntaris, i al suport 
rebut per part de l’Ajuntament i de les 
institucions, hem pogut complir el nos-

tre objectiu d’assolir el major nombre 
de famílies possible abastant un àmbit 
territorial de 12 poblacions i, des del 
setembre de 2022, amb 2 seus: la de 
Montcada i Reixac i la de Ripollet.

La nostra entitat sempre ha defensat 
mantenir un model d’atenció universal 
i gratuït per afavorir l’accés a les famí-
lies més desafavorides. Actualment, se 
sustenta amb subvencions públiques i 
privades que s’han de lluitar any rere 
any gràcies al treball de qualitat de tots 
els seus professionals. Per això, el nostre 
propòsit és que la Generalitat reconegui 
aquest model d’atenció dins de la Cartera 
de Serveis Socials i es concerti el servei 
per garantir-ne la viabilitat a llarg termini.

Volem agrair a la Gisela el seu pas per 
la vida. Ella és la nostra font d’inspiració 
i l’herència que recollim per estimar així 
la feina que fem i les persones que ate-
nem. El llegat de Gisela és viu, creixent 
i segueix donant fruit a cada infant, jove 
i més endavant adults.

La insatisfacción:  
Tener o ser

Carolina Ibáñez
Presidenta Fundació Adimir

Un cuento de la India explica la historia 
de un buscador de conocimiento, de 

diversión, de aventuras, de fortuna, que no 
conseguía saciar su insatisfacción. Tras años 
de búsqueda encontró un sabio que le dio 
la solución: eres un buscador, pero no has 
sabido buscar. Te has llenado de todo pero 
has dejado vacío tu cuenco interior. Ese 
cuenco no puede llenarse de experiencias 
externas, solo puede llenarse con la felici-
dad que mana de la fuente interior cuando 
uno la encuentra. No es acumulando como 
hallarás la felicidad, sino empezando a ser.

La sensación de vacío, de insatisfacción, 
es una experiencia humana que está en 
la antesala del malestar psicológico y 
emocional. Diversos factores alimentan 
ese sentimiento negativo: expectativas 
no satisfechas, comparación o preocupa-
ción excesiva por los demás, priorizar la 
búsqueda de placer y la evitación del dolor, 
autoexigencia desmesuradamente alta, vivir 
desde el ego, poner el foco de la felicidad 
en tener cosas.

Crecemos construyendo esquemas de 
pensamiento que nos llevan al sufrimiento 
al no poder satisfacer nuestras expectati-
vas y al imaginar continuamente peligros 
y cosas que no funcionan bien.

Afrontar la vida con una actitud vital min-
dfulness, de atención plena al presente, 
puede ser un buen antídoto: desarrolla la 
habilidad de ser amable contigo mismo y 
de aceptación de la realidad, más allá de 
tus expectativas y deseos. Practica la com-
pasión, trata a los demás como tu querrías 
ser tratado. Busca ser una buena persona. 
Pon en valor las pequeñas cosas del día a 
día, cada experiencia es única e irrepeti-
ble. Ilusiónate, genera optimismo vital. No 
ofrezcas resistencia a las incomodidades de 
la vida cotidiana, dales espacio y míralas de 
cara cómo un reto, como el punto de partida 
para seguir construyendo tu vida. 

Ilde Teruel
Psicòleg

El llegat de Gisela

Poques línies per un tema massa ex-
tens i quotidià. Em salto la crítica i 

la culpa al sistema patriarcal en el qual 
tota violència es recolza i les xifres de 
víctimes anuals que deshumanitzen els 
fets. També la teoria de l’iceberg i la llista 
de tipologies de violències masclistes. 
La informació està a l’abast de tothom, 
la prevenció i l’educació és el millor ca-
mí i tots i totes som agents pel canvi. 
Només cal voluntat de consciència, que 
és la que incentivarà la primera passa. 
Per això em centro, ras i curt, en dos 
aspectes que  per a mi són essencials 
en aquest moment.

