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Pilar Abián

L’Ajuntament reclama un tracta-
ment singular per al municipi per 

fer front a l’impacte econòmic, social 
i urbanístic que suposa l’esquartera-
ment del territori a causa de la sobre-
càrrega d’infraestructures que donen 
servei a Barcelona i la seva metròpoli, 
però no reverteixen en benefi cis per a 
la ciutat. La fórmula per obtenir aquest 
reconeixement és la creació d’un marc 
normatiu amb una llei sectorial que 
reconegui la singularitat del municipi 
i que li aporti els recursos econòmics 
necessaris per fer front a les accions 
que cal fer realitat per minimitzar-ne 
l’impacte.

Aquesta és la reclamació que 
l’Ajuntament farà a la Generalitat i a 
l’Estat arran les conclusions de l’es-
tudi elaborat per Barcelona Regional 
a petició del consistori. El resultat 
de l’informe, batejat amb el nom de 
‘Montcada diu prou!’, el va presentar 
l’alcaldessa, Laura Campos (ECP), el 
13 de març a la premsa i el dia 21, es 
presentarà a la ciutadania, al Teatre 
Municipal (18.30h), en un acte en què 
participaran el geògraf i ex-secretari 
de Planifi cació Territorial de la Gene-
ralitat, Oriol Neŀ lo, el geògraf i pre-
sentador del temps de TV3 Francesc 
Mauri i la consultora de polítiques 
urbanes i innovació social Mariela 
Iglesias.

Dades concloents
L’estudi de l’agència pública Barcelo-
na Regional constata que Montcada i 
Reixac és el municipi més fragmentat 

de tota l’Àrea Metropolitana pel vo-
lum d’infraestructures que supor-
ta en servei a la ciutat de Barcelona i 
el seu entorn. Aquesta circumstància 
impacta directament i de manera ne-
gativa sobre la salut, el medi ambient 
i la cohesió social i en el dia a dia de la 
ciutadania. 

El municipi està travessat per 29 
quilòmetres de xarxes viàries; entre 
les més importants hi ha les autopis-
tes C-58 –hi passen 160.000 vehicles 
a diari– i la C-33 que, des de l’allibe-
rament dels peatges, ha incrementat 
la mitjana de pas a 200.000 vehicles. 
Mentre que per les cinc línies ferro-
viàries que travessen la localitat cada 
dia hi passen 510 trens. 

Un total de 41,76 hectàrees del 
municipi estan ocupades per infra-
estructures ambientals d’ús metro-
polità, com ara l’Estació depurado-
ra d’aigües residuals o l’Ecoparc. Pel 
terme municipal també passen línies 
d’alta tensió i un gasoducte que no 
donen servei a la ciutat. A tot això, 

cal afegir els 40 quilòmetres de xarxa 
hidrogràfi ca existent –formada per 11 
cursos fl uvials– a més de les zones de 
connectivitat ecològica, un 34% de les 
quals presenten una situació crítica per 
la presència de tantes infraestructures.

Impacte econòmic
Després de fer la diagnosi sobre la si-
tuació del municipi, l’estudi xifra en 
17,1 milions d’euros el cost econòmic 
que suposa la fragmentació a què està 
sotmès. D’aquest total, s’estima que 
4,3 són costos econòmics directes que 
assumeix l’Ajuntament –com ara l’in-
crement de la despesa dels serveis de 
neteja viària o recollida de residus– i 
12,8 milions són indirectes, provocats 
per les barreres existents –la pèrdua 
de temps als passos a nivell, la despesa 
derivada dels desplaçaments interns, 
els danys provocats per inundacions… 
Barcelona Regional també conclou 
que el pas d’infraestructures afec-
ta negativament la qualitat acústica, 
atmosfèrica i lumínica del terme mu-
nicipal montcadenc. Un altre aspecte 
a destacar en relació amb la segre-
gació urbana és l’impacte que té des 
del punt de vista social, ja que barris 
que queden més allunyats de la cen-
tralitat solen tenir uns indicadors de 
vulnerabilitat més alts.

Un estudi de Barcelona Regional xifra en 17,1 milions d’euros 
anuals els costos provocats per l’impacte que té en el municipi 
i la ciutadania la prestació de serveis a la regió metropolitana

Estudi de Barcelona Regional

L’Ajuntament reclama un 
tracte singular pel volum 
d’infraestructures que suporta

El consistori vol que la 
Generalitat reconegui la seva 
singularitat a través una llei 
sectorial i que l’Estat també 
el do   de més recursos

L’estudi de Barcelona Regional proposa un total de 70 actuacions per 
paŀ liar l’impacte de les infraestructures i dignifi car i cohesionar el 
territori, pressupostades en 94 milions d’euros. Entre les més desta-
cades n’hi ha: dignifi car els passos sota les vies; millorar la connexió 
entre la C-17 i el Ripoll; solucionar l’impacte del pas de la C-33 amb 
pantalles; dignifi car l’entrada nord al municipi –per Can Sant Joan– o 
desviar del trànsit extern de pas per Terra Nostra cap al polígon de la 
Ferreria. També hi ha propostes que l’Ajuntament ja ha impulsat com 
ara, l’anella cívica per a vehicles, vianants i la xarxa ciclable al voltant 
del Turó i en paraŀ lel a l’N-150 –imatge de l’esquerra. PA

Actuacions proposades per eliminar barreres

L’informe presentat constata 
que Montcada i Reixac és el 
municipi més fragmentat de 
la regió metropolitana
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Connec  vitat amb la gran metròpoli

5 grans barreres
ferroviàries
R2 R3 R4 R7 AVE

5 grans barreres
viàries
C-33 C-58 C-17 
N-150 BV-5001

La major part de les infraestructures 
passen per teixit urbà i àrees residencials

510
trens diaris

360.000 
vehicles diaris

Infraestructures ambientals

5 Ecoparc (TRACTAMENT DE RESIDUS)

EDAR (DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS)

ETAP (TRACTAMENT AIGUA POTABLE)

Recollida residus industrials 
Deixalleria

Les infraestructures ambientals d'ús metropolità 
ocupen 41,7 hectàrees

Infraestructures verdes

2 Connectors ecològics
Collserola i serralada de Marina

11 Cursos fl uvials
tots ells creuats per infraestructures

40Km
de xarxa hidrogràfi ca

Foto: RmDrones
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‘Ja és hora que es 
reconegui l’esforç 
que fa el municipi’
L’edil analitza l’estudi de Barcelona Regional

Quan i com surt la idea del 
projecte Montcada diu Prou?
La percepció que el municipi 
està trinxat per infraestruc-
tures es té des de fa molts 
anys, però aquest impacte mai 
s’havia quantifi cat en xifres. 
Va ser a final de l’anterior 
mandat quan vam encarre-
gar a Barcelona Regional una 
valoració econòmica del que 
implica el pas de totes les in-
fraestructures que ens creuen 
per donar servitud a Barcelona 
i a la seva metròpoli.

