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Dèfi cit 
d’aigua natural 
al Besòs

publicitat

L’AMB presenta la seva estratègia d’actuació 
als municipis del tram fi nal del riu  Pàgs.2 i 3

Dimissió al govern
Oriol Serratusell (ECP) 
renuncia al càrrec 
per la cessió indeguda 
d’un vehicle municipal
Pàg. 4

Sanitat pública
Trobada ofi cial amb 
el conseller de Salut per 
millorar l’assistència 
primària al municipi 
Pàg. 7

Tramitació en curs
LafargeHolcim podria 
obtenir en breu l’AAI 
anuŀ lada judicialment 
Pàg.5

Diàlegs
Premi 
al mèrit 
científi c
Raquel  Piqué, 
catedràtica de 
Prehistòria

Pàgs. 12-13
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Dani Font | Lluís Maldonado

La major part del cabal que veiem 
baixar per la llera del Besòs no és 

d’origen natural, prové de les depu-
radores d’aigües residuals i de les 
conques del Ter i el Llobregat. La se-
quera persistent és la principal causa 
d’aquesta situació. “Els nostres rius 
són depuradora depenents, perquè 
en les conques mediterrànies gairebé 
no tenim aportació natural de plu-
ja”, explica el responsable de medi 
fl uvial del Consorci Besòs-Tordera, 
Manel Isnard. 
La màxima dependència d’aigua ar-
tifi al es produeix sobretot a l’estiu. 
Un estudi en el qual ha participat Mi-
quel Ribot, biogeoquímic del Centre 
d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB)-
CSIC, conclou que al juliol passat, el 
100% de l’aigua del riu Besòs provenia 
de les depuradores.

“Al Vallès han de caure uns 640 li-
tres de pluja l’any per tenir una bona 
aportació natural i entre el 2021 i el 
2022 la xifra ha estat de 769 litres, 
gairebé la precipitació del 2020, el 
que suposa un dèfi cit hídric acumu-
lat”, argumenta Isnard, tot desta-
cant la importància que té la injecció 
d’aigües que permet mantenir el sis-
tema fl uvial en la conca hidrogràfi -
ca, emmarcada entre les serralades 
Prelitoral i Litoral: “Sense aquesta 
aportació, el Besòs seria un riu gai-
rebé sec, que és l’aspecte que pre-
senten alguns dels seus afl uents com 
el Tenes o el Congost”

Les aportacions naturals d’aigua al 
Besòs arriben de rius i surgències de 
la muntanya, ja sigui de Sant Llorenç 
de Munt, del Montseny, dels Cingles 
de Bertí o de la Serralada litoral.

L’amoni, el gran enemic
Pel que fa a les aigües de la xarxa que 
s’aboquen a la llera del riu, el principal 
element a eliminar per les depuradores 
és l’amoni que prové de les femtes i 
l’orina humanes i que és tòxic per a la 
vida aquàtica. Els valors aproximats 
detectats als coŀ lectors de la conca del 
Besòs són d’uns 40 mg/litre. Gràcies a 

un procés de nitrifi cació-desnitrifi ca-
ció, les depuradores eliminen aquest 
compost en un 97%. Per acabar amb 
el que resta, hi ha espècies vegetals i 
animals que contribueixen a la depu-
ració terciària, com és el cas del canyís 
i dels microorganismes associats a les 
seves arrels. L’eliminació de l’amoni a 
la depuradora produeix, però, nitrats 
que també cal erradicar. 

Una investigació liderada per Ri-
bot fa servir un residu de la producció 
de cervesa i de les restes de poda de 
plantes a la depuradora  de Montornès 
que ajuda a eliminar nitrats. “Aquests 
residus –explica– són molt rics en 
sucre i fan augmentar la presència 
de microorganismes què utilitzen el 
nitrogen de l’aigua en el seu procés 
metabòlic, de manera que contribuei-
xen a reduir la concentració de nitrats 
presents a l’aigua en un 95%”.

Entorn a protegir 
Millorar la qualitat del riu en totes les 
seves vessants és el principal objectiu 
de les administracions que gestionen el 
Parc Fluvial del Besòs, un espai amb alt 
valor biològic i paisatgístic i un refugi de 
biodiversitat amb punts d’estada esco-
llits per moltes aus en època migratòria.
Per això, és important que la ciutadania 
segueixi les indicacions per respectar 
l’entorn natural. L’entorn fl uvial del Besòs té un alt valor biològic i paisatgís  c i és lloc d’estada per a mol

La sequera persistent deixa sense
cabal natural el riu, que s’abasteix de
la injecció d’aigua de les depuradores i 
de transvasaments del Ter i el Llobregat

Sistema fl uvial

L’aigua artificial del Besòs

Durant els darrers dos anys 
només ha plogut la meitat de 
litres que el Vallès necessita

laveu.cat

La massa blanca que moltes vegades arrossega el riu prové 
del 4% de matèria no biodegradable que les depuradores 
no poden fi ltrar. “Els salts d’aigua com el que hi ha al pont 
de la Roca, a Montcada, evidencien la creació d’una es-
cuma que és totalment impossible d’eliminar i que afecta 
la salut del riu”, subratlla Isnard, qui recorda que això no 
impedeix la recuperació progressiva de la fauna i la fl ora 
autòctones, “amb peixos com els barbs o les bagres que 
són la dieta del bernat pescaire, el corbmarí, l’esplugabous 
o la llúdriga, freqüents a la llera”. LM

D’on ve l’escuma blanca que veiem sovint?
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tes aus migratòries Pilar Abián

Inversió de 500 milions destinada 
a transformar el tram fi nal del riu

L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i els 

ajuntaments del tram final 
del Besòs han presentat un 
programa d’actuacions per 
transformar, cohesionar i di-
namitzar aquest àmbit ter-
ritorial. El pla, fruit d’una 
diagnosi elaborat durant me-
sos, preveu invertir 500 mi-
lions d’euros en l’anomenat 
Eix Besòs en un termini de 10 
anys i es farà amb la coŀ labo-
ració interinstitucional entre 
les administracions que el li-
deren amb la Generalitat, el 
Govern central i la Diputació.

La intervenció més relle-
vant a l’àmbit de Montcada 
i Reixac inclosa al projecte 
és la restitució de la lega-
litat urbanística i la recu-
peració mediambiental del 
Pla del Besòs, on hi ha més 
de 31 hectàrees ocupades 
per barraques. A banda, s’ha 
anunciat la construcció de 
225 habitatges de protecció 
ofi cial a càrrec de l’IMPSOL 
i Habitatge Metròpolis Bar-
celona (HMB).

La presentació del progra-
ma es va fer a Montcada, a la 
Casa de la Vila, el 18 de gener 
amb la presència d’Antonio 
Balmón, vicepresident exe-
cutiu de l’AMB, i els alcaldes 
i representants polítics de 
l’àmbit afectat.

“El pla del Besòs necessi-
ta d’una visió i una potència 
supramunicipals per trans-

formar i cohesionar un ter-
ritori fragmentat, dotar-lo 
d’habitatge públic, impul-
sar la recuperació ambi-
ental del riu i la reactivació 
econòmica de la zona”, ha 
manifestat Balmón a través 
d’un comunicat de premsa. 

Espai afectat
L’àmbit per al qual es formu-
len propostes d’actuació és el 
que conformen els munici-
pis de Badalona, Montcada i 
Reixac, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet i 
els barris de Barcelona con-
frontants amb el riu: Vall-
bona, Trinitat Vella, Baró de 

Viver i Bon Pastor, un ter-
ritori que compta amb una 
superfície total de gairebé 60 
km2 i una població de prop de 
450.000 habitants.
Les propostes de millora i 
transformació de l’Eix Besòs 
es basen en la integració ur-
bana, la connectivitat, la re-
cuperació ecològica i paisat-
gística del riu, la protecció i 
resiliència de la franja costa-
nera, la rehabilitació i reac-
tivació econòmica i l’impuls 
d’habitatge protegit. 
Entre les actuacions previstes 
hi ha la reforma de la C-31 a 
Badalona; la creació de no-
ves passeres per a vianants 
i bicicletes que connectin els 
marges del riu, la renaturalit-
zació i millora ambiental de la 
llera; la descontaminació de 
les platges que hi ha a la de-
sembocadura; la rehabilitació 
de polígons i habitatges, i la 
construcció de promocions 
públiques de pisos.

La recuperació del Pla del Besòs, inclosa al projecte

Compromís institucional

Pilar Abián Montcada

Empreses públiques 
com l’IMPSOL i 
l’HMB construiran 
al municipi 225 
habitatges de 
protecció ofi cial

Vista aèria d’una part del tram fi nal del Besòs  AMB



La Veu de Montcada i Reixac  Gener 20234 |   Polí  ca | Govern municipal

Oriol Serratusell, 
d’ECP, dimiteix 
com a regidor
L’edil assumeix la responsabilitat 
de deixar el càrrec per haver cedit
a un treballador de l’Ajuntament 
un vehicle municipal del qual es 
va fer presumptament un ús indegut

Des del 4 de gener el go-
vern municipal compta 

amb un regidor menys arran 
la dimissió del responsable de 
Policia Local i Protecció Civil, 
Medi Natural i Salut Pública, i 
de Transició Ecològica, Oriol 
Serratusell (ECP). L’edil, que 
va entrar en el govern a l’inici 
d’aquest mandat, assumia ai-
xí la seva responsabilitat per 
haver cedit cinc dies abans, 
la matinada del 30 de desem-
bre, un vehicle de titularitat 
municipal a un treballador 
del consistori que es va veure 
involucrat en un fet investi-
gat pels Mossos d’Esquadra. 
Hores després de l’incident, 
l’alcaldessa va cessar l’edil 
de les seves funcions. 

Tot i que l’exregidor ha 
assegurat no estar involu-
crat en cap actuació puni-
ble ni haver estat objecte de 
cap sanció, ha preferit fer 
un pas al costat i assumir 

la seva responsabilitat des 
d’un punt de vista ètic. “No 
vull perjudicar de cap de les 
maneres la institució, i per 
respecte a la ciutadania, a 
la qual he tingut l’honor de 
representar, i a l’equip de 
govern, que durant els vuit 
anys que porta ha tingut un 
comportament exemplar, 
he decidit presentar la meva 
renúncia”, va explicar Ser-
ratusell en una comparei-
xença pública en què va estar 
acompanyat de l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), i del 
primer tinent d’alcaldessa, 
Jordi Sánchez (ERC). 

L’exedil va afegir que el 
seu compromís amb la ciutat 
continua vigent i que segui-

rà treballant pel municipi de 
forma voluntària i altruista 
com a cap operatiu de l’As-
sociació de Defensa Forestal 
301 (ADF), entitat a la qual 
està vinculat des de fa anys.

Visiblement emociona-
da, Campos va qualifi car la 
jornada com una de les més 
“tristes del mandat”. “Tant 
de bo en altres èpoques en 
què s’han comès errors 
grandíssims en aquest Ajun-
tament s’hagués tingut una 
actuació tan exemplar”, va 
dir l’alcaldessa. 