Primer, dos de cada tres homes són 

agressors. De debò. Hi ha mitja part de 

la població que es defensa entre si, que 

s’excusa, que perpetua la seva forma de 

ser i actuar perquè en treu benefici. Hi 

ha mitja part de la població que se sent 

cansada del feminisme perquè qüestiona 

el seu benestar en detriment del de les 

dones. Aquest, posa sobre la taula actituds 

pròpies o gent propera a qui no es vol fer 

front per no buscar-se problemes. I aquest 

sí que és el problema:

Tenim mitja part de la població que mai 

ens defensarà, perquè callant i girant la 

mirada, reafi rma que els seus iguals són 

els qui exerceixen la violència. Us resso-

na la frase: ‘Ni feminismo ni machismo: 

igualdad!?’ Per tant, de base, ja no se’ns 

considera com a iguals i d’aquí, totes les 

violències. Homes: parleu, denuncieu, 

atureu, refl exioneu, desconstruïu, gireu 

l’esquena a qui alimenta el nostre mal.

En segon lloc, totes tenim una amiga 

i sinó nosaltres mateixes que hem estat 

agredides pel masclisme. Ens necessitem, 

vives sí, sostingudes, escoltades. Donas-

ses: Ens necessitem completes i compartir 

forma part de l’essència femenina. Fem-ho 

com sapiguem, perquè l’eina és a dins nos-

tre. Parlant –amb les amigues, la família, 

cercles de dones–, cantant, recitant. Amb 

l’escriptura –la gran aliada històrica– el 

dibuix, la dansa o qualsevol altre procés 

creatiu. Confi em-nos aliades, mostrem-nos 

receptives, sense judici. Siguem suport i 

que les altres ens facin de mirall.

Eduquem-nos fora de comparacions, 

venjança i gelosia i fem-ho amb aquesta 

mirada des de petites: l’empoderament 

està en compartir i veure’ns com a font de 

força i saviesa les unes a les altres.

Tots i totes som agents pel canvi i podem contribuir a posar fi  a les violències contra les dones

La sensación de vacío está en la 
antesala del malestar psicológico

Roser Alcázar
Educadora social

La propera edició de La Veu de Montcada i Reixac surt al carrer el 23 de desembre
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Per primera vegada en la his-
tòria del nostre municipi els 
infants i joves amb discapa-

citats podran gaudir del lleure! Des de l’Ajuntament hem 
destinat una part del pressupost a fer real el lleure educatiu 
i inclusiu.  Els  infants i joves amb discapacitat podran fer 
les activitats organitzades per les AFAS i les AMPA amb el 
suport que necessiten de manera gratuïta. Portem dos anys 
col·laborant també dins de l’horari escolar, concretament en 
l’activitat de piscina de primer de primària, proporcionant a 
les escoles acompanyament especialitzat durant l’activitat. 
Però encara queda molt per fer, per i amb les persones amb 

discapacitat! En les darreres dècades les polítiques dels 
organismes internacionals han estat plenament favorables 
i compromeses amb la qualitat i l’equitat de l’educació per 
a tots els infants i joves en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. El 17 d’octubre del 2017 es va aprovar un decret 
d‘atenció educativa, amb la intenció que tots els centres 
educatius  sostinguts amb fons públics siguin inclusius. 
L’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure 
la inclusió real de totes les persones en tots els àmbits 
de la seva vida. L’educació com a bé comú pot conformar 
valors i actituds per viure junts i disminuir les desigualtats. 
Per tant, l’atenció educativa a l’alumnat ha de comprendre 

un conjunt de mesures i suports. Aquestes tenen la fi na-
litat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social 
i, sobretot, perquè avancin en l’assoliment de les seves 
competències educatives.  El decret d’inclusió sobre el 
paper està molt bé, però encara queda que el departament 
d’Educació de Catalunya el desplegui del tot. Els alumnes 
amb Necessitats Educatives Especials tenen els mateixos 
drets que la resta d’infants per tal de desenvolupar el seu 
aprenentatge. Per tant, reclamem un decret d’inclusió real 
ja!  Vull acabar aquest escrit convidant tothom a participar 
del Dia Internacional de les persones amb discapacitat 
que  se celebrarà el  3 de desembre, a la plaça de l’Església.