Aquest estudi, però, va més 
enllà de l’impacte econòmic.
Sí, perquè també ha valorat 
l’afectació que tot plegat té 
sobre la salut de les perso-
nes, el medi ambient, la con-
nectivitat social i la pròpia 
ciutadania. A més, hi afegeix 
propostes d’actuacions urba-
nístiques per salvar les barre-
res que fragmenten la ciutat.

Quan veu les conclusions de 
l’estudi, quina és la seva re-
fl exió com a alcaldessa?
Que hem d’aixecar la veu per 
diu prou i que ens hem gua-
nyat el dret a reivindicar-nos. 
Les imatges filmades amb 
dron constaten que el muni-
cipi està trinxat i esquarterat. 

Això també passa a d’altres po-
blacions metropolitanes.
Sí, però diferència amb d’al-
tres municipis que puguin 
tenir una sobreimplantació 
d’infraestructures, el nostre 
cas és singular. Dels 29,1 km 
de xarxes viàries –carreteres, 
trens, autopistes– que ens 
travessen, la majoria ho fan 
per teixit urbà –industrial i 
comercial–  i residencial. Per 
això, amb aquest estudi po-
dem afi rmar que Montcada 
i Reixac és el municipi més 
fragmentat de tot l’Àrea Me-
tropolitana. 

Constatada l’evidència, què 

pensa fer l’Ajuntament?
Demanar a la Generalitat i a 
l’Estat un tractament singu-
lar i aquest reconeixement és 
només una qüestió de volun-
tat política. La nostra situa-
ció no queda refl ectida a cap 
de les cinc declaracions de 
règim especial reconegudes 
per la Generalitat –munici-
pis de muntanya, turístics, 
concells oberts, industrials 
o artístic-històrics. Necessi-
tem una llei sectorial, apro-
vada pel govern autonòmic o 
el Parlament, que reconegui 
la nostra singularitat com a 
municipi prestador de serveis. 
Volem un marc normatiu ben 
defi nit, no subvencions pun-
tuals. Ens mereixem una solu-
ció estructural al problema que 
ens suposen i generen tantes 
infraestructures.

I a l’Estat, què li demanaran? 
La petició la farem al Minis-
teri d’Hisenda, per reclamar

que l’aportació dels tributs 
que rebem contempli també 
la nostra singularitat. 

Actualment tanta infraes-
tructura reporta algun be-
nefi ci a la ciutat?
Cap ni un. Fins a l’any passat, 
cobràvem l’IBI del peatge de 
la C-33 però, amb la seva des-
aparició, ja no rebem ni això. 
La servitud a la gran metrò-
poli ens afecta negativament 
des d’un punt de vista social, 
mediambiental i econòmic i 
mai hem rebut compensaci-
ons, al contrari això ens gene-
ra un sobrecost en la prestació 
de serveis a la ciutadania. A 
tall d’exemple, no és el ma-
teix netejar un municipi amb 
una trama cosida que un tan 
trinxat com el nostre. En com-
paració amb localitats sem-
blants, aquí el servei de neteja 
és 48 euros més car per habi-
tant l’any, el que suposa un 
sobrecost d’1,7 milions anuals 

per a l’Ajuntament.
Per què no s’ha fet aquesta 
demanda abans?
Des del govern portem treba-
llant molt de temps en aquest 
projecte i era una prioritat de 
mandat. Ara ho demanem i 
ho soŀ licitem perquè la nos-
tra prioritat passa per cosir i 
cohesionar urbanísticament 
i socialment el municipi i, 
d’aquesta manera, millorar la 
qualitat de vida dels nostres 
veïns i veïnes. I això no vol 
dir que fins ara no haguem 
fet res per aconseguir aquest 
objectiu. El soterrament de 
l’R2, que ja el tenim a tocar,  o 
la creació de l’anella cívica al 
voltant del Turó són projec-
tes que van en aquesta línia. 
Vull deixar clar que no volem 
victimitzar-nos ni esperar 
que d’altres administracions 
ens solucionin els problemes, 
però ja toca que es recone-
gui l’esforç que fa el nostre 
municipi.

‘Reconèixer la nostra 
singularitat només 
és una qües  ó de 
voluntat polí  ca’

‘Hem d’aixecar 
la veu per diu prou; 
ens hem guanyat el 
dret a reivindicar-nos’

Pilar Abián | Montcada

Entrevista a l’alcaldessa, Laura Campos

Campos, durant la presentació de l’estudi de Barcelona Regional Laura Grau laveu.cat
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Noves restriccions d’aigua arran la 
declaració de l’Estat d’Excepcionalitat
Les limitacions no afecten, per ara, l’aigua de boca, però s’intensifi quen en altres usos urbans

La Generalitat de Catalunya 
va decretar el passat 2 de 

març l’Estat d’Excepcionalitat 
de la sequera, amb l’entrada 
en vigor de noves restriccions. 
De moment, les limitacions no 
afecten el consum de l’aigua 
de boca, tot i que s’han in-
tensifi cat algunes mesures en 
els usos urbans. Segons el Pla 
d’Emergències en situacions de 
Sequera (PES) de l’Ajuntament, 
que segueix les directrius del 
Pla de Sequera de l’Agèndia 
Catalana de l’Aigua (ACA), la 
fase d’Excepcionalitat suposa 
el tancament del 50% de les 
fonts d’aigua potable al mu-
nicipi i la reducció del consum  
per al reg agrícola en un 40% 
i dels usos ramaders (30%), 
industrials (15%) i recreatius 
que impliquin reg (30%). 

D’altra banda, només es 

poden netejar carrers i regar 
parcs i jardins per a la super-
vivència d’arbres o plantes 
si s’utilitzen aigües rege-
nerades procedents de de-
puradora o bé de les capes 
freàtiques. Pel que fa a l’om-

pliment de piscines, queda 
limitat als equipaments amb 
un sistema de recirculació de 
l’aigua i als centres educatius 
amb piscines desmuntables 
amb una capacitat inferior a 
500 litres.

Consum responsable
Des de l’Ajuntament i d’altres 
administracions s’ha fet una 
crida a no malbaratar l’aigua 
a causa de la sequera perllon-
gada –portem 25 mesos de 
dèfi cit pluviomètric–, que es 
pot agreujar els pròxims me-
sos amb l’arribada de les altes 
temperatures a l’estiu. 
La següent fase del PES és la 
d’emergència, que inclou al-

tres mesures molt més res-
trictives, com ara el tall de 
subministrament d’aigua a 
les llars. 
Montcada pertany al sistema 
de la conca del Ter-Llobregat, 
que abasteix bona part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB). Segons dades de l’ACA, 
cada montcadenc va consumir 
durant el 2022 una mitjana de 
189 litres diaris, una xifra in-
ferior a la de Catalunya.
En la reducció del consum d’ai-
gua, l’AMB ha destacat l’esforç 
de la població metropolitana 
des de la sequera del 2008, així 
com les mesures implemen-
tades per les administracions 
als últims anys. En el cas del 

municipi, el regidor de Serveis 
Municipals, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), ha destacat que 
l’Ajuntament ja fa temps que 
realitza un ús sostenible dels 
recursos hídrics, ja que la neteja 
dels carrers i el reg d’arbrat es 
fa amb aigua freàtica que prové 
del pou de Can Tuxans, a Mas 
Rampinyo, mentre que el reg 
de parterres es fa amb sistema 
de degoteig. 
El consistori, juntament amb 
Aigües de Barcelona i l’AMB, 
també treballa per  aprofitar 
l’aigua del Rec Comtal que, 
segons fonts municipals, per-
metria donar a beure cinc ve-
gades el total de la població del 
municipi. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Sequera