Campos i Sánchez van 
coincidir a lloar la tasca i la 
implicació de Serratusell amb 
la corporació, especialment 
durant la pandèmia. “Mai no 
ha tingut un no per resposta 
a l’hora de treballar”, va dir 
el primer tinent d’alcaldessa, 

qui va agrair a l’edil sortint la 
serenor amb l’assumpció de 
responsabilitats i la celeritat  
de l’alcaldessa en la presa de 
decisions, tot reiterant que 

una de les prioritats del go-
vern de coalició és el respecte 
i el rigor amb el bé públic, ai-
xí com les bones pràctiques a 
l’administració.

‘Presento la meva 
renúncia per respecte 
a la ciutadania, no vull 
perjudicar la ins  tució’
Oriol Serratusell

Sílvia Alquézar

Renúncia

Serratusell va presentar la renúncia acompanyat de Campos i Sánchez  Sílvia Alquézar

Des que l’alcaldessa va cessar Serratusell com a regidor, el 
31 de desembre, va recuperar les delegacions traspassades 
a l’edil a l’inici de mandat passant a ser responsable directa 
de Policia Local i Protecció Civil, Medi Natural i Salut Pú-
blica, i Transició Ecològica. Al Ple de gener es donarà compte 
de la renúncia del regidor d’ECP i a la sessió de febrer podria 
incorporar-se un nou representant al plenari. Per ordre de llista 
l’acta correspondria a Oliver Hernández, de Podem Montcada 
i número 8 a les passades eleccions, qui ja ha anunciat, però, 
que no optarà al càrrec. “Fa temps que estic desconnectat de la 
política; no comparteixo el projecte dels comuns ni m’entenc 
personalment amb l’alcaldessa”, ha manifestat Hernández a La 
Veu, tot afegint que, per coherència, no entrarà ni en el govern 
ni optarà a ser regidor no adscrit. Aquesta renúncia situa l’ac-
tivista trans Tina Recio com a possible relleu de Serratusell PA

Relleu pendent de concreció
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Pilar Abián  Montcada

LafargeHolcim és a un pas 
d’aconseguir l’Autorització 

Ambiental Integrada (AAI) de 
la Direcció General de Quali-
tat Ambiental i Canvi Climà-
tic, l’aval que garantiria la 
continuïtat de l’activitat de la 
cimentera després de mesos 
d’incertesa per les succesives 
resolucions judicials favorables 
a l’Ajuntament i l’AV Can Sant 
Joan. Cal recordar que tant el 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya com el Tribunal 
Suprem han donat la raó als 
demandants declarant nuŀ les 
les diferents autoritzacions 
ambientals tramitades fi ns al 
moment.

Fonts de la direcció de la 
planta han manifestat la se-

va satisfacció entenent que 
el fet que la Generalitat ha-
gi presentat una proposta de 
resolució de l’AAI “és el ca-
mí per subsanar l’error de 
tramitació que es va produir 
quan es va atorgar l’Autorit-
zació Ambiental del 2008”. 
LafargeHolcim sempre ha 
argumentat que el procedi-
ment que va seguir per tra-
mitar l’autorització va ser 
el mateix que el de moltes 
altres empreses i que el seu 
comportament ambiental 
s’ha ajustat en tot moment a 
la legalitat.

Objectiu comú
Des de l’Ajuntament i l’en-
titat veïnal s’està estudiant 
la documentació referida a 
la proposta de resolució de 
l’AAI amb l’objectiu de pre-
sentar aŀ legacions. “Ja hem 
posat l’expedient en mans del 
nostre equip jurídic perquè es 
tracta d’un document molt 
extens que cal analitzar amb 
detall”, ha manifestat el regi-
dor responsable de Llicències, 
Activitats i Qualitat Ambiental 
José Domínguez (ECP).

La proposta de resolu-
ció favorable a l’empresa ha 
caigut com un gerra d’aigua 
freda a l’AV Can Sant Joan. 
“És obvi que la Generalitat 
està posicionada clarament 
a favor de la cimentera”, 
opina el president de l’en-

La fàbrica de LafargeHolcim vista des del carrer Masia   Arxiu

L’Ajuntament i l’AV Can Sant Joan presentaran aŀ legacions 
a la resolució que asseguraria la continuïtat de la cimentera

Tramitació mediambiental

LafargeHolcim, a punt d’obtenir 
l’Autorització Ambiental Integrada

L’en  tat veïnal opina 
que la Generalitat s’ha 
alineat amb l’empresa i 
no amb els residents

titat, José Luis Conejero. Tot 
i així, l’AV no dona la batalla 
per perduda i manté l’espe-
rança que el TSJC desestimi 
en breu l’últim recurs de cas-
sació presentat per la cimen-

tera abans d’obtenir l’AAI. 
“Si això passa, l’empresa 
haurà d’executar la sentèn-
cia i es veurà obligada a tan-
car, tal com han dictat els tri-
bunals”, assenyala Conejero.
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Portem un accident darrere d’un 
altre i amb el record recent d’un 

accident on van morir dues perso-
nes”. La presidenta del Bosc d’en Vi-
laró, Loli Alfonso, ha denunciat així 
la por i la perillositat que representa 
per als veïns de Vallençana circular 
per la BV-5011, després d’enregis-
trar un video el 30 de desembre on es 
mostrava una persona de mitjana edat 
conduint de forma temerària, envaint 
el sentit contrari i gairebé provocant 
un accident frontal contra un cotxe 
que anava en direcció Montcada.

Els Mossos d’Esquadra han re-
collit el video de la presidenta ve-
ïnal per actuar d’ofici i denunciar 
el conductor del vehicle infractor. 
“Els botellots, les carreres de mo-

tos, l’excès de velocitat i la falta de 
controls policials són sinònim d’ac-
cidents”, ha denunciat Alfonso, qui 
exigeix controls al principi i al fi nal 
de la carretera: “Hi hi ha hagut mas-
sa accidents i, per desgràcia, alguns 
de molt greus”.

L’11 de novembre, dos motoristes, 
un de 33 anys i un altre de 18 van mo-
rir en un accident de trànsit a la ma-
teixa carretera, al terme municipal de 
Badalona. Ambdós van xocar fron-
talment poc abans d’arribar a l’Hos-
pital de Can Ruti, per un avançament 
imprudent a un camió i un autobús. 

La carretera de la Vallençana uneix 
Montcada i Reixac i Badalona a través 
de la Serralada de Marina.

“La del dia 30 és l’enèsima acció te-
merària que hem documentat; quan 
no son els bojos de les curses, són els 
borratxos. Els usuaris d’aquesta car-
retera tenim por”, ha reconegut Ma-
nel Gómez, veí de la Vallençana, qui ja 
va denunciar un accident a la mateixa 

via el 23 de desembre, un xoc frontal 
entre dos vehicles en un revolt. “És 
una carretera limitada a 50 km/h, en 
un espai natural i va plena de ciclis-
tes”, adverteix.

Al novembre van morir dos 
motoristes en un xoc frontal 
quan avançaven un camió i 
un autobús, respec  vament

El veïnat denuncia la perillositat de la via i demana 
mesures urgents als Mossos i a Badalona i Montcada

Conducció temerària

Por a conduir per 
la Vallençana

Lluís Maldonado Vallençana

A dalt, el vehicle denunciat pel Mossos i, en gran, la BV-5011 P.Abián

laveu.cat

• Activitats gratuïtes • Aforament limitat •

spais de salutegener-març 2023

EQUIP ATENCIÓ 

PRIMÀRIA

MONTCADA
I REIXAC

Divendres  27 de gener, a les 11.10 h

PRIMERS AUXILIS A LA LLAR
Centre Cívic Can Cuiàs

Dimarts 07 de febrer,  a les 17.30 h

XERRADA: “MILLORA EL DOLOR 

AMB L’ALIMENTACIÓ” 
A càrrec de Miguel Albaiceta, nutricionista. 
Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Dimecres 15 de febrer, a les 16.30 h

TALLER: “AUTOMASSATGE

I ESTIRAMENTS PER A CAMES 

CANSADES”
Centre Cívic la Ribera

Dimarts 7 de març, a les 17.30 h

XERRADA: “HIPERTENSIÓ ARTERIAL”
A càrrec de Raquel Tomás, metge especialista 
en Medicina General i Comunitària. 
Centre Cívic la Ribera

Coneix tota la informació 

de l’Ajuntament 

de Montcada i Reixac

Canal MiRactualitat

678 032 567 Envia ALTA

@ajmontcada

@ajmontcada

@ajmontcada

www.montcada.cat

Denúncia | Mobilitat



   | 7 La Veu de Montcada i Reixac  Gener 2023 

L’equip de govern i la Ge-
neralitat han començat a 

treballar una proposta inte-
gral que doni un salt quali-
tatiu en la prestació sanità-
ria a Montcada. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP) i el pri-
mer tinent d’alcaldessa, Jordi 
Sánchez (ERC), es van reunir 
el 4 de gener amb el nou con-
seller de Salut, Manuel Balcell.

Campos ho va explicar el 12 
de gener durant la concen-
tració que la Taula per la Sa-
lut organitza el segon dijous 
de cada mes, a les 19h, da-
vant del CAP Montcada. “Vull 
ser prudent, encara no tenim 
l’esborrany, però no podem 
deixar escapar aquesta opor-
tunitat”, reconeix Campos. 

De cara a la nova trobada 
de la Taula que es farà al fe-
brer, l’edil confi a poder do-
nar més detalls i assegura 
que el govern municipal con-
tinua lluitant per la demanda 
històrica de reobrir el servei 
d’urgències nocturnes.

El portaveu de la Tau-
la, Antonio Cera, ha valorat 

l’anunci com a positiu, però 
insisteix que “això no frena 
la reivindicació ciutadana”, 
que passa per fer realitat “la 
recuperació dels serveis que 
ens van prendre”.