El passat 21 de novembre, 
emmarcat en els actes del 
Dia Internacional per a 

l’Eliminació de la Violència contra la Dona, vam organit-
zar a la nostra agrupació un cinefòrum. Amb l’assistència 
d’especialistes i convidats, vam projectar el documental 
‘La Violència Invisible’, realitzat per l’Associació Pàgines 
Violeta, organització andalusa orientada a promoure la 
participació i presència de les dones. En aquest documental, 
dones supervivents de violència de gènere relaten les seves 
vivències per posar al descobert la manera més silenciosa 
d’agressió, abús i dominació masclista: el maltractament 

psicològic. Les estimacions publicades per l’OMS mostren 
que al voltant del 30% de les dones al món han patit violència 
física i/o sexual en algún moment de la seva vida.
Tot i això, hi ha un altre tipus de violència més difícil de 
detectar:   el maltractament psicològic i emocional. Mentre 
que la violència física i sexual està àmpliament condemnada 
per la nostra societat i és més fàcilment visible, la violència 
psicològica la majoria de vegades és completament imper-
ceptible, tant pel cercle proper a la víctima com, fi ns i tot, 
per a ella mateixa, que no és conscient del maltractament 
a què està sent sotmesa.
A Espanya, segons xifres del Ministeri d´Igualtat, més de 

6,5 milions de dones han estat víctimes d´aquest tipus 
d´abusos. La violència psicològica és un abús que es va 
accentuant i consolidant en el temps. Com més temps 
persisteixi, més gran i més sòlid serà el mal. Se sustenta 
en la manipulació emocional, la dependència econòmica, el 
control, l’aïllament, les amenaces i la por. La víctima acaba 
perdent la identitat i l’essència. Pregunta’t: t’agradaria que 
la teva parella et digués què posar-te o con comportar-te? 
Necessitem més suport per a aquestes dones, des de totes 
les institucions. Una darrera refl exió escrita per una víctima: 
“El maltractament invisible no deixa marques al cos, les 
deixa a la ment i a l’ànima”.

La Casa Larratea és un 
edifi ci de l’any 1899 inclòs 
al Catàleg de Patrimoni de 

Montcada i Reixac que forma part del llegat històric i cul-
tural de la nostra ciutat, un llegat que des de la Comissió 
de Patrimoni volem protegir. És per això que aquest mes 
de desembre començaran els treballs de rehabilitació i 
dignifi cació de l’habitatge per transformar-lo en un es-
pai que actuï com a Centre de Creació Artística, perquè 
entenem que  la creació de cultura és una eina de trans-
formació, que afavoreix el canvi social i la llibertat per-
sonal i col·lectiva. I volem que sigui un centre obert a la 

ciutadania. Sabem que a Montcada i Reixac  hi ha molt ta-
lent i la Casa Larratea esdevindrà un punt de trobada, de  
producció i de promoció  de les arts plàstiques i visuals, 
mitjançant aules, tallers i produccions pròpies així com  la 
formació artística d’infants i adults que hores d’ara s’està  
a duent  a terme a la  Casa de la Vila.
Per aconseguir tot això, comptarem amb fi ns a cinc aules 
simultànies d’aprenentatge. Una d’elles serà una sala 
de cocreació on es podrà gestionar la creativitat entre 
col·lectius o persones diverses per tal que puguin formar 
part activament del procés creatiu, fomentant així l’inter-
canvi de recursos i experiències  i aportant-se mútuament  

coneixement. En defi nitiva, volem donar l’oportunitat a 
la ciutadania de posar les arts plàstiques,visuals i digitals 
al seu abast, perquè creiem  que l’administració ha de 
proporcionar l’espai perquè les persones puguin prac-
ticar, fora de l’àmbit de la classe i crear sinèrgies entre 
els i les artistes participants. 
Montcada és una ciutat que aposta sempre per la cultura 
en qualsevol de les seves vessants i la creació del Centre 
Artístic Casa Larratea és una de les millors mostres de 
la voluntat que té l’Ajuntament per recuperar el patri-
moni històric del municipi i posar-lo a disposició de la 
ciutadania.

La Casa Larratea esdevindrà un Centre de Creació Artístic obert a la ciutadania 

Estar en política reconforta 
si eres de utilidad para los 
ciudadanos, me lo habrán 

leído y escuchado en más de una ocasión.Lamentablemen-
te en Cataluña últimamente algunos se han dedicado a 
crear problemas y así nos va como comunidad autónoma, 
y ahora otros se dedican a legislar a su dictado con la única 
intención de mantenerse en el poder un rato más. Qué 
país nos están dejando, entre los unos y los otros. Terrible.
Les decía lo de la política útil por la moción que logramos 
aprobar, por unanimidad, a propuesta de Cs en el último 
pleno. Pedimos que la Policía Local de Montcada i Reixac 