La sequera severa deixa imatges com aquesta, amb la llacuna de Mas Duran sense aigua Fidel Casajuana

L’Ajuntament organitza di-
ferents activitats al voltant 
del Dia Mundial de l’Aigua. 
La unitat mòbil de divulgació 
ambiental, l’EcoTruck, visi-
tarà el mercat ambulant del 
Pla d’en Coll el 22 de març 
–data ofi cial de l’efemèri-
de– i, de 10 a 13h, oferirà du-
es propostes. La visita guiada 
a l’interior de la caravana se 
centrarà en l’aigua i també hi 
inclourà la possibilitat de fer 
un tast amb l’objectiu que la 
ciutadania conegui les pro-
pietats dels diferents tipus 
d’aigua que hi ha.

Altres propostes
El mateix dia 22, a les 18h, es 
farà la xerrada ‘Actuem pel 
clima: l’aigua’, a l’Audito-
ri Municipal, a càrrec de la 
companyia Aigües de Bar-
celona. Fins al 20 de març es 
pot veure al passatge Sant 
Joan Baptista, davant de 
l’escola La Salle, una expo-
sició itinerant amb el nom 
‘Aigua per a tothom?’, per 
estendre la conscienciació 
sobre l’escassetat hídrica i la 
necessitat de fer un consum 
responsable. I el dia 19, hi ha 
una visita teatralitzada a la 
Casa de les Aigües (12h). SA

Dia Mundial 
de l’Aigua

Només es poden 
netejar carrers i regar 
parcs i jardins amb 
aigües regenerades o 
de capes freà  ques
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En el temps 

passa  controls 
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La Ribera és el primer barri 
del municipi que compta 

amb ‘nius de llibres’, punts 
d’intercanvi de llibres oberts 
a la ciutadania. Concreta-
ment se n’han instaŀ lat dos, 
un a tocar de la plaça i un altre 
proper a l’avinguda, al cos-
tat de la parada de l’autobús. 
Ambdós es van inaugurar el 
passat 11 de març, amb una 
festa infantil durant la qual 
els promotors de la iniciati-
va –la Taula Activa i l’Ajun-
tament– celebraven que per 
fi  s’hagi pogut fer realitat un 
projecte que va néixer a prin-
cipi del 2021 de la mà d’un veí 
del barri, Ismail Ahalli, lector 
consumat i amant dels con-
tacontes. “Amb els nius acos-
tem els llibres a la gent que 
no els compra ni es despla-
ça a la biblioteca i, sobretot, 
els posem a l’abast dels in-

fants”, va manifestar Ahalli, 
tot agraint la implicació de les 
persones i entitats que s’hi 
han involucrat. I és que el niu 
de llibres respon a un treball 
comunitari que inclou la Taula 
Activa, el departament de Po-
lítiques d’Inclusió, la Regido-
ria de Cultura a través de les 
biblioteques, l’AV La Ribera, 
l’institut del barri, el SLC i el 
Centre Cívic. 

Manteniment
Aquestes entitats i serveis 
vetllaran perquè sempre hi 
hagi llibres disponibles als 
nius, que els exemplars es-
tiguin en bon estat i que els 
continguts respectin les lli-
bertats i els drets de les per-

sones. “El funcionament del 
punt és ben senzill. Qui vul-
gui pot agafar un llibre per 
llegir-lo i retornar-lo un cop 
acabada la lectura. També es 
poden fer aportacions parti-
culars i intercanvis a través 
del Centre Cívic de la Ribe-
ra”, va explicar Judith Font, 
tècnica d’Acció Comunitària. 

Nius sostenibles
Els nius tenen un disseny sos-
tenible i estan fets de fusta, 
seguint el model de les cai-
xes-niu per a ocells que es col-
loquen als arbres. La voluntat 
de l’Ajuntament és que aques-
ta iniciativa es traslladi a al-
tres barris, segons va apuntar 
la presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (ECP). “Tenim 
quatre nius més per instaŀ lar, 
només cal que hi hagi entitats 
disposades a involucrar-se en 
la seva dinamització i mante-
niment”, va dir l’edil.

Les regidores M. Rosa Borràs i Mar Sempere, amb Jaime Imbernón (AV) i Ismail Ahalli  Pilar Abián

La iniciativa, proposada per veïns del barri, s’estendrà a altres 
punts de Montcada per afavorir la lectura entre adults i infants

Novetat

La Ribera estrena els primers 
punts d’intercanvi de llibres

Pilar Abián | La Ribera El projecte va néixer el 
2021 de la mà d’un veí 
del barri, Ismail Ahalli, 
lector consumat

ANUNCI

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 23 de febrer de 
2023, ha acordat aprovar inicialment el “PLA DIRECTOR DEL REC 
COMTAL”.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
a l’àmbit municipal “La Veu” i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, a fi 
efecte que els interessats puguin consultar la documentació i fer 
al·legacions.

El projecte podrà consultar-se en la web municipal 
www.montcada.cat en l’apartat e- Tauler.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
02/03/2023

MOSTRA
D’ENSENYAMENT 
Del 20 al 31 de març de 2023

INFORMA’T.
ESCULL.
FES-HO PER TU!

• ASSESSORIES I ORIENTACIONS 
PERSONALITZADES 
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

• I AL MAIG...SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA 
PREINSCRIPCIÓ D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

• XERRADA INFORMATIVA: “QUÈ, QUAN, 
COM, ON PUC ESTUDIAR?” 
Divendres 31 de març, a les 18 h. Espai Jove Can Tauler

• XERRADES EN ELS CENTRES EDUCATIUS 
DE SECUNDÀRIA

Cal cita prèvia per a tots els actes i serveis: 
667 173 249 - aprop@montcada.org        @cantauler

FORMACIÓ DE JOVES LÍDERS PER LA
SI CREUS EN ELS VALORS DE LA DIFERÈNCIA

DIVERSITAT CULTURAL

TROBEM-NOS!
Dijous 13, 20 i 27 d’abril  
i 4, 11 i 18 de maig, de 17 a 19 h
ESPAI JOVE CAN TAULER

935 647 183
politiquesinclusio@montcada.org

Inscripció prèvia:

999
p
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El conseller Josep G. Cambray visita 
l’ampliació de l’INS La Ferreria
El responsable d’Educació es va reunir amb els directors dels centres educatius de la ciutat

El conseller d’Educació de 
la Generalitat de Cata-

lunya, Josep G. Cambray, va 
visitar el 16 de març el nou 
edifici de l’INS La Ferreria 
destinat a Formació Profes-
sional, que ja porta dos cursos 
en funcionament. La major 
part del programa institu-
cional previst inicialment, 
com la descoberta de la pla-
ca i els parlaments inaugu-
rals, es va canceŀ lar davant 
la presència d’una petita re-
presentació sindical que es va 
concentrar davant del centre 
educatiu per protestar contra 
la política del Departament 
d’Educació. 