L’equip de govern confi a a rebre un primer esborrany al febrer per part del conseller Manuel Balcells

Trobada institucional

Montcada negocia amb Salut un pla 
global per millorar l’atenció primària

Lluís Maldonado Montcada ‘Vull ser prudent 
perquè estem en 
una fase incipient, 
però està clar que no 
podem deixar escapar 
aquesta oportunitat’ 
Laura Campos

La reobertura de les urgències continua sense data
En l’ordre del dia de la tro-
bada institucional feta el 4 
de gener, hi havia també la 
reivindicació de la reobertura 
de les urgències nocturnes al 
CAP Montcada, que continua 
sense resoldre’s.
Balcell va explicar que la fal-
ta de concreció de la data no 
incompleix els acords entre 
ERC i En Comú Podem, sig-
nats al 2021 per a l’aprovació 
dels pressupostos de la Gene-
ralitat de l’any passat.
“Asseguren que no és una 
qüestió econòmica perquè 

tenen la partida per execu-
tar-ho, sinó que és per la falta 
de professionals de la salut en 
un temps marcat per l’exi-
gència de la Covid”, subratlla 
Campos, tot afegint que “no 
és un problema exclusiu de 
Montcada”.
Les urgències nocturnes del 
CAP Montcada es van suprimir 
fa més d’11 anys, els mateixos 
que, primer la Favmir i ara la 
Taula per la Salut, porten ma-
nifestant-se al carrer per re-
vertir una decisió fruit de les 
retallades sanitàries. LM

El conseller de Salut, Manuel Balcells –al centre–, acompanyat de Campos i Sánchez  Premsa Ajuntament

Primera concentració de l’any davant del CAP  Berta Barcons

Atenció primària | Salut



Un de cada cinc delictes 
que es cometen avui dia 

estan relacionats amb el ci-
bercrim, terme que defi neix 
les activitats iŀ lícites realit-
zades principalment a tra-
vés d’Internet mitjançant l’ús 
d’instruments tecnològics 
com ara ordinadors, smar-
tphones o altres dispositius 
portàtils. Aquesta va ser una 
de les dades que el director de 
l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya (ACC), Tomàs 
Roy, va oferir durant la xer-
rada que va fer el 18 de gener 
a l’Auditori Municipal en el 
marc de la programació men-
sual de l’Aula MiR. L’ACC és 
l’organisme que s’encarrega 
de protegir les xarxes de co-
municacions electròniques 
i els sistemes d’informació 
públics a Catalunya. 

Davant d’una setantena 
de persones, Roy va expli-
car que els delictes infor-
màtics estan creixent a un 
ritme vertiginós. “Segons 
dades de l’FBI, actualment 
genera més diners el ciber-
crim que el narcotràfi c però, 
paradoxalment, les penes 
que hi ha per aquests delic-

tes són irrisòries, per això els 
delinqüents opten cada cop 
més per aquesta especiali-
tat, menys perillosa per a ells 
però molt més lucrativa”, va 
explicar el director de l’ACC. 
Roy va afegir que la digita-
lització no s’ha de veure com 
un procés dolent sinó positiu, 
però obliga la societat a pro-
tegir-se. 

Protecció necessària
Atès que els participants a la 
xerrada eren majoritàriament 
gent gran, Roy es va focalitzar 
en aquest públic per transme-
tre un missatge de confi ança i 
no de preocupació. “L’objec-
tiu d’aquestes trobades no és 
atemorir sinó conscienciar, 
informant sobre quins són 
els delictes informàtics més 
habituals i quines mesures 
de prevenció podem pren-
dre”, va afegir el conferen-
ciant, tot reconeixent que el 
risc de ser-ne víctima sempre 
hi és perquè els delinqüents 

inverteixen molts esforços 
aperfeccionar les seves ex-
torsions. “Fins i tot la persona 
més preparada pot caure en 
un engany o pot ser víctima 
del robatori de dades”. 

Consells
El director de l’ACC va alertar 
sobre les estafes i enganys 
més habituals vinculats amb 
la suplantació d’identitat i va 
recomanar no clicar cap link 
que arribi al nostre mòbil per 
més que la font sigui, a priori, 
fi able. “Dubteu sempre de tot 
allò que no hagueu demanat 
i confirmeu l’operació amb 
una trucada al banc, l’em-
presa o la persona que supo-
sadament està interlocutant 
amb vosaltres”. 

Canviar les contrasenyes 
amb assiduïtat, incorporar 
la doble autenticació als mò-
bils, revisar la informació 
personal exposada a Inter-
net, navegar en mode incòg-
nit i mantenir els dispositius 
actualitzats van ser algunes 
de les recomanacions tras-
lladades a l’audiència. I en 
cas de ser víctima d’un ci-
bercrim, el director de l’ACC 
va recomanar denunciar-ho 
als Mossos.

Roy va incidir en la importància de fer servir eines de protecció contra els fraus digitals  Berta Barcons

El director de l’Agència de Ciberseguretat, Tomàs Roy, explica 
a Montcada la importància de navegar en entorns segurs

Aula MiR

‘El cibercrim ha crescut molt 
i tots hi estem exposats’

Pilar Abián Montcada

La Veu de Montcada i Reixac Gener 2023

‘Fins i tot la persona 
més preparada pot 
caure en un engany 
o pot ser víc  ma del 
robatori de dades’ 

8 | Gent Gran | Formació 

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 5 de 
desembre de 2022, i de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm. 
2139/2019, de 2 de juliol de 2019, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia 
en la Junta de Govern Local, ha aprovat inicialment el Projecte d’instal.
lació d’un circuït de cal.listènia a les pistes municipals d’atletisme de la 
Ferreria.

El Projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de trenta 
dies, de conformitat amb el que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, per tal que es puguin presentar al·legacions 
o suggeriments.

L’expedient es podrà consultar a la seu electrónica de l’Ajuntament, 
e-Tauler de la página web municipal www.montcada.cat

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
29/12/2022

ANUNCI

Consulta les bases 

dels concursos 

completes al QR

M O N T C A D A  I  R E I X A C  2 0 2 3

DONES VEU A 
LES DONES?

9è Concurs 

de Microrelats 

8è Concurs 

de cartells 

març8de

DIA DE LES DONES

TREBALLADORES

Termini de presentació:
fins al dilluns 6 de febrer 
de 2023 (tant telemàtica
com presencialment)

Termini de presentació:
fins al divendres 24 de febrer 
de 2023 per via telemàtica

INFORMACIÓ

Som al Parc de la Llacuna (Mas Duran)

Contacta:
935 647 183 (de 9 a 15 h)
politiquesinclusio@montcada.org

Horari:
• Matins: dimarts i dijous
• Tarda: dimecres (horari flexible 

en funció de les estacions de l’any).

UN ESPAI D’HORTICULTURA

ECOLÒGICA ON APRENDRE,

PARTICIPAR I COMPARTIR

Hort comunitari
M A S  D U R A N

MONTCADA I REIXAC
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El departament d’Educació 
de la Generalitat inverti-

rà en un pla de rehabilitació 
de les actuals instaŀ lacions 
de l‘INS Montserrat Miró, al 
carrer Carrerada, un total de 
415.845 euros, provinents dels 
fons europeus REACT-EU, 
destinats a la millora de les 
infraestructures que donen 
servei a la ciutadania.

La primera bateria d’ac-
tuacions, que va començar el 
passat mes de novembre, ha 
consistit en la creació d’un 
espai de pati a la part poste-
rior de l’edifici, colindant 
amb el carrer Carrerada, que 
inclou la instaŀ lació de zo-
nes d’estada protegides amb 
tendalls. 

Aquesta era una de les de-
mandes que havia fet la di-
recció del centre per paŀ liar 
les altes temperatures durant 

els mesos de calor. A princi-
pi de desembre, va entrar en 
funcionament el nou siste-
ma de calefacció –la previsió 
també és instaŀ lar plaques 
solars a la coberta– i, a prin-
cipi d’any, també s’ha en-
llestit una aula multiusos.
Des de la direcció de l’institut 
s’han valorat positivament 
aquestes inversions, “perquè 
repercutiran en el benestar de 
l’alumnat i el professorat”, 
as segura la directora, Gemma 
Hidalgo.

Antic problema d’espai
El centre ja no ha de fer front 
als antics problemes d’espai 
per encabir l’alumnat, ja que 

la posada en marxa en els úl-
tims anys dels instituts escola 
El Viver i Mas Rampinyo ha 
permès reduir a tres les línies 
d’ESO i a dues, les de Batxille-

rat. Actualment, l’equipament 
acull 430 alumnes i una qua-
rantena de professors.
La segona bateria d’actua-
cions, que es faran al llarg 

d’aquest any, consistirà en 
la renovació de les portes i 
fi nestres del centre per millo-
rar l’aïllament tèrmic i acústic 
de l’edifi ci.

  Inversions | Educació

L’actuació inclou la creació d’una aula multiusos i un espai de pati amb ombra i la renovació de la calefacció

Educació

La Generalitat inverteix 415.00€ 
 en obres a l’INS Montserrat Miró

Zona d’ombra al nou pa   habilitat a l’INS Montserrat Miró  Raül Rivas

Sílvia Alquézar Montcada Nova Gemma Hidalgo: ‘Les 
inversions repercu  ran 
en el benestar 
de l’alumnat  i el 
professorat’
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María Mula té 60 anys, 
viu sola i no té feina. 

Des que va perdre el seu últim 
treball fa prop de dues dèca-
des, els problemes econòmics 
i familiars l’han abocada a una 
situació de vulnerabilitat ex-
trema que es van alleugerir 
al gener del 2022 quan li van 
concedir la Renda Garantida 
Ciutadana. 

María és una de les 30 in-
tegrants que espera trobar 
una nova oportunitat a la vi-
da gràcies al programa Mais, 
adreçat a dones d’entre 18 
i 65 anys en risc d’exclusió 
social. Es tracta d’una ini-
ciativa subvencionada per 
la Generalitat i cofinança-

da amb Fons Europeus, que 
l’Ajuntament va arrencar el 
passat octubre al Centre Cí-
vic La Ribera. 

Sense res de la nit al dia
La vida de María ha tingut dues 
cares ben diferents. A la dèca-
da dels anys 80 i 90, durant 
l’època daurada de les emis-
sores municipals, Maria va 
treballar a diverses ràdios de 
la Costa Brava. Després, cap 
a l’any 2000, també va ser la 
responsable d’una immobili-
ària al municipi però, de la nit 
al dia, es va quedar sense res 
perquè el propietari  del negoci 
va marxar del país deixant els 
treballadors sense indemnit-
zació ni atur perquè no havia 
pagat la seguretat social. 

Als problemes econòmics 
es van afegir els familiars. La 
mare de María va emmalaltir 
i ella es va haver de fer càr-
rec de la seva cura del 2009 al 
2017, període durant el qual 
va viure de la minsa presta-
ció de la Llei de dependència. 

D’aleshores ençà, la dona 
ha enviat desenes de currí-
culums, però sense èxit. No-
més va trobar una feina de 
netejadora, però amb tan-
ta mala sort que només li va 
durar un dia, ja que en el ca-

mí de tornada la van atracar i 
es va trencar el turmell. “He 
sobreviscut gràcies a Cà-
ritas”, assegura María, qui 
confi a poder trobar una ocu-
pació en el marc del progra-
ma Mais. “A partir de certa 
edat, la dona no troba feina 
enlloc”.

Fundació Surt
L’entitat encarregada de 

coordinar el projecte és la 
Fundació Surt, que treballa 
de manera individual i gru-

pal l’empoderament de les 
dones. Es realitzen sessions 
individuals i grupals on es fa 
un acompanyament sociola-
boral, treballant de manera 
transversal les competències 
personals, l’àmbit emocio-
nal i un mòdul d’informàtica 
amb la fi nalitat de millorar 
l’ocupabilitat de les dones. 
Les participants realitzen 
pràctiques a empreses per 
adquirir experiència i tam-
bé poden formar part d’una 
borsa de feina. 