se adhiera y forme parte del sistema VioGén. Para quien 
no lo conozca es un sistema que ya utilizan la Policía Na-
cional y la Guardia Civil para luchar contra la violencia 
de género, una auténtica lacra que debemos erradicar 
de nuestra sociedad. Este sistema permite compartir 
archivos de los casos de violencia de género entre las 
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Es ya de uso obligado en Policía Nacional y Guardia Civil, 
pero optativo para los policías locales. Pues bien, en breve 
nuestros agentes estarán dentro del sistema VioGén. 
Sin lugar a duda, Montcada i Reixac será una ciudad más 
segura y de esta manera se convierte en la primera de 

toda Cataluña que entra dentro de este operativo tan 
útil para luchar contra la violencia de género. Esta medida 
permitirá que cualquiera de las víctimas pueda circular 
por el territorio español y sus datos e información estén 
activos y actualizados en cualquier municipio, siendo así 
cualquier actuación mucho más rápida y efectiva.
Este es un claro ejemplo de política útil de las que antes 
les hablaba, más allá de eslóganes vacíos de contenido de 
esos que tan acostumbrados nos tiene este consistorio. 
Pongamos todas las herramientas al servicio de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y luchemos contra la 
violencia de género.

Fem passes cap a una societat inclusiva i diversa

La violència invisible contra les dones

Adhesión al sistema VioGén, un ejemplo de política útil

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referirse a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes 
d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions 
hauran de basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. En cap cas es podran destinar els espais reservats a 
propaganda electoral o a la petició del vot.

Jessica Segovia

Bartolo Egea

M.Rosa Borràs

Ana Pellicer
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Preu: 8 euros

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE, 
18 h
MUJERES ATACADAS
TEATRE

Grup Teatroia’t
Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 10 DE DESEMBRE, 
20 h
LA SENYORA FLORENTINA 
I EL SEU AMOR HOMER
TEATRE

Grup TamTaller
Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 17 DE DESEMBRE, 
20 h
MAESTRISSIMO
MÚSICA/TEATRE

Cia. Yllana
Teatre Municipal

DISSABTE 7 DE GENER, 18 h
CONCERT DE VALSOS 
I DANSES
MÚSICA

Orquestra Simfònica Sant Cugat
Teatre Municipal

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

Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

 DESEMBRE /2022
GENER /2023

Atenció: el 14 de desembre es posen a la venda les entrades 
per als espectacles de la programació Gener-Abril 2023.

Consulteu programa a www.teatremontcada.cat

NADAL 

FIRA DE
NADAL

Dissabte 17 i diumenge
18 de desembre, de 10 a 20 h
Parades de venda de productes 
nadalencs, tallers infantils, recital
de nadales i Tió de Nadal.
Carrer Major i Plaça de l’Església.

BENVINGUDA
AL NADAL

Divendres 2 de desembre
A les 17 h Taller infantil, xocolatada i concert.
A les 18 h Encesa dels llums de Nadal.
Plaça de l’Església.

Acte amb intèrpret en llengua de signes catalana.
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Laura Grau Redacció
El cicle Montcada a Escena 
entra en la recta final amb 
les dues darreres propostes 
teatrals de grups locals. Tam-
Taller ultima els assajos de 
‘La senyora Florentina i el seu 
amor Homer’, de Mercè Ro-
doreda, que s’estrenarà el 10 
de desembre  al Kursaal (20h).  
Aquest és el segon muntatge 
del grup, format per exalum-
nes del Taller de Teatre i di-
rigit per la també actriu Rosa 
Puig. El text constitueix un 
alegat contra la subordina-
ció de la dona a l’home.
Puig també és la directora del 
nou muntatge del grup Tea-
troia’t, ‘Mujeres atacadas’, 
que s’estrenarà el 18 de dese-

sembre al Kursaal (18h). Enric 
Pulido ha adaptat el guió de la 
peŀ lícula ‘Mujeres al borde de 
un ataque de nervios’, de Pe-
dro Almodóvar, per portar-lo 
a l’escenari en una versió tea-
tral fresca i divertida.

La realitat de l’Asperger
El grup Tea345 va estrenar el 
20 de novembre al Teatre Mu-
nicipal ‘El curiós incident del 
gos a mitjanit’,sobre un jove 
amb la síndrome d’Asperger, 
interpretat de forma magis-
tral pel jove actor montcadenc 
Gerard Vives. L’obra, dirigida 
per Albert Arévalo,  es podrà 
tornar a veure a La Unió, amb 
motiu de la festa major del 
barri.