Reunió amb els directors
González Cambray sí que va 
mantenir una trobada amb 
els directors de les escoles i 

instituts locals, els quals li 
van traslladar la necessitat de 
disposar de més recursos per 
atendre la diversitat i, com a 
reividicació històrica, es va 
plantejar la construcció del 
nou INS Montserrat Miró, un 
projecte aturat des de fa més 
d’una dècada. 
Després de la reunió, la de-
legació va visitar les noves 
aules, on el conseller va con-
versar amb alumnes dels ci-
cles de grau mitjà de Sistemes 
microinformàtics i xarxes i de 
cures auxiliars d’infermeria.  
Prèviament a la recepció al 

centre, el conseller va ser re-
but a l’Ajuntament per una 
representació municipal en-
capçalada per l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), qui li va 
explicar alguns dels projectes 
educatius que pròximament 
es posaran en marxa, com la 
construcció del futur nou edi-
fi ci de l’Escola Bressol Muni-
cipal Can Sant Joan. 

Bona part del programa 
es va cancel·lar davant 
la presència d’una pe  ta 
representació sindical 
contra la polí  ca del 
Departament

Sílvia Alquéz | La Ferreria 

Recepció institucional

El conseller, durant la visita a l’INS La Ferreria, amb l’alcaldessa i la directora del centre  Fotos: M. Manzano

Els sindicats es van manifestar davant del centre educa  u

En un acte fet a l’IE El Viver adreçat a 
les famílies i a l’equip de professionals 
del centre, l’Ajuntament va presentar 
el dia 6 de març el projecte del nou 
equipament, que s’edificarà dins el 
recinte de l’institut-escola, esdeve-
nint el primer centre públic de l’Àrea 
Metropolitana que acollirà l’educació 
de 0 a 16 anys en el mateix espai. La 

nova escola té un pressupost de dos 
milions, un cost més elevat del pre-
vist inicialment a causa de la infl ació. 
Les obres, adjudicades a l’empresa 
Artífex, s’enllestiran durant el curs 
2024-2025. “El centre que construi-
rem serà un referent”, va manifestar 
l’alcaldessa, Laura Campos, durant la 
presentació de l’actuació. SA

A fi nal de març arrenquen les obres de 
la nova Escola Bressol de Can Sant Joan
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La formació política Vivim 
Montcada i Reixac (VMiR), 

liderada per Rafa Ruiz –que 
no va aconseguir represen-
tació al 2019–, ho tornarà a 
intentar amb una candidatura 
que necessita el suport de la 
ciutadania per acabar-se de 
confi gurar. “Creiem que hem 
fet un pas endavant i tenim 
una petita influència a les 
xarxes socials”, va manifestar 
Ruiz en l’acte de presentació 
fet el passat 11 de març a la 
Casa de la Vila, davant d’una 
vintena d’assistents. 

A dia d’avui, són sis les 
persones que representen 
VMiR. Al cap de llista l’acom-
panyen Carme Trias, Raúl 
Pérez, Anabel Moreno, José 
Uribe i Sandra Mate. 

Municipalisme
La candidatura es defineix 

com a “municipalista” i criti-
ca el sucursalisme dels partits 
tradicionals. “No ens mana 
ningú”, va insistir Rafa Ruiz, 
de 50 anys, veí de la Ribera, 
conegut per ser un dels fun-
dadors de l’associació Unió 
Musical Montcada (UMM) i 
antic militant del PSC.

Ruiz va llençar dures crí-
tiques a l’actual equip de 
govern municipal i als par-
tits de l’oposició, qualifi cant 
aquest i l’anterior mandat de 
“mediocres”. Raúl Pérez, un 
altre dels membres de VMiR, 
va projectar imatges del que 
consideren “nyaps” de l’ac-
tual govern municipal i va 

qüestionar la funcionalitat 
de La Pregonera –furgoneta 
destinada a anunciar els ac-
tes públics pel carrer–, els 
jocs interactius de la plaça de 
l’Església o les obres fetes a 
l’avinguda de Terra Nostra.
Ruiz també va criticar la manca 
d’habitatges socials i d’urgèn-
cies nocturnes al CAP Montca-
da i el tancament de farmàcies 

de torn a partir de la mitjanit. 
Quant a propostes pròpies, 
l’alcaldable va parlar de crear la 
Regidoria de benestar animal.

A manca de dos mesos i mig 
per a les eleccions, la forma-
ció reconeix que encara té 
molta feina a fer. Aconseguir 
completar la llista –dels 6 
membres actuals ha d’arri-
bar a 21–, elaborar el pro-

grama i organitzar la cam-
panya amb recursos propis 
són els principals reptes. Per 
tot plegat, l’alcaldable va re-
clamar obertament el suport 
de la ciutadania: “Necessi-
tem gent disposada a aportar 
temps i diners per aconseguir 
que VMiR arribi a l’Ajunta-
ment, ja sigui per governar o 
per ser la clau de govern”.

‘Necessitem gent 
disposada a aportar 
el seu temps i diners 
per fer la campanya’ 
Rafa Ruiz 
Alcaldable de VMiR

Jesus Abad Montcada

Rafa Ruiz, parlant acompanyat per companys de la llista  Berta Barcons

La candidatura independent, constituïda al 2019, tornarà a intentar obtenir representació 

Eleccions 2023

Rafa Ruiz repeteix com a cap de llista 
de la formació Vivim Montcada i Reixac

laveu.cat

SORTIDES 
CULTURALS
PER A PERSONES GRANS

Montcada i Reixac 2023

Persones de més de 60 anys del municipi
ASSOCIACIÓ  
DE GENT GRAN  
PARC DE SALVADOR 
ALLENDE

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

Preu: 5 euros
Desplaçament en tren

Concentració: 8.30 h, estació 
de Montcada i Reixac (Línia R2)

Sortida: 9 h
Durada de la ruta: 1 h 30’
Arribada a Montcada i Reixac:  

cap a les 13 h

27 d’abril. CASA BATLLÓ. UN VIATGE A LA GENIALITAT
Inscripció del 30 de març al 20 d’abril:

· Associació de gent gran del Casal de Gent Gran Casa de la Mina
· Associació de Gent Gran Parc Salvador Allende
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ESPAI COWORKING EL PUNT• Inscripcions prèvies al web
Montcada Participa
https://participa311-montcada.
diba.cat/

• Servei de canguratge
a la Biblioteca Elisenda
de Montcada

Dijous 23 de març de 2023. 17.30 h
Vestíbul del Teatre Municipal (C. Tarragona, 32)

Taller participatiu
Pla Local d’Habitatge

C. Verdi, 12, despatx 3 · 08110 Montcada i Reixac

Tel. 935 648 505 · promocioeconomica@montcada.org

Inauguració: dimecres 22 de març de 2023, a les 12 h.