La inicia  va està 
subvencionada amb 
Fons Europeus i 
s’adreça a dones en 
situació vulnerable

María Mula forma part del programa Mais, que treballa 
estratègies de promoció i motivació des de diferents vessants

Empoderament de les dones

‘A partir de certa edat, ja 
no trobem feina enlloc’

Sílvia Alquézar La Ribera

María Mula, al Centre Cívic La Ribera  Sílvia Alquézar

Vides | Igualtat



A l’hivern sortim de casa amb seguretat
Deixa’t  recomanar

Publicitat   | 11 La Veu de Montcada i Reixac Gener 2023



12 |   La Veu de Montcada i Reixac  Gener 2023Diàlegs | Inves  gació

Quan comença el seu interès per l’ar-
queobotànica?
El meu pare era pagès, de manera que 
des de la infantesa he tingut una rela-
ció molt pròxima amb la terra i la natu-
ra que m’ha marcat. Això, vulguis que 
no, ha fet que senti una atracció per la 
pagesia i per entendre com l’ésser hu-
mà s’ha relacionat al llarg de la història 
amb l’entorn i els recursos. Tot i així, 
de petita no tenia clar que em dedicaria 
a l’arqueobotànica perquè ni tan sols 
pensava en estudis universitaris, però 
la vida em va anar portant cap a aquí. 
És cert que la història antiga i el món 
clàssic m’agradaven força, tot i que de 
la prehistòria no en tenia ni idea. Cen-
trar-me en l’estudi de les plantes va ser 
una mica com tancar el cercle i retornar 
a aquell coneixement que el meu pare i 
avi tenien i que jo havia perdut. 

La seva família fa anys que està vin-
culada a Montcada?
Per la línia paterna, sí. Els meus besa-
vis vivien al carrer Ripoll, en una ca-
sa on van néixer el meu avi i el meu 
pare. Durant la guerra ho van passar 
molt malament perquè l’avi treballava 
a la cimentera i va perdre la feina. Amb 
tota la misèria de la postguerra no ar-
ribaven ni a pagar el lloguer i van haver 
de marxar a Reixac a fer de masovers. 
Més tard, la família es va traslladar a 
una casa que hi havia a prop de La Salle 
però la va haver de deixar quan es va 
construir l’autopista C33, a fi nals dels 
anys 60. Amb la indemnització que li 
va donar l’Estat, el pare va comprar 
l’habitatge del carrer Ripoll, de manera 
que als anys seixanta vam tornar als 

orígens. Allà és on ens vam criar els sis 
germans i on va viure la meva mare 
fi ns que va morir.

On va estudiar?
De petita vaig anar a les monges i el 
batxillerat el vaig fer a La Salle. Dins 
la família, la meva generació va ser la 
primera que va poder estudiar, no ja 
una carrera sinó simplement el batxi-
llerat. I, alhora que estudiàvem, aju-
davem al pare.

De quina manera?
Ell tenia llogats uns horts entre La Sa-
lle i el Pla d’en Coll i entre Ripollet i 
Mas Rampinyo, uns terrenys que ara 
són polígons industrials. Els produc-
tes que conreava els venia als mercats 
ambulants de Montcada, la Llagosta, 
Cardedeu... Nosaltres l’acompanyà-
vem a vendre i també a recollir pata-
tes, tomàquets, cebes. Recordo que 
quan sortíem de l’escola i arribàvem 
a casa ens posàvem a triar mongetes. 
Sempre hi havia feines a fer, no vaig 
viure el concepte d’estar ociosa, ni de 
fer vacances.

De la pagesia montcadenca en queda 
ara ben poc.
Doncs sí. Quan jo era petita el poble ja 
anava de ple cap a la industrialització i 
la pagesia era cada cop més marginal. 
Malauradament, hi ha tot un coneixe-
ment d’alimentació i fi ns i tot medi-
cinal de persones que treballaven la 

terra i que es transmetia de generació
en generació que s’ha perdut.

Què ens permet conèixer l’estudi de 
les restes vegetals sobre el passat?
Saber l’origen de tot el que mengem i 
de les matèries primeres. A més, també 
té una vessant mediambiental, perquè 
ens mostra com ha canviat el paisatge 
i com això es vincula a problemàtiques 
molt actuals com són el canvi climàtic, 
la degradació de l’entorn o l’aparició 
d’espècies aŀ lòctones. Un fet curiós, 
per exemple, és que les plantes que 

mengem són, de fet, espècies inva-
sores. Gràcies als registres pots veure 
quan van aparèixer i com les societats 
canvien les seves formes de produir 
aliments i incorporen noves tecno-
logies. Per això, a mi l’arqueobotà-
nica m’interessa des de l’origen de la 
humanitat fins al segle XIX, perquè 

La catedràtica ha estat recentment guardonada 
amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científi c 
i tecnològic per la seva contribució al progrés de la 
ciència i la tecnologia catalanes. La investigadora ha 
estat pionera en la introducció i el desenvolupament 
dels estudis arqueobotànics a Catalunya que han 
permès conèixer quin tipus de plantes feien servir les
comunitats del passat i quins desenvolupaments 
tecnològics tenien en relació amb el seu aprofi tament

Raquel Piqué, prehistoriadora experta en arqueobotànica

‘Molta gent encara associa 
l’arqueologia amb l’aventura’

Dani Font ‘La selecció humana 
d’aliments ja la feia 
el meu pare quan triava les 
mongetes que li convenien’

‘Poder excavar a la Draga 
ha estat la sort d’estar al 
lloc adequat en el moment 
adequat’

La inves  gadora Raquel Piqué, al laboratori de la UAB  Dani Font
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La meva recerca interdisciplinar 
implica coneixements de la biologia 
i de les ciències humanes. Aques-
ta part és interessant perquè no hi 
no hi ha res que estigui més seg-
mentat en la nostra societat que la 
divisió entre humanitats i ciències 
quan, de fet, no hi ha cap àrea del 
coneixement que estigui aïllada. 
Per això, estic molt satisfeta per 
haver estat guardonada amb la Me-
dalla Narcís Monturiol, perquè és 
un reconeixement al fet que cap 
disciplina es pot entendre al mar-
ge de les altres. A nivell personal, 
també em fa sentir molt feliç, un 
orgull, perquè jo formo part d’una 
generació que ha pogut arribar a la 
universitat tot i venir d’un entorn 
i uns contextos en què això no era 
fàcil. La meva àvia era analfabeta, 
el meu avi amb prou feina sabia es-
criure el seu nom i al meu pare el va 
agafar la guerra i només va poder 
acabar els estudis primaris. Jo he 
tingut la sort de poder fer estudis 
universitaris i doctorar-me i això 
és una de les possibilitats que ens 
permet fer la nostra societat i que 
crec cal remarcar.

et dona una visió de llarg recorregut 
sobre els processos de transformació 
de l’entorn.

Avui dia seguim depenent de les 
plantes?
No només depenem d’elles, sinó que 
la domesticació que va començar fa 
10.000 anys és un procés que no ha 
acabat. La diferència és que abans la 
selecció de plantes es feia inconscient-

ment substituint la selecció natural per 
la humana, mentre que ara els assajos 
es fan amb enginyeria genètica i no 
es tracta de seleccionar uns individus 
sinó de modifi car-los genèticament. 
La selecció humana ja la feia el meu 
pare quan triava les mongetes que més 
li convenien.

Creu que popularment persisteix la 
visió de l’Arqueologia com una dis-
ciplina aventurera més que no pas 
acadèmica?
Realment, sí. Encara avui la gent as-
socia l’Arqueologia amb l’aventura, 
la cosa exòtica i la recerca de tresors, 
quan en realitat és quelcom més com-
plex que no pas les fantasies d’Indi-
ana Jones. Pot haver-hi la troballa de 
l’objecte singular però el més relle-
vant és que aquesta disciplina permet 
comprendre com vivien les societats 
humanes, a l’hora que posem en va-
lor el patrimoni arqueològic com un 
element identitari que és de tothom.

Han evolucionat molt les tècniques 
de recerca i investigació d’arqueo-
botànica?
Les tècniques han canviat molt. Te-
nim equips i instruments relacionats 
amb la microscopia digital, anàlisis 
d’isòtops o d’ADN que ara són molt 
més disponibles. Fa uns anys només 
podíem determinar l’espècie de les 
restes de vegetals localitzades als 
jaciments arqueològics i ara les tèc-
niques ens permeten saber com era 
el clima en el moment en què aquella 
espècie vivia, per exemple, o l’evolu-
ció de certes plantes a partir del seu 
ADN des del seu ancestre silvestre fi ns 
a les formes domèstiques.

Les plantes es degraden fàcilment. 
Com es fa per estudiar-les si no es 
conserven?
Els materials amb que treballo nor-
malment es degraden però hi ha pro-
cessos que fan que es conservin com la 
carbonització. Però a més, hi ha certes 
parts de les plantes que es conserven 
sense haver de dependre de contextos 

determinats perquè tenen una part 
inorgànica important que pots tro-
bar en els sediments. El que passa és 
que és un tipus de registre que tra-
dicionalment ha estat menystingut 
per l’acadèmia que ha primat un altre 
tipus de restes, tot i que ara, ja s’està 
reconeixent la importància que té. 
També hi ha jaciments molts espe-
cials, com el de la Draga, a Banyoles.

Un jaciment del qual és codirectora 
des del 2008. Què té de singular?
És un dels assentaments d’agricultors 
i ramaders més antics del nord-est de 
la península Ibèrica i un dels primers 
poblats neolítics lacustres d’Europa 
datat entre els anys 5400-4900 aC. 
Va ser descobert l’any 1990 durant les 
obres que es van fer a la vora oriental 
de l’estany amb motiu dels Jocs Olím-
pics i només hi ha un 5% excavat, 
queda molta feina a fer. Allà és on duc 
a terme bona part de la meva recerca.
Es tracta d’un jaciment gairebé únic 
al món. Els materials botànics s’han 
conservat en la seva forma original 
perquè han estat milers d’anys en una 
zona humida, en permanent contac-
te amb el nivell freàtic, sense sofrir 
el procés d’oxigenació, que és el que 
provoca la degradació. La conservació 
dels materials orgànics, des dels pilars 
de fusta de les cabanes fi ns a eines, 
restes de cistelleria o, fi ns i tot, cordes 
és excepcional. Tenir aquest espec-
tre d’objectes a disposició per al seu 
estudi és realment inusual. Per això, 
excavar a la Draga és una experiència 
única. Professionalment, suposa la 
sort de poder estar en el lloc adequat 
en el moment adequat.

laveu.cat

‘La industrialització va 
fer que es perdés el 
coneixement de la terra que 
es transme  a de pares a fi lls’

‘Hi ha una gran 
divisió entre 
les ciències i 
les humanitats’

Diàlegs | Inves  gació



Accident
Un home mor atropellat 
per un tren en sentit 
Barcelona a l’antiga 
estació de la línia R3 

5.000 € 
i 2.000 kg

Tanca Can Pere, 
un dels comerços 
centenaris 
laveu.cat i xarxes xocials

Michail Stepanenko, 
de l’escola La 
Ginesta, obté una 
beca de la Fundació 
Amancio Ortega  
L’alumne estudiarà primer   
de batxillerat als EUA
laveu.cat i Xarxes Socials

El més vist

El més comentat

Territori
Nou pàrquing al carrer Provença 
per compensar la pèrdua de 
places a l’avinguda de la Ribera

La xifra

Educació
El Ple aprova el nou 
contracte d’EBM amb 
la incorporació de les 
demandes del personal

Comerç
Montcada Centre Comerç 
reparteix més de 38.000€ 
de la loteria de Nadal amb 
el número 66.766

ACTIVITATS

MUSEU MUNICIPAL 

MONTCADA I REIXAC

GENER-JUNY 2023

Vine i descobreix el nostre patrimoni!