Una escena del darrer muntatge de Tea345  Fotos: Pilar Abián

Teatroia’t prepara la versió teatral 
d’una peŀ lícula de Pedro Almodóvar

Montcada a Escena

El grup TamTaller durà 
a l’escenari una obra 
de Mercè Rodoreda

Espectacles | Teatre  | 19

Sàtira i trangressió 
La Jove Finestra Estràbica va estrenar el 
26 de novembre al Kursaal l’espectacle 
‘P.A.V.O’ (Partido de Artistas Vividores 
Ofendiditos). Fresca i transgressora, 
l’obra fa sàtira política de la realitat, se-
guint la tradició bufonesca. Els set joves 
actors del grup mostren una gran capa-
citat expressiva, qüestionant les estruc-
tures de poder, en un exercici d’humor 
inteŀ ligent i sense concessions LG

Els bufons, en plena acció



·
J

O

G
U I N

E
S

·

LA
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DE LES

28, 29 i 30
de desembre 2022

2 i 3
de gener 2023

CASA DE LES AIGÜES 
de Montcada i Reixac

HORARI: De 17 a 21 h

Informació i venda d’entrades
(a partir del 15 de desembre):
www.teatremontcada.cat

20 |  Publicitat La Veu de Montcada i Reixac 1a quinzena Desembre 202220 |  Publicitat



Agenda  | La teva veu   | 21 La Veu de Montcada i Reixac 1a quinzena Desembre 2022

2 Desembre
Encesa de llums de Nadal 
Amb música, tallers i xocola-
tada. A la plaça de l’Església,  a 
partir de les 17h. 
Xerrada
A càrrec de Ryma Sheermo-
hammadi, que explicarà la 
situa ció de les dones a l’Iràn ar-
rel de la mort de Mahsa Amini. 
A la Casa de la Vila, a les 18h.
Exposició

‘Fragilitats’, mostra de pintures 
d’Encarni García-Úceda. Al Ca-
fè Cactus, fi ns al 31 de gener.

3  Desembre
Diversitat funcional

Lectura del manifest de la jor-
nada i taller de circ, a la plaça de 
l’Església, a les 11h. 

7 Desembre
Audiència Pública
Prèvia al Ple de pressupostos  
via Zoom, a les 19h. Cal sol·li-
citar accés enviant un correu a 
areaeconomica@montcada.org 
abans del 5 de desembre. 

13  Desembre
Aula MiR
El Pare Noël amb ‘La meva ve-
ritable història’. A  les 17.30h, a 
l’Auditori. 
Xerrada
Assetjament escolar en l’ado-
lescència. A les 18h, a l’INS 
Montserrat Miró. 

14  Desembre
Jornades de Cooperació

Xerrada a càrrec del fotoperio-
dista Gervasio Sánchez.  Audi-
tori, a les 18h. 

15 Desembre
Ple de pressupostos 2023
Sessió extraordinària d’aprova-
ció. Es farà a la Casa de la Vila, a 
les 18.30h.

16 Desembre
Audició de Nadal 
De l’Aula Municipal de Música. 
A l’Auditori, a les 18h.
.

17 Desembre
Presentació calendari 
L’almanac municipal de 2023 
es donarà a conèixer a l’Audito-
ri Municipal (18h)
Espectacle musical
Representació de ‘Maestrís-
simo’, de la companyia Yllana 
al Teatre Municipal, a les 20h.
Concert de Nadal
Amb la Coral Mare de Deu del 

Turó i la Coral Giravolt, a l’es-
glésia de Santa Engràcia ( 20h).

20 Desembre
Pintura
Inauguració de la mostra ‘Pin-

zellades solidàries’, de Ramona  

Villaronga a la Casa de la Vila 

(19.30h).

22 Desembre
Ple Municipal 
Sessió ordinària del mes  de-

sembre a la Casa de la Vila, a les 

18.30h. Es podrà seguir en direc-

te per laveu.cat.