No oblideu mai que no-
més caldrà que escla-

ti una crisi política, econò-
mica o religiosa perquè els 
drets de les dones tornin a ser 
qüestionats, per això hem de 
mantenir-nos vigilants to-
ta la vida”. Aquesta refl exió 
de l’escriptora Simone de 
Beauvoir va ser el fil con-
ductor de la manifestació del 
8M a Montcada, que va reunir 
més de 200 persones en el seu 
recorregut des de l’avinguda 
de la Unitat fi ns a la plaça de 
l’Església. 

L’activista Manuela Va-
lenzuela va llegir el mani-
fest, elaborat pel Grup de 
Dones Feministes de Mont-
cada. “Cada any hem de sor-
tir al carrer perquè patim a 
diari la por de perdre el que 
hem aconseguit”, va dir, po-
sant com a exemple de drets 
perduts la situació actual de 
les dones a l’Afganistan o el 
centre d’internament d’es-
trangers de la Zona Franca, 
a Barcelona, on al mòdul de 
dones “es continua exercint 
una violència racista i mas-

clista que no podem perme-
tre”. El manifest també de-
nunciava la precarietat laboral 
de les treballadores de la llar i 
del camp, així com els atacs a 
la llei trans. El clam a favor de 
les llibertats es va fer exten-
siu a totes les dones, posant el 
focus en les més vulnerables.

Maternitat i discapacitats
El programa del 8M continua 
el 17 de març amb una taula 
rodona sobre la maternitat i 
la diversitat funcional, que es 
farà  a l’Auditori Municipal 
amb la participació d’Asun 
Pié, Ana Álvarez i Carolina 
Ibáñez (17.30h). El dia 24, hi 
haurà la xerrada ‘Treball se-
xual i prostitució’, a càrrec de 
les investigadores Paula Arce i 
Anna Saliente (Casa de la Vila, 
18h). En ambdues activitats 
hi haurà servei de cangurat-
ge amb inscripció prèvia. El 
24 també es farà el sopar de 
dones, al Cafè Colon. 
Hi ha hagut un acte, però, que 
s’ha hagut de suspendre per 
motius de salut, la represen-
tació de ‘Mujeres atacadas’ del 
grup local Teatroia’t, prevista 
per al 19 de març, al Kursaal.

Més de 200 persones participen en la manifestació convocada pel Grup de Dones Feministes

Dia de la Dona Treballadora

El 8M fa una crida a vigilar que no es 
tornin a qüestionar els drets de les dones

Laura Grau Montcada

Manifestació del 8M pels carrers del centre de Montcada Berta Barcons

Convidada per l’Aula d’Extensió Universitària, 
la directora de la revista Sapiens, Clàudia Pujol, 
va fer una xerrada sobre la cacera de bruixes, 
el passat 15 de març a l’Auditori Municipal, 
en el marc dels actes del 8M. La publicació ha 
impulsat una campanya amb el lema ‘No eren 
bruixes!’, per reclamar justícia per als milers 
de dones executades tres segles enrera sota 
falses acusacions de bruixeria, en una societat 
dominada per la misogínia. Més d’un centenar 
d’historiadors han donat suport a la campanya, 
que encara està activa al web de la revista. LG

Xerrada sobre la cacera de bruixes a Catalunya

laveu.cat
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Quin balanç fa de la seva vida?
No em puc queixar, he viatjat a més 
d’una quarantena de països, he fet 
de mestra, una feina apassionant, 
però també he viscut moltes altres 
experiències en el món de la política, 
l’associacionisme i la cultura. Fins i 
tot he tastat el món de la televisió, 
on vaig treballar a programes com 
el Barrio Sésamo o El món d’Ariadna, 
que em van permetre conèixer gent  
molt interessant de diferents àmbits.

Què signifi ca Montcada i Reixac per 
a Elisa Riera?
Quan parlo del meu poble m’emocio-
no. Per més que hi hagi gent que digui 
que és una bírria, jo me l’estimo molt. 
Els seus barris, els rius, les fonts, la 
seva història, el seu patrimoni… És 
una pena que algunes coses hagin 
anat desapareixent.

On arrenca aquest lligam tan estret 
amb la terra?
Els meus avis eren d’aquí. L’avi patern, 
Josep Riera, era pagès, vivia a la Va-
llençana i es va casar amb Emilia Bley, 
nascuda a Poboleda (El Priorat), que 
va venir aquí a fer de minyona a casa 
dels senyors Oriol (avui dia, coneguda 
com Can Miralpeix). Per part de mare, 
el meu avi es deia Miquel Capdevila 
i tenia una asserradora a la Carre-
tera Vella. La meva àvia, Elisa Roca, 
era de Cubelles, i també era minyona 
d’un empresari de Mataró, Domingo 
Fins, qui va ser un gran mecenes per 
a Montcada, on venia a estiuejar des 
de finals del segle XIX. Va fer mol-
tes donacions al poble i va construir 

l’Ateneu que porta el seu nom i que ara 
coneixem com l’ABI, i l’edifi ci que ara 
acull el Jutjat de Pau que havia de ser 
destinat a hospital, però que se’l va 
apropiar la Guàrdia Civil. Jo tinc l’honor 
d’haver nascut al llit del senyor Fins.

I com és això?
Doncs perquè la meva àvia va heretar 
la casa modernista que l’empresari va 
construir al carrer que porta el seu 
nom que, per cert, es diu Domingo, 
no Domènec. Com el matrimoni no 
tenia fi lls i la meva àvia va ser per a 
ells com una neta, Fins va testar al 
seu favor. Per a mi, ell és com el meu 
besavi. Encara conservo mobles i ob-
jectes que li van pertànyer.

Quins records té de la Montcada de 
la seva infantesa?
Enyoro molt com era la vida de po-
ble i de pagès, les festes tradicionals, 
travessar el riu a peu… Ja sé que tot ha 
d’evolucionar, però em dol veure que 
moltes cases modernistes i masies 
s’han perdut i, amb elles, una part 
important de la nostra història.

La seva implicació amb el municipi 
arrenca de ben jove.
En l’adolescència, amb sis amigues 
més vam crear l’Agrupament Escol-
ta. Recordo que fèiem excursions per 
diferents pobles i, quan ens pregun-
taven d’on érem i els dèiem que de 
Montcada, ens titllaven d’assassines 

perquè aleshores teníem la trista fa-
ma de ser el poble on la FAI i la CNT 
havien assassinat més persones du-
rant la Guerra Civil. Amb l’Agrupa-
ment també vam coŀ laborar activa-
ment quan va haver-hi la riuada del 
1962, ajudant a netejar les cases que 
van resultar més damnifi cades.