N-150

Enllestit el full de ruta de 
l’avinguda del Vallès

Fins al 25 de gener no es podrà 
circular ni aparcar en el tram 
de l’avinguda de Terra Nos-
tra entre l’N-150 i la riera de 
Sant Cugat a causa dels treballs 
d’asfaltat del vial amb motiu 
del canvi de mobilitat del car-
rer, que passarà a ser de sentit 
únic en direcció a Montcada. 
Les obres van començar el dia 
9 amb una actuació al pas infe-
rior del pont de la línia ferrovi-
ària R4. El projecte, amb un cost 
total de 245.500 euros, s’em-
marca en el Pla d’asfaltat 2022. 

Obres d’asfaltat

L’avinguda de Terra Nostra, 
tallada al trànsit fi ns al 25 de gener

ACTIVITATS

MUSEU MUNICIPAL 

MONTCADA I REIXAC

GENER-JUNY 2023

Vine i descobreix el nostre patrimoni!

Max Zander també 
lliura 120 kg d’embotit 
de Nadal

de menjar per a 
Càritas de Lafarge
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Societat

Miki Núñez 
visita l’escola 
Elvira Cuyàs

La carrossa del rei Gaspar, al seu pas pel carrer Major Sílvia Alquézar

Cultura

La màgia de La Casa 
de les Joguines, 
instaŀ lada a l’edifi ci 
modernista de la Casa 
de les Aigües, torna a 
fascinar la canalla

Cultura

Cavalcada de Reis 
multitudinària en la 
primera edició sense 
restriccions després 
de la pandèmia

Comerç

La botiga de roba AmbHac, al carrer 
Major, guanya el primer premi local 
del concurs d’aparadors de Nadal

Societat

El Triomf UB MiR recull prop 
de 140 joguines noves per a 
infants amb càncer

L’escola Elvira Cuyàs s’ha convertit 
en la segona escola del municipi –la 
primera va ser El Turó el curs pas-
sat– que ha rebut el certifi cat Bo, Sa, 
D’Aquí que impulsa el grup de co-
municació Taelus amb l’objectiu de 
promocionar els menjadors escolars 
saludables i de quilòmetre zero i, al-
hora, apropar artistes coneguts del 
panorama musical del territori als 
espais de lleure dels centres educatius 
compromesos amb l’alimentació sos-
tenible i de proximitat. El lliurament 
del diploma va tenir lloc l’18 de gener.

Miki Núñez, amb la directora, Dolors Melero QB

laveu.cat

laveu.cat

laveu.cat
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Són les vuit del ma  . Sec so-
la en una terrassa del carrer 

Major. Veig la gent passar, amb 
les seves vides al damunt. Uns 
van a agafar el tren, d’altres por-
ten la canalla a l’escola i alguns, 
fan un tallat ràpid abans d’apujar 
la persiana del seu negoci. Els 
comença una jornada de mol-
tes hores per guanyar sous que 
sovint només donen per “anar 
 rant”. Però ells hi són, allà, sem-

pre, amb un somriure, un com 
estàs o una broma que t’obliga a 
canviar d’humor encara que  n-
guis un mal dia. El pe  t comerç, 
afortunadament, hi és. Hi és 
malgrat que cada cop els resul-
  més di  cil subsis  r. Hi és per 

atendre’ns pels nostres noms; 
hi és per a quan l’edat ja no ens 
permet agafar el cotxe; hi és per 
a les compres d’úl  ma hora, per 

donar vida als nostres carrers; hi 
és per oferir-nos productes de 
qualitat i de proximitat; hi és per 
omplir de llums el Nadal (de baix 
consum, per suposat!), per or-
ganitzar fi res o perquè puguem 
sor  r un dissabte a fer el badoc 
davant els aparadors i berenar 
a la nostra cafeteria preferida. 

Hi és, sí, però deixarà de ser-
hi si no comencem a comprar a 
Montcada, a fer vida a Montcada 
en majúscules. És cert que falta 
oferta i varietat, però és que això, 
amics, és un peix que és mossega 
la cua. Si no volem passejar per 
barriades fantasma, hem de fer 
poble tant nosaltres, els ciuta-

dans, com les administracions. 
Els montcadencs som lluitadors 
incansables. Hem estat capa-
ços d’aturar trens, d’encapçalar 
reivindicacions veïnals durant 
anys fins a guanyar els polsos 
encetats, hem creat associaci-
ons de tota mena per  rar en-
davant projectes que semblaven 
impossibles, des de refundar la 
colla castellera fi ns a organitzar 
curses mul  tudinàries contra el 
càncer de mama. 

Ara, la lluita que jo us proposo 
és la d’evitar que aquest encla-
vament mil·lenari es converteixi 
en poc més que un lloc on per-
noctar.Us hi sumeu?

Amunt les persianes!

Laura Balcell i Clapés
Professora

La tribuna

Emergència social
Novament, Montcada i Reixac 
és motiu de notícies social-
ment incòmodes i en algun 
cas especialment desagrada-
bles o ver gonyoses. Els mit-
jans de comunicació ens infor-
men del grau de contaminació 
mediambiental -partícules en 
suspensió- en el municipi que 
superen els límits permesos 
i això passa des de fa molts 
anys. També ens comuniquen 
periòdicament dels accidents 
mortals o greus amb motiu 
del tramat viari que trosseja el 
municipi sense el degut condi-
cionament. No diguem de les 
lleres dels nostres rius, alguns 

d’ells com el Ripoll, s’han de 
mirar de nit perquè de dia... 
Però ara, a més a més, tenim 
barraquisme, un problema 
greu de la nostra societat que 
s’ha establert a Montcada a la 
llera del Besòs. S’ha destapat 
un problema supramunicipal 
la solució del qual depassa les 
possibilitats del municipi però 
això no eximeix ni al govern 
municipal ni a tota la ciuta-
dania de Montcada i Reixac 
a fer els “ulls grossos” davant 
d’aquesta realitat que tenim a 
tocar. Alguns veïns, o potser 
molts, desconeixen aquesta 
realitat social. Altres fan com 
si no els afectés en la proximi-
tat. I ara resulta que aquests 
dissortats que podríem ser 

nosaltres, són els nostres 
veïns. Hi ha moltes persones 
sense llar, moltíssimes, entre 
60.000 i 100.000 o més en 
el nostre país. Nosaltres sols 
no podem resoldre aquesta 
trista problemàtica social, però 
sí aportar el nostre gra de 
sorra. Denunciar-ho per tots 
els mitjans, pressionant les ad-
ministracions i, especialment, 
aportant la nostra col·labo-
ració personal i econòmica a 
entitats com Arrels, Càritas, 
Assís, Sant Joan de Déu o la 
Comunitat de Sant Egidi. Tot 
plegat per tal que un dia no 
molt llunyà, puguem constatar 
que aquesta xacra social ha 
desaparegut del nostre país.
Esteve RecasensTerra Nostra

La propera edició de La Veu de Montcada i Reixac surt al carrer el 3 de febrer

Cartes de l’audiència

La lluita que jo us proposo és la d’evitar que aquest enclavament mil·lenari 
es converteixi en poc més que un lloc on pernoctar.  Us hi sumeu?

El clic

Tenyits d’albada. Des de la Ribera. Lluís Mimó

La relació amb l’altre ens defi -
neix, és una manera de conèi-

xer-nos millor. És el procés pel 
qual creem l’autoconcepte: ens 
veiem a través de l’altre. La ma-
nera de relacionar-nos amb els 
altres ens diu molt de nosaltres. 

Som animals socials i ens rela-
cionem a través de la comunica-
ció verbal i no verbal, és a dir, la 
que podem controlar i la que no 
podem controlar. És impossible 
no comunicar: tot el que veiem, 
sen  m, escoltem o toquem ens 
està comunicant alguna cosa. 

Cadascú té un es  l de comu-
nicació i aquesta pot ser agressi-
va, passiva o asser  va. La forma 
asser  va refl ecteix una bona au-
toes  ma, mentre que l’agressi-
va i passiva, no. L’asser  vitat és 
fonamental per mantenir relaci-
ons sanes. Ser asser  u fa que 
la persona es  gui a gust amb si 
mateixa i envers els altres ja que 

pot expressar el que sent sense 
contradir-se ni humiliar-se i, al-
hora, és respectuosa  amb l’altre.

La comunicació passiva es ca-
racteritza principalment perquè 
la persona calla i no diu el que 
sent pensant que ferirà els sen-
 ments dels altres o per por a 

que s’enfadin o a quedar sol/a, o 
perquè simplement no sap com 
afrontar la situació.

La comunicació agressiva es 
caracteritza perquè la persona 
diu allò que pensa d’una forma 
que no és adequada, ja que pot 
ferir els sen  ments dels altres i 
resultar irrespectuosa. Qui actua 
així mira amb menyspreu, no mi-
ra als ulls, desqualifi ca, vol tenir 
el control sobre les persones i 
les situacions, parla alt o crida.
Pots tenir una mica dels tres es-
 ls depenent de la situació, però 

on t’hi veus refl ec  t o refl ec  da?
L’asser  vitat es pot entrenar. 

La solució és mantenir-se fi del 
al que un@ pensa i ser pacient. 
Es tracta d’aprendre a defensar 
i a respectar els teus drets i els 
dels altres i de recordar sempre 
que no som ni superiors ni infe-
riors als altres. 