Fira de Nadal
17 i 18  Desembre
Les parades de comerços 
i artesans  s’instal·laran 
al carrer Major i la plaça 
de l’Església. Les inscrip-
cions  es poden fer fi ns al 
12 de desembre  a  través 
del web montcada.cat

Farmàcies Desembre
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

2
Recasens

3
Rambla

4
Rambla

5
Rivas

6
Duran

7
Vila

8
Pardo

9
Guix

10
Quirós

11
Quirós

12
Recasens

13
Rambla

14
Relat

15
Rivas

16
Duran

17
Vila

18
Vila

19
Guix

20
Quirós

21
El Punt

22
Recasens

23
Rambla

24
Relat

25
Relat

Auditori

Pintures
Pedro Gómez Ballesta
Inauguració:
13  de desembre, 19.30h

Casa de la Vila

Mostra del 40è aniversari 
del Museu Municipal
Fins al 18 de desembre

Kursaal

Escultures en fusta
Exposició d’Héctor Fano 

Fins al 27 de gener

Montcada a Escena
10 Desembre
Tam-Taller estrena ‘La senyo-

ra Florentina i el seu amor 

Homer’, de Mercè Rodoreda. 
Al Kursaal, a les 20h.  Entra-
des a teatremontcada.cat.

Montcada a Escena
18 Desembre
El grup Teatroia’t estrena 

‘Mujeres atacadas’ al Kursaal, 

a les 18h. Una adaptació de la 

pel·lícula de Pedro Almodóvar. 

Entrades a teatremontcada.cat
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El CFS Montcada presentarà de for-
ma ofi cial tots els seus conjunts 

de la temporada 2022-2023 en un 
acte que tindrà lloc el 3 de desembre 
al pavelló Miquel Poblet (16h). En-
guany, el club compta amb un total 
de 21 equips, 40 entrenadors i 225 
jugadors, amb 25 més que la tem-
porada passada. El coordinador del 
club, Xavier Romeo, ha fet un balanç 
positiu de la nova campanya: “No ha 
estat gens fàcil, però seguim creixent 
i creant nous equips”. 

Els sèniors, un mirall per a la base
El sènior A masculí i el sènior femení 
del FS Montcada són els equips refe-
rents de l’entitat. Ambdós juguen en 
dues categories importants, el primer 
equip a la Tercera Divisió Nacional i 
el femení a la Divisió d’Honor Cata-
lana. Enguany, però, no està sent el 
seu millor inici de competicio, ja que 

tots dos ocupen places de descens: 
el masculí està situat a la quinzena 
plaça, amb 9 punts, i el femení és el 
cuer, amb 4 punts. 
“Està costant una mica aquest inici, 
perquè tenim molts lesionats en tots 
dos equips. Malgrat això, el treball 
està sent molt bo i els resultats arri-
baran”, ha comentat Romeo. L’objec-
tiu dels dos sèniors és consolidar-se 
a la categoria i fer un bon paper a la 
lliga. Després de la presentació, el 
conjunt de Juanjo Amigo, que encara 
s’està recuperant de la seva operació 
al genoll, rebrà la visita (18h) del FS 
Caldes en el matx corresponent a la 
desena jornada.El montcadenc Joan Paredes fent un control al mig del camp Lluís Maldonado

L’entitat presentarà els 21 equips i els 225 jugadors el 3 de desembre al pavelló Miquel Poblet

CFS MONTCADA

Els ‘blues’ amplien el planter 
i consoliden els equips sèniors

Les categories inferiors fan un bon inici

El club compta enguany
amb 21 equips, 40 
entrenadors i 225 jugadors 
en total, amb 25 fi txes 
federatives més que la 
temporada passada

Quim Bilbeny Montcada

El FS Montcada té molt bon 
planter amb equips en les mi-
llors lligues, com és l’exem-
ple del juvenil A, que juga a 
la Divisió d’Honor Nacional, 
la màxima categoria a nivell 
estatal. L’equip està situat a 
la dotzena posició, amb 10 
punts, en una lliga molt exi-
gent on juguen els millors 
conjunts de tota Catalunya i 
les illes Balears. El juvenil A 
és el màxim equip de la base 

i  l’últim esglaó per poder pu-
jar als sèniors. Altres equips 
destacats del planter són el 
juvenil B, el cadet A, l’infantil 
A, l’aleví A, que juguen a Pri-
mera Catalana, i l’Aleví B, a 

Segona Catalana. Xavi Romeo 
ha comentat que l’objectiu del 
club és “estar el més a dalt 
possible en qualsevol cate-
goria i intentar pujar, però 
sabem que no és fàcil”. El 
coordinador també ha llogat 
el bon paper dels equips del 
planter: “Està anant molt bé, 
tenim equips molt ben tre-
ballats que estan liderant les 
seves lligues o es troben entre 
els primers classifi cats”.