I anys més tard, a fi nals dels 70, s’in-
volucra amb el moviment veïnal.
Aquella dècada va ser un moment de 
gran efervescència social. Sortíem 
d’una llarga dictadura i els barris es 

mobilitzaven per aconseguir millo-
res. Jo vaig promoure la creació de la 
primera AV de Montcada Centre, que 
vaig acabar presidint. Arran d’això, 
Josep M. Campos, el primer alcalde 
de la democràcia, em va animar a en-
trar en política l’any 1983. Tot i que 
no militava a cap partit, tenia ganes 

Amb 78 anys acabats de fer, Elisa Riera atresora un 
munt de vivències. Va obrir camí a d’altres dones en 
el món de la política local, en ser una de les primeres 
regidores de l’Ajuntament, i ostenta l’honor d’haver 
estat la primera jutgessa de pau del municipi. Per les 
seves inquietuds inteŀ lectuals i pel seu activisme social 
i cultural, Riera és una de les fi gures destacades de la 
història recent montcadenca.

Elisa Riera dona pionera

‘Tinc l’honor d’haver nascut 
al llit de Domingo Fins’

Pilar Abián ‘Enyoro la Montcada de la 
meva infantesa i sento que 
cases modernistes i masies 
hagin desaparegut’

‘Quan parlo del meu poble, 
m’emociono. Per més que hi 
hagi gent que digui que és una 
bírria, jo me l’es  mo molt’

Elisa Riera és una enamorada del seu poble, on va néixer el 25 de febrer del 1945 en el sí d’una família arrel
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lada al municipi Mario Manzano

‘El Premi Dalmau 
va ser per a mi com 
rebre el Nobel local’

Rebre el 2019 el Premi Dalmau 
que atorguen l’Ajuntament i els 
grups de teatre en reconeixement 
a la contribució a les arts escè-
niques va ser per a mi com un 
Nobel, sincerament era el màxim 
que em pugués imaginar.
Des que tinc ús de raó, recordo 
anar al teatre amb els meus pares, 
a Colon (ABI), on actuaven actors 
de renom com Joan Dalmau, tam-
bé montcadenc. Ell sempre em 
feia broma i em deia que algun 
dia actuaríem junts a dalt d’un 
escenari. Això no va passar, però 
aquest cuquet pel teatre va anar 
creixent i és el que em va animar 
a inscriure’m a l’Aula de Teatre 
al 2003 i a fundar poc després 
amb altres companyes el grup 
Teatroia’t. He participat a tots 
els muntatges de l’obra conjunta 
que es fa en el marc de la Mos-
tra de teatre local i també he fet 
d’ajudant de direcció. La família 
teatrera que hi ha a Montcada i 
Reixac és entranyable.

de fer coses pel meu poble, així que 
vaig acceptar la proposta i em van 
nomenar regidora de Cultura, càrrec 
que vaig ocupar fi ns al 1990.
 
Quines van ser les seves prioritats?
El primer va ser constituir el Con-
sell de Cultura, amb representants 
de diferents AV. Vam recuperar els 
noms històrics de cada barri i tradi-
cions com la Festa del Fanalet a Ter-
ra Nostra, els diables, el Carnaval... 
El Consell vetllava perquè les festes 

no coincidissin i tothom hi pogués 
participar, per tal de cohesionar el 
municipi. També vaig aconseguir la 
compra del local on es va fer l’Auditori.

Entra en política en plena transició 
i quan feia ben poc que s’havia se-
parat, amb dos fi lls petits.
En això també vaig ser pionera (riu). 
El cert és que a la meva família no els 
hi va fer cap gràcia, però jo vaig tirar 
pel dret, em motivava molt involu-
crar-me amb el meu poble i el context 
no m’intimidava. De fet, quan va ha-
ver-hi l’intent de cop d’estat del 1981 i 
jo encara no era regidora, vaig anar a 
l’Ajuntament per oferir-me a guardar 
a casa la documentació que calgués i 
em vaig endur una pila de material 
que vaig camufl ar a la terrassa. Per 
sort, allò va quedar en un ensurt i la 
democràcia va resistir l’envit.

Com a regidora i també com a pro-
fessora va contribuir a la recuperació 
del català.
En la dècada dels 80, vam obrir el Servei 
Local de Català. Jo n’era mestra titulada 
des del 1975 i havia estat donant classes 
a l’escola cooperativa de Can Sant Joan 
i a La Salle. En deixar la política, vaig 
passar per diferents centres del mu-
nicipi. M’ha agradat molt ser mestra 
i estic contenta que encara la gent em 
saludi pel carrer com ‘la senyo’.
 
I què recorda de la seva etapa com a 
jutgessa de pau?
Quan m’hi van proposar, l’any 1992, 
no sabia en què consistia el càrrec i em 
va sobtar que tot el Ple em triés per 
unanimitat. Era la primera dona que 
assumia aquesta funció i, en la línia de 
conèixer la nostra història, vaig dedi-
car tres anys a recuperar les imatges i 
els noms dels meus antecessors, que 

estan exposades a la Casa de la Vila 
i que fi ns ara segueixo mantenint al 
dia. Recordo que va ser una bona ex-
periència i que vaig aconseguir mediar 
per la resolució de molts confl ictes 
familiars o entre veïns.

Un cop retirada de la vida política, ha 
seguit implicada en els afers del mu-
nicipi. Durant anys ha estat vincula-
da a la Plataforma pel soterrament.
M’hi vaig implicar per una qüestió de 
justícia històrica. Ens mereixem aca-
bar amb una barrera que fracciona el 
nucli urbà i que ha costat moltes vides.

L’activisme social l’ha compaginat 
amb la passió per l’escriptura i, es-
pecialment per la poesia. N’ha escrit 
12 llibres, 4 dels quals a dues mans.
Escriure és una afi ció que vaig comen-
çar des de ben petita, però no va ser 
fi ns a la vintena que em vaig inclinar 
per la poesia, perquè em permetia 
expressar millor els sentiments. El 
primer llibre el vaig fer amb Joan Ca-
pella, que va ser qui em va animar a 
acompanyar iŀ lustracions seves amb 
poemes meus. Després van venir al-
tres coŀ laboracions amb diferents ar-
tistes. Montcada i Poboleda són els 
espais que més m’inspiren i als quals 
dedico la major part de la meva obra.

També és l’autora d’una havanera 
premiada l’any 2013 al festival Vila 
Sant Pol de Mar.
Es diu ‘Sons de mar’ i va ser fruit d’una 
coŀ laboració amb el grup L’Espingari. 
Jo vaig fer la lletra i Pere Ferrer, la mú-
sica. Prèviament, L’Espingari m’havia 
animat a posat text a la sardana ti-
tulada Montcada i Reixac composada 
per Francesc Mas Ros, una peça que el 
grup sempre inclou als seus concerts. 
El cert és que escriure i la feina han 
estat capdals a la meva vida i m’han 
ajudat a superar moltes angoixes. 

laveu.cat

‘Quan vaig entrar en polí  ca, 
a la meva família no li va fer 
cap gràcia, però jo vaig  rar 
pel dret, em mo  vava molt 
involucrar-me amb el poble’
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Un total 
de 1.565€

‘Expansión’ fi ltra 
que Ferrovial farà 
el soterrament
laveu.cat i xarxes xocials

Dol a l’Afotmir 
per la mort de 
Gerard Balmaseda 
als 72 anys 

El fotògraf montcadenc va 
morir el passat 8 de març a 
conseqüència d’un càncer 
diagnos  cat el 2018. 