La píndola

Diga’m com et relaciones 
i et diré com ets

Ana Fuente
Psicòloga

 La forma asser  va refl ecteix una bona autoes  ma, 
contràriament a l’agressiva i o la passiva
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La Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic de la Generalitat de 

Catalunya ha proposat renovar l’autorització a l’empresa 
Lafarge. Tenim una sentència que declara nul·les totes 
les autoritzacions anteriors i ordena el tancament de la 
planta però, a data d’avui, segueix supeditada a la fermesa 
d’un últim recurs del TSJC.  És manifest que l’activitat de 
fabricació de ciment és molt contaminant i més afegint 
la “valorització” de residus com a combustible.  Estudis 
demostren que en un radi de 5 km es noten els seus 
efectes. El barri de Can Sant Joan és el més afectat per 

proximitat. Durant anys ha patit la pols i soroll les 24 
hores del dia, i ara també els contaminants derivats de 
la crema de residus. El departament de Salut mai ha fet 
un estudi epidemiològic seriós de l’afectació als veïns ni 
de l’increment de malalties respiratòries degut a la mala 
qualitat de l’aire a la zona i, per extensió, a tot el municipi, 
part de Nou Barris (Barcelona) i Ripollet. 
Creiem que la tramitació d’aquesta autorització, començada 
al mes d’agost d’enguany i amb documentació i estudis 
incomplerts, obsolets i parcials, està condemnada a ser 
anul·lada pels tribunals. L’excusa de l’empresa és que la 
fàbrica està al municipi des del 1917. Però això hauria 

de ser altre motiu per desmantellar-la, ja que la població 
ha crescut al llarg dels anys i ara s’ubica a pocs metres de 
cases i escoles. Aquesta indústria en ple segle XXI no hauria 
d’estar al mig de la població ni tant propera a l’escola El 
Viver. Continuarem treballant al costat dels veïns perquè 
no es concedeixi l’autorització,  presentant les al·legacions 
pertinents. Montcada té dret a respirar un aire més net. 
Ja patim les infraestructures que ens creuen. La crema de 
residus no pot ser la solució que aporti beneficis a Lafarge i 
perjuduqui la salut de tots, ja tenim prou ciment a les nostres 
vides i els pulmons ofegats. Per tot això diem, fora Lafarge 
de Montcada i resitueu la instal·lació i els seus treballadors.

El barraquisme a Montca-
da i Reixac és un proble-
ma que arrosseguem des 

de fa massa temps. Les administracions supramunicipals 
han de cercar solucions, de manera prioritària, als as-
sentaments il·legals. Uns assentaments que no només 
passen pel del Pla del Besòs. Actualment trobem altres 
assentaments il·legals al Pla de Reixac, a Vallençana 
Baixa, a la carretera de la Roca o a la part sud del Parc 
de Collserola que s’estan convertint en barris a part 
on conviuen algunes famílies amb pocs recursos i en 
condicions infrahumanes. Així mateix, s’hi realitzen 

activitats il·legals i, fins i tot, algun assentament disposa 
de servei de restauració. 
Aquest problema no ens afecta només de manera social, 
també afecta el medi ambient. El riu Besòs és un espai 
natural a preservar i protegir, per això el PSC defensa 
la recuperació sostenible de l’entorn.
La veritat és que l’Ajuntament no es pot fer càrrec del 
cost que suposa recuperar l’entorn i donar una solució 
ocupacional a les famílies afectades. Les administracions 
competents han de posar de la seva part i deixar de 
mirar de perfil. Esperem que els darrers fets tràgics 
que han ocorregut al Pla de Besòs les facin reflexionar 

i actuar de manera eficaç. No podem permetre que al 
nostre municipi continuï existint aquest greu problema.
Els socialistes i jo mateix avisem d’aquesta problemà-
tica i de la seva gravetat fa molt de temps. Montcada 
i Reixac ha de ser una ciutat unida, segura i amb futur, 
això passa per la recuperació dels nostres entorns, 
entre d’altres, pels que actualment estan ocupats per 
assentaments il·legals i per donar solució a les famílies 
que viuen en condicions infrahumanes.
L’objectiu és clar, recuperar els entorns naturals de 
manera sostenible, millorar l’espai públic i posar solució 
als problemes socials.

Els pressupostos aprovats 
per al 2023 són d’alta com-
plexitat a causa de l’elevada 

incertesa que estem patint arreu per culpa de diversos fac-
tors externs, com la inflació, l’increment del tipus d’interès 
o la crisi de la Covid 19, entre d’altres. És el pressupost 
més alt de la història, amb 49,6 M€, i situa la ciutadania 
al centre,  sense cap reducció de serveis, assumint l’in-
crement de costos, i sense incrementar la pressió fiscal, ja 
que creiem fermament que ja la ciutadania està patint els 
efectes d’aquesta crisi, i en aquest moment l’administra-
ció local ha d’estar al seu costat. L’Ajuntament assumeix 

2,5 M€ per pagar l’increment dels tipus d’interès, els 
subministraments, els contractes i les diverses licitacions 
i la millora del poder adquisitiu dels treballadors i les 
treballadores públiques, i això ho fem pujant la pressió 
fiscal a les empreses subministradores, amb beneficis 
extraordinaris derivats d’aquesta situació, i amb la mi-
llora de transferències d’altres administracions com 
la Generalitat. Tota aquesta situació no seria possible 
sense l’estat actual dels comptes. 
Venim d’un passat amb deutes ocults com les expro-
piacions de zones verdes, el deute amb Foment per la 
compra de la nau de la Brigada i préstecs cars, que van 

suposar arribar a un 86 % d’endeutament. En tres anys 
aquesta xifra s’ha reduït en un 35% ; hem recuperat la 
tresoreria per poder fer front a les factures dels pro-
veïdors per sota dels 30 dies i, fins i tot, paguem en 
menys de 20 dies, i hem reduït dels costos dels préstecs. 
Els pressupostos del 2023 fan front a aquesta situació 
extraordinària i responen a una gestió rigorosa, respon-
sable i transparent dels comptes municipals, perquè les 
males praxis del passat no es tornin a repetir. Continuem 
treballant amb mirada en el present però sobretot en 
el futur, i el més important, amb la ciutadania al centre 
de totes les polítiques.

La bona ges  ó econòmica, garan  a de futur Gerard Garrido

Se han acabado las na-
vidades y poco a poco 
volvemos a las rutinas 

laborales y nos paramos a pensar cuando tendremos 
el próximo puente o fiestas largas. ¿Cuando decíamos 
que caía semana santa? Pues bueno, hasta febrero nos 
va a tocar aguantarnos y mira que las fiestas navideñas 
están bien, pero al final terminan saturando y deseamos, 
que vuelvan ya las clases por favor.   
Acordándome que no escribí ninguna carta a los Reyes, 
lo haré ahora. Este año para Montcada quiero que poda-
mos usar nuestras piscinas desde el principio del verano 

hasta el final, sin incidencias, sin que nos digan que hay 
filtraciones y que los usuarios deben irse a la otra piscina 
con las molestias y el perjuicio que eso ocasiona. Por 
cierto, que caro nos ha salido la gestión de GEAFE,  ¡que 
fantástica reinversión que ha hecho en la piscina durante 
todos estos años! (ah no, que no ha reinvertido nada, 
su reinversión es igual a 0€). Seguramente a los dueños 
“del cortijo” no se les filtra el agua en sus piscinas, como 
ocurre con la de nuestro municipio. Tampoco nuestra 
piscina municipal está en las mejores condiciones, se 
nota falta de mantenimiento dentro de la misma y en 
las instalaciones, también necesita de mejoras urgentes, 

y que el tema de horarios se solucione, están descom-
pensados y son caros, es un sin sentido y hablo como 
usuaria. Pones una máquina y el día que se estropea no 
te la reparan “al instante” y, si no llevabas tarjeta pues 
ahí te quedas con la cara desencajada, habiendo ido en 
transporte público y con ganas de darte un chapuzón con 
el calor pegajoso de esos maravillosos días de verano.
De verdad, ¿somos tan mal municipio que no podemos 
tener unas piscinas en condiciones? ¿En serio Ripollet, 
que es menos municipio tiene mejores instalaciones y 
más baratas que Montcada? ¡Quiero instalaciones en 
condiciones y a la altura de nuestro municipio!

Lafarge fora de Montcada! José Domínguez

El barraquisme, un greu problema Bartolo Egea

Queridos Reyes Magos... Angelina del Pino

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.
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DIUMENGE 22 DE GENER, 12 h

CHINCHULINA
Y EL RUISEÑOR DE LA CHINA
TITELLES
Cia. La Canica

DISSABTE 28 DE GENER, 20 h

LETTER TO MILOS
MÚSICA
Marco Mezquida Trio

DISSABTE 11 DE FEBRER, 20 h

CALLADITAS ESTÁIS MÁS 
GUAPAS
TEATRE/MONÒLEGS

Preu: 12 euros; anticipada 10 euros Preu: 18 euros; anticipada 15 eurosPreu: 8 euros; anticipada 5 euros

Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

 GENER/FEBRER

2023

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

• Tots els espectacles 
es representen 
al Teatre Municipal.
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Muntatges d’èxit contrastat
a la programació teatral del 
primer quatrimestre de l’any
‘La trena’ ja ha exhaurit les entrades i ‘El pare’, que també 
es representarà al març, va camí de fer-ho

El ressò de les bones crítiques 
que està tenint la Cia La Perla 
pel seu muntatge ‘La trena’, 
basat en l’obra de l’autora 
francesa Laetitia Colombani, 
també ha arribat a Montcada. 
Les entrades per a l’espectacle 
que es farà el 18 de març ja es-
tan exhaurides. La història de 
tres dones que, malgrat haver 
nascut a continents diferents, 
comparteixen idees, senti-
ments i el mateix anhel de 
llibertat, ha estat la proposta 
més exitosa de la programació 
que Cultura i Patrimoni oferta 
aquest quatrimestre de l’any. 

També està tenint molt bona 
acceptació ‘El pare’ amb Josep 
M. Pou com a protagonista. 
Basada en l’obra del fran-
cès Florian Zeller, muntat-
ge que aborda l’impacte que 
una malaltia tan devastadora 
com  l’Alzheimer té tant en la 
persona afectada com en la fa-
mília. En el moment de tancar 
aquesta edició tan sols queda-
ven una cinquantena d’entra-
des disponibles per assistir a  
l’obra, que es farà el 3 de març.

Humor a dojo
Altres propostes incloses a la 
programació són ‘Calladitas 
estáis más guapas’, un espec-

tacle de comèdia multidisci-
plinar escrita, interpretada 
i dirigida per dones –l’11 de 
febrer–, i ‘La pell fi na’, també 
d’humor i escrita pel tàndem 
de dramaturgs Carmen Mar-
fà i Yago Alonso, que es repre-
sentarà el 16 d’abril. 
En el marc del cicle Poeticae 
Jordi Boixaderas i Miquel Jor-
dà interpretaran el muntat-
ge poètic ‘Temps fràgils’ el 
21 d’abril, per al qual només 
queden una desena d’entra-
des. I pel que fa al públic fa-
miliar,el 22 de gener hi ha ti-
telles amb la Cia La Canica i el 
12 de març Teatro Teloncillo 
presenta ‘Aletas’. 