El coordinador, 
Xavi Romeo, valora 
positivament el treball 
a la base

El juvenil A juga a Divisió d’Honor Nacional M.Azañedo
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El personal d’instaŀ lacions 
esportives demana una millora 
en les retribucions laborals
La vaga convocada el 24 de novembre va ser un èxit a 
Montcada amb el tancament dels equipaments locals 

El personal d’instaŀ lacions 
esportives públiques de 

gestió privada ha dit prou a la 
patronal del sector. El passat 
24 de novembre els sindicats 
CCOO i UGT van convocar una 
jornada de vaga arreu de Ca-
talunya per demanar un salari 
digne i un conveni coŀ lectiu. 

A Montcada i Reixac van 
secundar la jornada de pro-
testa treballadors de les 
empreses Geafe, que ges-
tiona el complex Montcada 
Aqua, i de Safi s, que presta 
els serveis de consergeria, 
neteja, monitoratge espor-
tiu i manteniment a diversos 
equipaments esportius de la 
ciutat com el pavelló Miquel 
Poblet, la Zona Esportiva 
Centre, els camps de futbol i 
l’escola Reixac, que van ro-
mandre tancats durant tota 
la jornada de protesta donat 
l’èxit de la convocatòria al 
municipi. 

Protestes
Una trentena d’empleats es 
van concentrar al matí a la 

porta de l’Ajuntament, on es 
van entrevistar amb l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
i el regidor d’Esports, Gerard 
Garrido (ERC) i, a la tarda, 
van traslladar les seves rei-
vindicacions al Ple municipal, 
reunit a la Casa de la Vila en 
la sessió ordinària del mes de 
novembre. 

Una portaveu del coŀ lec-
tiu, Laura Gauna, va llegir 
un escrit amb les principals 
demandes a nivell de Cata-
lunya. Segons els sindicats, 
la proposta de la patro-
nal plantejava congelar els 
sous durant el 2022 i inclo-
ïa una “insufi cient” pujada 
pel 2023 i 2024, com a mà-
xim del 9,7%, sense revisió 
salarial i amb la clàusula de 
compensació i absorció. 

Per la seva banda, els sin-
dicats demanen un incre-
ment del salari del 10,5% 
per a tot el sector i una re-
visió vinculada a l’IPC i sen-
se clàusules “per combatre 
la devaluació salarial i po-
sar fi  a l’explotació laboral 
que estem patint”.En nom 
de l’Ajuntament, el regidor 
d’Esports va donar “ple su-
port” a les demandes dels 
treballadors.

Aclariment
L’empresa Safi s ha puntua-
litzat que va incrementar el 
sou en un 10% a la seva plan-
tilla el 2021, quan es va fer 
càrrec del servei, atenent a la 
millora del contracte fet per 
l’Ajuntament amb l’objec-
tiu de millorar les retribuci-
ons salarials. “Som una em-

presa que estem moralment 
a favor de l’increment dels 
sous en un sector maltractat 
però, per desgràcia, manen 
els preus de les licitacions, 
que sempre surten molt bai-
xes, sense possibilitat d’aug-
mentar l’IPC durant tota la 
durada del contracte”, ha 
manifestat l’empresa.

Els treballadors 
es van manifestar 
davant la porta de 
l’Ajuntament i també 
van traslladar les 
seves reivindicacions 
al Ple municipal

Protesta dels treballadors a l’Ajuntament  Quim Balbeny

VAGA

Claudia Pina a la ciutat esportiva  FCB

Sílvia Alquézar Montcada

Claudia Pina obté 
el premi a la jugadora 
amb més projecció
La jugadora montcadenca del primer equip 
del FC Barcelona femení, Claudia Pina, va 
rebre el 28 de novembre el premi a ‘Juga-
dora amb més projecció’ a la 10a Gala de les 
Estrelles del futbol català. Un reconeixement 
que demostra que la jove jugadora de tan 
sols 21 anys és present i futur del Barça. La 
montcadenca ha valorat aquest premi en els 
canals ofi cials de la Federació Catalana de 
Futbol, “És un orgull guanyar aquest premi 
per tots els anys treballats”. Amb el 80,5% 
dels vots del jurat, va superar les blaugrana 
Meritxell Font i Júlia Bartel. QM



“A la meva família hi ha molts antece-
dents de gent longeva; la meva mare 
va morir amb 107 anys i la meva àvia 
materna, amb 105. No sé si el fet que jo 
vagi pel mateix camí és una qüestió ge-
nètica o potser hi ha d’altres motius. En 
qualsevol cas, tinc la sort de no haver 
tingut cap malaltia greu al llarg de la 
meva vida; no em fa mal res i només em 
medico per a la tensió. Fa un any vaig 
passar la covid; em va deixar uns dies 
tocada, però em vaig recuperar. No fa 
gaire, vaig anar al metge i quan va veu-
re que el meu historial estava pràctica-
ment buit, es va posar les mans al cap, 
no s’ho acabava de creure.