laveu.cat i Xarxes Socials

El més vist

El més comentat

Territori
Les obres d’urbanització de 
l’Estany de Gallecs podrien estar 
enllestides abans de l’estiu

La xifra

Turó de Montcada
Holcim obre al públic 
un nou espai en el 
procés de restauració 
de l’antiga pedrera

SERVEI 
LOCAL 
DE CATALÀ

Tràmits previs a la inscripció: validacions 

de certificat extern i proves de col·locació, 

abans del 27 de març:

· https://inscripcions.cpnl.cat

També presencialment:

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

CURSOS DE CATALÀ
Tercer trimestre
Inici de curs: a partir
de l’11 d’abril de 2023

INSCRIPCIÓ:

- Matrícula preferent: 27 de març

- Nou alumnat: 28 i 29 de març

De 10 a 13 h i de 16 a 18 h cpnl.cat

11 de març

Montcada ret homenatge a 
les víctimes del terrorisme

Nissan

Pas defi nitiu per reindustrialitzar 
les plantes de Montcada i Barcelona

L’AFA Elvira Cuyàs 
va organitzar el 3 de 
març una cursa i una 
xocolatada solidàries

per a la lluita 
contra la 
leucèmia infantil

Patrimoni històric
L’Associació Torre dels 
Frares dona a conèixer 
les seves iniciatives per 
recuperar la masia

Societat
Montcada participa en 
el projecte Vacances en 
pau per acollir infants 
sahrauís durant l’estiu

La reindustrialització de les plantes 
de Nissan a Catalunya va donar un pas 
defi nitiu el 13 de març amb la ratifi ca-
ció dels acords amb Goodman i el hub 
d’electromobilitat. La previsió és co-
mençar a produir les furgonetes Zeroid 
i Ebro a partir de l’any vinent, amb una 
inversió de 300 milions d’euros en tres 
anys. Laplanta local continuarà fent 
tasques d’estampació i recanvis per a 
la multinacional japonesa. El procés de 
contractacions començarà en breu amb 
l’objectiu d’arrencar la seva activitat el 
més aviat possible ja que Nissan acaba 
els seus estocs de recanvis al juny.

El Quiosc | El resum de la quinzena
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Participació

Recollida de 
propostes per 
fer el Pla Local 
d’Habitatge

Esports
El pavelló Miquel Poblet 
estrena aparells i material 
esportiu, per valor de 15.000 
euros, destinat als clubs 
esportius que entrenen i 
juguen en l’equipament,
ubicat al Pla d’en Coll 

Tindrà lloc el 23 de març, al Teatre 
Municipal, de 17.30 a 19.30h. 
Les inscripcions fi nalitzen el dia 20

Cultura

La primera edició del concert ‘A 
misses dites kids’ omple l’Església 
de Santa Engràcia

Atletisme

La JAM guanya dues medalles 
al Campionat d’Espanya 
Màster en pista coberta

La jornada està oberta a tota la ciuta-
dania, amb l’objectiu de debatre sobre 
la situació de l’habitatge al municipi 
i fer aportacions per a la redacció del 
Pla Local d’Habitatge. Les persones 
que hi vulguin participar poden fer 
la seva inscripció a la nova platafor-
ma Montcada Participa, fi ns al 20 de 
març. 
El PLH, que compta amb el suport 
tècnic i econòmic de la Diputació, 
serà l’instrument de planifi cació de 
les polítiques municipals d’habitatge 
dels propers sis anys. En aquest do-
cument, es defi niran les estratègies i 
propostes a desenvolupar per assolir 
el dret a l’habitatge d’una manera 
digna i assequible, així com per donar 
resposta a les necessitats detectades 
al municipi en aquesta matèria. 

Novetat

Obertes les inscripcions per 
participar a les Jornades per 
la diversitat educativa, que 
tindran lloc del 13 al 16 d’abril, 
coincidint amb el Dia Mundial 
de l’Autisme

El Quiosc | El resum de la quinzena
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Estat d’excepcionalitat 
davant la sequera

La tribuna

El Govern de la Generalitat, 
aplicant el Pla Especial de Se-

quera, davant la disminució de 
reserves hidrològiques (signifi ca-
 vament inferiors a les disponi-

bles l’any 2007, que aleshores 
van provocar restriccions i la de-
claració de l’Estat d’Emergència), 
ha decretat l’Estat d’Excepcio-
nalitat a la nostra demarcació, 
entre d’altres. La pluviometria 
dels anys 2021 (330 mm) i 2022 
(393 mm) està molt lluny de la 
mitjana històrica de les nostres 
comarques (644 mm), mentre 
que,en termes generals,els indi-
cadors de consum d’aigua pota-
ble es mantenen estables.

Al Vallès, tradicionalment, la 
principal aportació d’aigua po-
table prové de la xarxa d’abasta-
ment Ter-Llobregat, captant aigua 
del riu Ter, que és emmagatze-
mada als embassaments de Sau 
i Susqueda i potabilitzada a l’Es-
tació de Tractament d’Aigua Po-
table (ETAP) de Cardedeu. Si fi ns 
ara no ha calgut decretar l’Estat 
d’Emergència ha estat gràcies a 
les dessalinitzadores d’aigua ma-
rina de la Tordera (que abasteix a 
l’ETAP Cardedeu) i del Llobregat, 
que han assolit l’any 2022 la seva 
producció rècord d’aigua de mar 
dessalinitzada.

Primer va ser el transvasament 
del riu Ter i ara n’és el del mar 
Mediterrani el que fa possible 
que els rius vallesans por  n ai-
gua, ja que les aigües que fem 
servir a llars, indústries... i que 
esdevenen residuals, són trans-
portades pels claveguerams i col-
lectors fi ns a les nostres Estaci-
ons Depuradores (EDAR) on, un 
cop degudament tractades, són 

retornades al medi fl uvial. Així, 
podem dir, i fi ns i tot veure, que 
hi ha moments i zones on els rius 
neixen de nou a la sor  da de les 
diferents EDAR. Actualment, i 
atenent a la mitjana anual, gai-
rebé el 90% del cabal de la part 
fi nal del riu Besòs és aigua resi-
dual depurada i només el 10% 
correspon a aigua d’escorren  a.

Davant d’aquesta situació i de 
la declaració de l’Estat d’Excep-
cionalitat per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que limita 
alguns usos de l’aigua potable 
per als diferents usuaris i en pro-
hibeix d’altres per als ajuntaments, 
com el rec i la neteja, a no ser que 
s’efectuï amb aigua no potable, el 
Consorci Besos Tordera ha acor-
dat dotar d’hidrants per a càrrega 
de cisternes des  nades a aquests 
usos municipals a 12 de les 27 
EDAR que ges  ona (les 12 que 
disposen de la precep  va auto-
rització sanitària per a aquest ús).

Actualment, a les nostres 
EDAR la capacitat de producció 
d’aigua regenerada amb quali-
tat sufi cient per ser des  nada a 
aquests usos encara és limitada i 
no permet regenerar tot el volum 
d’aigua tractada. Per poder incre-
mentar la producció, cal que des 
de l’ACA s’aprovin les inversions 
necessàries per dotar les EDAR 
amb tractaments terciaris que 
assegurin la qualitat i el volum 
d’aigua a tractar.