Pilar Abián Montcada

Espectacles

Imatge de les actrius que interpreten ‘La trena’ Cia La Perla

‘Letter to Milos’ és el títol del muntatge que el pianista ba-
lear Marco Mezquida, acompanyat del violonceŀ lista Martín 
Meléndez i del percussionista i baterista Aleix Tobias, oferi-
rà el 28 de gener, al Teatre Municipal (20h). Es tracta d’un 
treball editat l’any passat descrit com una carta d’amor que 
el músic de jazz dedica al seu fi ll, d’un any d’edat. A Letter 
to Milos, Mezquida i el seu grup exploren noves sonoritats 
retornant les seves evocacions sobre la música tradicional 
ibèrica i al seu gust pel sincretisme musical emparentant el 
son cubà amb la samba brasilera sense oblidar tributs al free 
jazz, al blues, a la música de circ i al groove. PA

Carta d’amor musicalitzada



Can Piqué 
fa 75 anys
La nissaga va obrir el negoci el 1948 
a Reixac, però abans era una masia 
amb conreus que venia el seu vi

Amb 75 anys de vida i des-
prés de tres generacions, el 
restaurant Can Piqué ha estat 
testimoni dels moments més 
especials de moltes famílies i 
porta alimentant records des 
del 1948 en què  Josep Ustrell i 
Rosita Mañosa van obrir el ne-
goci a la masia familiar perquè 
no es volien seguir dedicant 
al camp, malgrat que tenien 
vaques, terres i vinyes. A les 
converses familiars, recorden 
que els avis llogaven un piano i 
a l’era feien ball i que venien vi 
o el conyac que ells mateixos 
preparaven. “De mica en mi-
ca, van anar evolucionant fi ns 
que van passar de fer amani-
des i pollastres a celebracions 
com casaments”, explica Al-
bert Oltra, net dels fundadors 
i actual gerent del restaurant.

Però els orígens de la ma-
sia venen de molt abans, se-
gons recorda la seva mare, 
Isabel Ustrell: “A mí, sempre 
m’han dit que la meva famí-
lia està aquí des del 1700. El 
nom de Piqué ve d’un besa-
vi del meu pare, però com hi 
va haver noies com a des-
cendents, es va perdre el 
cognom”.

De l’avi recorden que es va 
haver d’amagar en una cova 

a la muntanya durant la Guer-
ra Civil i que a la postguerra 
els proveïdors els fi aven fi ns 
a tenir els primers clients. De 
tant en tant, algú hi arriba 
amb fotografi es en blanc i ne-
gre que recorden el banquet de 
noces celebrat al restaurant. 
D’aquells primers anys, en-
cara es conserva l’arc de l’en-
trada principal alguns detalls 
com les faixes que portaven 
els cambrers o les claus amb 
què obsequiava els comensals. 

Com a casa
“Tenir un restaurant és una 
manera de viure”, assegura 
Albert Oltrà, qui recorda com 
als 8 anys ajudava a la cuina 
i feia els deures al menjador. 
El negoci i la família van de la 
mà des de fa dècades, com el 
restaurant i la masia on sem-
pre hi han viscut. “Isabel és 
un referent que serà difícil 
de reemplaçar. Té un caris-
me espectacular igual que el va 
tenir l’avi Josep”, diu Sandra 
Gámiz, copropiètaria actual.

Quan Isabel explica què su-
posa per a ella Can Piqué res-
pon amb sinceritat i orgullosa: 
“Jo vaig néixer aquí i des de 
petita, ja em dormia a la pila 
de les estovalles. Per a mi, ho 
és tot, fi ns al punt que he posat 
al capdavant tota la família”.

L’horitzó
Ubicat en un entorn privile-
giat, i amb unes postes de sol 
espectaculars, a Can Piqué és 
inevitable mirar cap al futur. 
De Josep i Rosita a Isabel i Ra-
fel i d’aquests a Albert i San-
dra. I en aquest punt, totes les 
mirades s’adrecen cap a la se-
va fi lla gran, Abril, qui estudia 
Ciències Culinàries i sembla 
tenir-ho molt clar: “El res-
taurant és casa meva i jo ho 
sento així. Des de ben petita 
he estat als fogons i si en al-
gun moment això arriba a ser 
meu, l’enfocaré al futur”. En 
qualsevol cas, si hi ha una co-
sa que tothom ha après a Can 
Piqué i és que el bon menjar es 
cuina a foc lent.

Albert Oltra i Sandra 
Gámiz regenten 
actualment el 
restaurant familiar

Jesús Abad Montcada

Restauració

Les darreres tres generacions de Can Piqué, a l’entrada del restaurant  Berta Barcons

Isabel Ustrell recollint raïm
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Els fundadors, Josep Ustrell i Rosita Mañosa Arxiu

Albert Oltra i la seva fi lla Abril



RECOMANACIONS:

- Utilitzar calçat i roba còmodes, adequats per a l’activitat.
- Portar aigua i esmorzar. Durant el recorregut cal beure, sobretot quan faci calor.
- Portar barret, protecció solar i ulleres de sol.
- Durant la passejada, s’ha d’anar a una velocitat agradable, que permeti parlar.
- És recomanable portar telèfon mòbil.
- Cal respectar les normes de seguretat viària i també l’entorn i el medi natural.

••  5 DE FEBRER 
SANT PERE DE REIXAC

Desnivell: 238 m.
Km: 12 km.
Alçada: 230 m.

•• 5 DE MARÇ
GR-2 - CAMÍ DEL MAR

Desnivell: 48 m.
Km: 16 km.
Alçada: 0 m.

•• 2 D’ABRIL 
SERRA DE COLLSEROLA

Desnivell: 187 m.
Km: 16 km.
Alçada: 150 m.

•• 7 DE MAIG
PARC DE LA LLACUNA-MAS 

RAMPINYO

Desnivell:  40 m.
Km: 10 km.
Alçada: 72 m.

•• 4 DE JUNY
MIRADOR DE L’ESTRELLA-

CAN CUIÀS

Desnivell: 110 m.
Km: 15 km.
Alçada: 120 m.

•• 2 DE JULIOL
VALLBONA - FONT 

MOGUERA

Desnivell: 110 m.
Km: 12 km
Alçada: 156 m.

•• 6 D’AGOST
SERRALADA DE MARINA

Desnivell: 260 m.
Km: 16 km.
Alçada: 230 m.

•• 3 DE SETEMBRE
TURÓ DE MONTCADA

Desnivell: 216 m.
Km: 10 km.
Alçada: 211 m.

•• 1 D’OCTUBRE
POBLAT IBÈRIC DEL PUIG 

CASTELLAR

Desnivell: 255 m.
Km: 13 km.
Alçada: 303 m.

•• 5 DE NOVEMBRE
CASTELL DE TORRE  

DEL BARÓ

Desnivell: 225 m.
Km: 18 km.
Alçada: 197 m.

•• 3 DE DESEMBRE
SANT FOST-ESGLÉSIA DE 

SANT CEBRIÀ DE CABANYES

Desnivell: 180 m.
Km: 16 km.
Alçada: 204 m.

Sortides: a les 8 h, al Pavelló Miquel Poblet (camí de la Font Freda, 3).

Inscripció prèvia: Omplir formulari (disponible en línia 
a www.esportsmontcada.org o físicament a la Regidoria d’Esports, 
al CIM i CEAV) i entregar-ho a la Regidoria. També es pot fer  
la inscripció el mateix dia, en el punt de sortida, abans de les 7.30 h 
(es prega puntualitat).

Més informació: Regidoria d’Esports (C. Tarragona, 32). 
      935 650 999   esports@montcada.org

MONTCADA CAMINA 2023
Cicle de sortides per descobrir indrets de Montcada i Reixac i els seus voltants

CALENDARI FISCAL 2023
TAXES QUE GESTIONA 
L’AJUNTAMENT

IMPOSTOS I TAXES
QUE GESTIONA L’ORGT

Per a més informació i per domiciliar els pagaments 
a www.orgt.diba.cat

o bé als telèfons: 934 729 171 / 932 029 802

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: de l’1 de febrer al 3 d’abril.
Pagament domiciliat únic: 1 de març.

Taxa de guals
Període voluntari: de l’1 de març al 2 de maig.
Pagament domiciliat únic: 3 d’abril.

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 21 d’abril al 21 de juny.
Pagament domiciliat únic: 1 de juny.

IBI Urbà
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol.
Pagament fraccionat (5 terminis): 2 de maig, 1 de juny, 
3 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre.

IBI Rústic
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol.
Pagament domiciliat únic: 3 de juliol.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: de l’1 de març al 5 de maig.
Pagament domiciliat únic: 2 de maig.

Taxa de residus domèstics i comercials
Període voluntari: de l’1 de setembre al 3 de novembre.
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre.

IAE
Període voluntari: del 15 de setembre al 15 de novembre.
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre.

Més informació a 
www.montcada.cat
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22 Gener
Acte polí  c
Presentació del número 3 
de la candidatura d’ERC, 
Gerard Garrido, amb l’assis-
tència de Marta Rosique.  A 
les 12h, a la Rambla dels Pa-
ïsos Catalans. 

23 Gener

Exposició
Exploracions marines. Pin-
tures de Manoli Tapias. amb 
relleu d’escuma de poliure-
tà i resina vitrifi cada. Centre 
Cívic Can Cuiàs, fi ns al 27 
de gener. 

25 Gener

Consell de dones 
Trobada preparatòria dels ac-
tes de celebració del 8 de març. 
Casa de la Vila, a les 18.30h,

26 Gener

Ple Municipal
Sessió ordinària del mes  de 

gener. Casa de la Vila, a les 
18.15h. Es pot seguir en  di-
recte a través de laveu.cat

27 Gener

Revista Monte Catano
Presentació de la nova edi-

ció de la publicació. Casa de 
la Vila, 19h.

29 Gener

Gimnàs  ca Rítmica
Travesia per l’Amazones. 

Festival d’hivern del CGR 
La Unió. A La Unió de Mas 
Rampinyo, 16.30h.

7 Febrer

Xerrada. 
Millora el dolor amb l’alimen-
tació, a càrrec de Miguel Al-
baiceta. Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina, a les 17.30h.

Casa de les Aigües
5 de febrer
Els secrets de la Casa de 
les Aigües. Visita guiada, 
a les 12 h. Durada: 1,5 h. 
Preu: 2 €

Farmàcies gener/febrer
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

20
El Punt

21
Recasens

22
Recasens

23
Relat

24
Rivas

25
Duran

26
Vila

27
Pardo

28
Guix

29
Guix

30
El Punt

31
Recasens

1
Rambla

2
Relat

3
Rivas

4
Duran

5
Duran

Auditori Municipal

Espais de silenci
Joan Capella
Del 31 de gener al 26 de març

Casa de la Vila

‘Caricaotour’
Ernesto Priego
Del 24 de gener al 19 de febrer

Kursaal

Febre del divendres nit
Punt d’Assessorament en Salut
Del 2 al 24 de febrer

Titelles
22 de gener
Chinchulina y el ruiseñor 
de la China, a càrrec de La 
Canica Teatro. Teatre Mu-
nicipal, a les 12h. Preu: 
8€; an  cipada 5€

Concert
28 de gener
Marco Mezquida presen-
ta el seu nou disc, Le  er 
to Milos. Teatre Municipal, 
20h. Preu:12€; an  cipada 
10€ a teatremontcada.cat
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L’exceŀ lent trajectòria des 
de l’inici de la lliga de la 

UE Sant Joan Atlètic i el CD 
Montcada no s’ha quedat en 
un fet anecdòtic de les prime-
res jornades. Els dos equips 
locals del subgrup 4B de Sego-
na Catalana s’han consolidat 
al capdavant de la classifi cació 
i arriben al derbi montcadenc 
de la segona volta com a dos 
sòlids aspirants en la lluita per 
pujar de categoria. 