“Jo crec que mantenir-me activa és el 
que em dona qualitat de vida. No tinc 
ningú que em faci la feina, m’agrada 
netejar i cuinar i ho faig a diari. També 
vaig a fer la compra amb el carretó i em 
desplaço amb l’autobús. Cada dia de la 
setmana, excepte els dimarts, faig algu-
na activitat, la majoria al Centre Civíc 
Montcada. Dilluns vaig a classes de tai-
txí, dijous faig ioga i divendres, canto 
a la coral. I els dimecres, vaig al Casal 
l’Alzina de Terra Nostra a fer vestits 
de paper. N’he fet set i és tot un art. Hi 
ha una modista que ens guia i ens en-
senya; el procés és molt entretingut i 
elaborat, hi ha parts dels vetits que són 
de ganxet i les fem fi lant primer el pa-
per amb una màquina. A més, fem de 
models i, de tant en tant, participem en 
desfi lades, la més recent va ser a l’octu-
bre, a Palau Solità i Plegamans.

“Vaig arribar a Montcada l’any 1957 
amb el meu marit i les meves dues fi -
lles. Uns amics ens van dir què aquí 

hi havia possibilitats de feina i va ser 
cert, el meu marit va entrar a la fàbrica 
Aismalibar i jo, treballava a cases par-
ticulars. Em vaig fer un tip de treballar. 
Primer ens vam establir en un pis pe-
tit de Mas Rampinyo i, un any després, 
vam anar a la Font Pudenta. Al poc 
temps de ser-hi, vam viure la riuada i la 
nevada del 62. La nit de la riuada sen-
tíem els crits d’auxili però no podíem 
sortir perquè era perillós. L’endemà, el 
meu marit va anar a ajudar als daminifi -

cats i, en aixecar un armari, es va tro-
bar amb el cos d’un nen; va tornar a ca-
sa malalt. Al desembre, amb la nevada, 
vam passar molt de fred perquè no te-
níem carbó per escalfar-nos.

“M’agrada molt riure i sóc alegre de 
mena. El meu marit, Manolo, també 

era molt divertit, trobo a faltar les se-
ves bromes. Una vegada, quan estava 
prohibit disfressar-se per Carnaval, 
en plena Dictadura, ens vam saltar la 
norma i amb uns amics vam anar dis-
fressats fi ns al carrer Major. En passar 
per davant de la comissaria, ens van fer 
recular i tornar cap a casa. Encara me’n 
recordo del fart de riure que ens vam 
fer.

“Manolo tenia la il·lusió de tornar al 
poble quan es jubilés, però no va ser-hi 
a temps, va morir als 59 anys de càncer 
de pulmó. Jo m’he quedat aquí perquè 
m’hi trobo a gust i tinc la família a prop, 
les fi lles, els gendres, els quatre nets i 
els dos besnets. A més, m’agrada la vida 
de barri. A la Font Pudenta participo a 
les activitats que fa l’AV; quan és la cas-
tanyada, reparteixo castanyes i també 
col·laboro amb la sardinada. Aquest és 
un veïnat entranyable.

Estar activa i alegre és el que em dona vida

Carmen Martín
àvia nonagenària

L’edat no és cap 
impediment perquè 
aquesta dona, nascuda 
el 28 de desembre de 
1925 a Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), gaudeixi 
d’una vida plena. Gràcies 
al seu bon estat de salut, 
fa a diari i sense ajuda les 
tasques de la llar. Cuina, 
va a comprar i es desplaça 
amunt i avall amb el bus per 
complir amb una atapeïda 
agenda que d’altres més 
joves voldríem. Però el més 
envejable de tot és l’alegria 
que destil·la.

El 28 de desembre compliré 
97 anys, però em sento jove. 

Faig classes de tai-txí, ioga, 
cant coral i vestits de paper

M’agrada molt riure, 
sóc alegre de mena i 

m’encanten les bromes

Pilar Abián

Carmen Martín, amb tres dels vestits de paper que ha confeccionat Pilar Abián

A CONTRACORRENT 
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