Xifres espectaculars
Ambdós clubs estan prota-
gonitzant una gran primera 

fase de la competició. El con-
junt de Daniel Sánchez lidera 
la classifi cació amb 34 punts, 
després de dotze jornades 
consecutives sense perdre, ja 
que només ha ensopegat al 
camp del Ripollet a la primera 
jornada de lliga. Per la seva 
banda, l’equip de Miki Coro-
minas, que s’ha reforçat en el 
mercat d’hivern, és el segon 
de la taula amb 28 punts i un 
partit menys. Els verds només 
han encaixat dues derrotes, 
contra el Sant Joan  i el Can 
Rull de Sabadell.

En el capítol ofensiu, la UE 
Sant Joan Atl. i el CD Montca-
da són els màxims golejadors 
del grup, amb 38 i 27 dianes 
respectivament, i també 
són els que menys gols han 
encaixat, només 14. Albert 
Jiménez i Brian Canalejo, del 
Sant Joan, són els ‘pitxitxis’ 
del grup, amb 13 i 11 gols. 

El matx entre la UE Sant Joan Atlètic i el CD Montcada es juga el dia 21 a la ‘bombonera’

Futbol

Derbi montcadenc entre dos ferms 
candidats a l’ascens a Primera 

L’equip de Can Sant 
Joan és el líder amb 
34 punts i el CD 
Montcada, segon amb 
28 i un par  t menys

Sílvia Alquézar Montcada

El primer derbi va acabar amb triomf del Sant Joan Sílvia Alquézar 

Les afi cions,
separades 
Els derbis entre la UE Sant 
Joan Atlètic i el CD Montca-
da sempre són partits amb 
molta rivalitat i, malaura-
dament, sovint es produ-
eixen incidents més enllà 
de la vessant esportiva. Per 
intentar reduir aquestes si-
tuacions, la directiva de Can 
Sant Joan ha decidit separar 
les afi cions a la grada, en el 
partit que tindrà lloc el 21 
de gener (18h) a la ‘bombo-
nera’. També hi haurà pre-
sencia policial al camp, que 
s’espera que aculli un ple 
fi ns a la bandera, amb una 
capacitat per a unes 600 
persones, de les quals 350 
disposaran d’una localitat 
amb seient. SA

‘Serà un par  t vibrant perquè ja 
no és una simple anècdota com 
a la primera volta que ambdós 
equips es  guin a dalt. Fem una 
crida a l’espor  vitat de tothom’
Óscar Pérez direc  u UE Sant Joan

‘Esperem que no passi el mateix 
que a l’estadi de la Ferreria i 
l’afi ció s’ho prengui com un par  t 
de futbol amb una rivalitat sana i 
no com una guerra’
Nico Bravo president CD Montcada

‘Volem fer un matx seriós 
contra un gran rival. Tant de bo 
es vegi un bonic par  t perquè 
ambdues afi cions gaudeixin de 
l’enfrontament’
Daniel Sánchez tècnic UE Sant Joan

‘Serà un par  t complicat, 
però intentarem oferir un bon 
espectacle. A disfrutar-ho i que 
guanyi el millor i que espero que 
aquesta vegada siguem nosaltres’
Miki Corominas tècnic CD Montcada
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L’Ajuntament de Montca-
da i Reixac va donar compte 
en l’últim Ple municipal de 
l’any de l’acord de la Junta de 
Govern Local sobre l’ajorna-
ment de la data de resolució 
de la concessió del complex 
esportiu Montcada Aqua fi ns 
al 31 juliol de 2023. 
La fi nalització del contracte, 
adjudicat a l’empresa Geafe 
des del 2004 i per una vigèn-
cia de 25 anys, estava previs-
ta el 31 de desembre de 2022 
però, per motius tècnics, el 
traspàs de competències no 

es farà efectiu fi ns al mes de 
juliol d’aquest any. 

Motius tècnics
“A nivell tècnic, fer el canvi 
amb la temporada comen-
çada no era eficient, ja que 
els pagaments dels cursos es 
fan al setembre quan s’ini-

cien les classes”, va explicar 
el regidor d’Esports, Gerard 
Garrido (ERC), qui va avançar 
que l’Ajuntament té previst 
fer enguany diverses inver-
sions al complex esportiu una 
vegada fi nalitzi el contracte. 
“Aprofi tarem el pròxim mes 
d’agost, amb menys afl uèn-
cia de persones, per realitzar 
totes les intervencions que 
siguin necessàries per posar 
a punt Montcada Aqua”, va 
dir l’edil, tot puntualitzant 
que mentre es facin les actu-
acions no es tancarà l’equi-
pament esportiu del Pla d’en 
Coll.

El consistori té previst 
fer unes millores al 
complex espor  u una 
vegada s’ha rescindit la 
concessió a l’empresa 
Geafe 

Instaŀ lació municipal

Quim Bilbeny Montcada

Sergio González guanya 
el primer títol amb el Barça
El montcadenc Sergio González 
va guanyar la Supercopa d’Es-
panya de futbol sala amb el FC 
Barcelona el passat 8 de gener 
al pavelló municipal d’Alzira, 
després de vèncer 2-7 a les se-
mifi nals el Pozo Múrcia i 3-5 el 
Movistar Inter a la fi nal. Sergio 
González va tenir un paper molt 
destacat al matx contra el Movis-
tar Inter. El conjunt de Torrejón 
d’Ardoz va marxar el descans 
amb la victòria momentània 

per 1-0. Però, en el minut 3 de 
la segona part González va po-
sar l’1-1 en el marcador. Els gols 
d’Antonio Pérez, Adolfo, Dyego 
i Marcenio van acabar de donar 
el primer títol de la temporada al 
Barça. “Guanyar aquest títol és 
una iŀ lusió molt gran, ja que és 
el meu primer gran títol com a 
professional i sempre el recor-
daré”, ha destacat, qui assegura 
que l’objectiu és guanyar els tres 
títols on competeixen. QB

Sergio González, amb la medalla i el  tol de la Supercopa d’Espanya. FC Barcelona

L’Ajuntament i Geafe 
prorroguen el contracte de 
gestió de Montcada Aqua
L’adjudicació fi nalitzarà el 31 de juliol, set mesos 
després del estava previst inicialment

Els cursets de natació tenen molt d’èxit entre la canalla Sílvia Alquézar



“Com molts nens i nenes catalanes, 
vaig créixer amb les sèries d’animació 
japonesa que s’emetien a TV3, com 
ara Sakura, Bola de Drac, Utena i mol-
tes altres però, malauradament, les van 
deixar d’emetre. Des d’aquell moment, 
he trobat a faltar aquesta presència de 
l’anime en la nostra llengua. Fa un any, 
aproximadament, vaig decidir adaptar 
al català la cançó d’obertura de Hanyo 
no Yashahime, la seqüela de la meva 
sèrie d’animació preferida a la infància, 
Inuyasha. L’experiència va ser molt posi-
 va i va ser l’impuls que necessitava per 

començar a fer més adaptacions de can-
çons d’animes que no  nguessin versió 
en la nostra llengua.

“No sé si l’atzar o el des  , però una 
sèrie de circumstàncies em van dur a 
actuar al Manga Barcelona que es va 
fer al desembre. Durant l’edició del 
2021 vaig par  cipar en un concurs que 
es va fer en aquesta fi ra i mentre canta-
va, em van fotografi ar. Curiosament, per 
anunciar l’edició del 2022 van decidir 
u  litzar la meva fotografi a. A les xarxes 
la gent se’n va fer ressò pensant que 
jo actuava i jo ho vaig compar  r amb 
el missatge: “Què està passant?”. Des 
de Manga Barcelona em van contactar 
pensant que hi havia un problema per 
l’ús de la fotografi a i els vaig explicar la 
confusió de la gent. Aprofi tant l’oportu-
nitat els vaig donar a conèixer la meva 
proposta, detallant-los el meu show i 
els hi va agradar el concepte, així que en 
vam acordar el concert.

“L’experiència va ser increïble. Per 
començar, he de reconèixer que costa 
molt d’assimilar com he passat d’anar 

al Manga Barcelona com a concursant, 
sense un projecte específi c, a poder 
presentar la meva proposta com a part 
del programa de l’úl  ma edició, i tot en 
menys d’un any. D’altra banda, el con-
cert va anar molt bé, al públic li va agra-
dar molt i, a més, vam esgotar el mar-
xandatge que portàvem.

“Des del primer moment el meu mà-
nager, Samuel, i jo sabíem que volíem 
presentar les cançons amb un format 
que es desmarqués del patró estàn-

dard de concert. Quan va sorgir la pos-
sibilitat de par  cipar en el primer esde-
veniment, vàrem buscar diferents idees 
inspiradores i vam plantejar una actu-
ació basada en el concepte de ‘show 
par  cipa  u’ on el públic pogués fer la 
tria de cançons que anirien sonant. Un 
cop decidit, vam produir un suport au-
diovisual per dur a terme aquesta inte-

racció. Tot plegat, ha conver  t els di-
rectes en espectacles par  cipa  us que 
permeten involucrar l’audiència, ja que, 
a més, hem acompanyat aquesta pro-
posta amb jocs on sortegem premis.

“El gènere d’anime ha crescut molt i 
avui dia està esdevenint molt popular a 
Espanya. Molta gent de fora del nínxol 
incorpora a la seva graella d’entrete-
niment personal sèries i pel·lícules del 
gènere i fa que l’afi ció per l’anime i el 
manga es normalitzi, com passa al Japó.

“Aquest any m’agradaria començar a 
crear les meves pròpies cançons, però 
vull trobar a la persona adequada per 
dur a terme la producció, ja que ha de 
conèixer molt bé la música d’anime i ja-
ponesa, perquè té les seves par  cula-
ritats.

Molts ‘mil·lennistes’ portem l’anime al cor

Nia Catano 
cantant

Entre els anys 80 i 90 
l’anime va aterrar amb 
força a Catalunya i va 
acompanyar la infància 
de molts nens i nenes 
d’aquella època. Aquest 
escenari va ser el context 
perfecte per al naixement 
d’una generació que  ndria 
el seu primer vincle amb 
la cultura nipona ben 
d’hora. Una d’aquestes 
persones és la Nia Catano, 
montcadenca de 28 anys, 
que realitza adaptacions de 
música d’anime al català i 
que, aquest any, ha estat 
actuant a la 28a edició del 
Manga Barcelona.

Ha estat increïble, en un 
any he passat d’anar com 

a  concursant al Manga 
Barcelona, a actuar-hi

L’afi ció per l’anime s’ha 
normalitzat, ja no és un 

gènere de nínxol

Lucas Cervantes

Nia Catano, actuant al Manga de Barcelona Mar   Nogués Galera

A CONTRACORRENT 
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