La propera edició de La Veu de Montcada i Reixac surt al carrer el 17 de març
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Un any més, hem commemo-
rat el 8 de març. Els carrers 

s’han ves  t de color lila, les veus 
de la lluita feminista han resso-
nat per tot arreu, les manifesta-
cions han acaparat els  tulars de 
la premsa, nombroses empreses 
han fet campanyes publicitàries 
i l’emoció i la sororitat han estat 
ben presents entre nosaltres. I 
és que el 8M és un dia especial. 
És el nostre moment, el dia que 
ens escolten, el dia que més veu 
tenim de l’any, però... I després 
del 8 de març? 

El 9 de març, les cambreres 
de pisos con  nuen atrapades 
a la trampa del sector serveis, 
formant part estructural d’em-
preses que mai arriben a con-
tractar-les, quedant així excloses 
dels drets que puguin tenir la 
resta de persones treballadores 
de la mateixa organització. El 10 
de març, moltes dones con  nu-
en exercint  tasques de cura de 
manera submergida desprotegi-
des totalment del dret laboral.

L’11 de març, el llistat de 
malal  es professionals de l’estat 
espanyol con  nua sense con-

templar les patologies mentals. 
El 12 de març, al nostre país, 

con  nuen vivint persones sense 
dret al vot perquè estan atrapa-
des en la teranyina que suposa 
la llei d’estrangeria.

El 13 de març, la desigualtat 
salarial entre homes i dones a 
Espanya és del 28%. Estadís  ca-
ment, si mantenim el ritme, fal-
tarien 132 manifestacions més 
del dia de la dona per arribar a 
la paritat real. 

El 14 de març, les dones mi-
grades de fora de la Unió Euro-
pea presenten una taxa d’atur del 
59%, i les persones transsexuals, 
del 80%. I així, podríem esgotar 

el calendari sumant desigual-
tats reals, un dia i un altre i un 
altre, fins arribar al 8 de març 
de 2024, quan ens tornarem a 
ves  r de lila i sor  rem a repe  r 
consignes.I està molt bé, però és 
que després de més de 160 anys 
de reivindicacions, aquí seguim. 
Desiguals, atrapades al terra en-
ganxós, sacsejant-nos els vidres 
que ens cauen al cap quan unes 
poques trenquen el sostre de 
vidre, sostenint els models fa-
miliars mitjançant la nostra tas-
ca de cures no remunerada, tan 
necessària i tan invisible al món.

  Aquí seguim. I aquí seguirem, 
fi ns que no ens adonem que ca-
da dia és el 8 de març. Que cada 
dia hem de des  nar les nostres 
forces a lluitar perquè el món 
sigui més just. Per a totes, per a 
tots, molt més enllà del gènere.

La Tribuna

Hem de seguir lluitant perquè el món sigui més just, més enllà del gènere

Manuela Valenzuela
Ac  vista

Cada dia és el 8 de març

Després de més de 160 
anys de reivindicacions, 
aquí seguim

Francesc Colomé
President 
del Consorci 
Besòs Tordera

Les reserves hidrològiques estan sota mínims

Pavimentación peligrosa
El pasado 11 de marzo me caí 
en la acera del parque infantil 
del principio de la Rambla dels 
Països Catalans, al tropezar en 
el socavón de una trampilla de 
aguas que queda hundida. Afor-
tunadamente, a parte de unos 
rasguños y moratones no me 
hice lesiones más graves. Lo la-
mentable es que ese no es el 
único punto que representa un 
peligro para los viandantes, por 

toda la Montcada hay socavones 
y panots levantados, algunos por 
efecto de las raíces de los árbo-
les y otros, por propio deterioro.
Estaría bien que los servicios 
municipales de mantenimiento 
hiciesen un repaso y procedie-
sen a las reparaciones pertinen-
tes, a fin de evitar accidentes de 
gravedad.
M. Dolors Millán, Pla d’en Coll

Molèsties reiterades
Vull mostrar la meva queixa per 
les molèsties de soroll, olors 

i brutícia que va ocasionar la 
calçotada d’una entitat el passat 
11 de març, a la plaça de l’Esglé-
sia. En trucar la Policia Local, ens 
van dir que era una festa auto-
ritzada fins a les dues de la ma-
tinada, però que, generosament, 
l’acabarien a la mitjanit.
Fins quan hem de suportar que 
l’Ajuntament cedeixi espais del 
nucli urbà per aquest tipus de 
celebracions? No podrien bus-
car llocs alternatius on no es 
causin molèsties als veïns?
E.V. Montcada

Cartes de l’audiència
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La salut ha esdevingut 
una de les preocupacions 
principals de la població, 

especialment arran de la pandèmia. En els últims anys, 
l’increment de les necessitats sanitàries no s’han vist 
acompanyades d’inversió ni mesures eficaces i estem 
advertint que l’atenció primària n’ha estat la gran perju-
dicada. A Montcada, des de l’Ajuntament i entitats com 
la Favmir i la Taula de la salut, portem anys reivindicant 
la necessitat de revertir retallades i dotar la sanitat pú-
blica de la inversió necessària perquè sigui de qualitat.
Per tot això, celebrem i rebem amb molt d’optimisme 
el recent Pacte de ciutat per la millora de l’atenció 

primària que l’actual conseller de salut, Manel Balcells, 
signarà amb la nostra alcaldessa en els propers dies i 
que dotarà el municipi de millores substancials. Mesures 
necessàries i esperades com: un Pla de salut bucodental 
per a persones amb  vulnerabilitat i odontopediatria 
per tots els infants; la incorporació de nutricionistes, 
higienistes dentals, metges, pediatres, infermers, refe-
rents en benestar emocional i fisioterapeutes; l’aten-
ció de ginecologia dos dies al CAP; la compra d’un 
ecògraf i un colposcopi; la millora dels equipaments i 
de la maquinària sanitaris; l’increment de recursos en 
salut mental per infants i joves; el diagnòstic de salut 
al municipi i el seguiment de la incidència ambiental 

de les principals malalties que afecten la població; la 
millora de l’atenció domiciliària, i establir una bona 
coordinació amb tots els serveis del nostre hospital 
de referència, Vall d’Hebron. 
Aquest mandat ha estat important per a la millora de 
la qualitat en l’atenció sanitària al nostre municipi, amb 
increment d’inversió, incorporació de professionals i la 
signatura del acord de construcció del Hospital Ernest 
Lluch. Temes com l’obertura de les urgències nocturnes 
i la posada en marxa d’aquest pacte de ciutat seran 
les següents passes que seguirem supervisant i exigint 
per tal que Montcada i Reixac rebi la millor atenció 
sanitària que mereix.

Fa tres anys, concreta-
ment el 14 de març del 
2020 es va decretar l’estat 

d’alarma al nostre país per la pandèmia de les SARS 
COVID-19. Les conseqüències han estat nefastes, més 
de 120.000 persones van perdre la vida i, entre elles, 
unes 30.000, en residències de gent gran.
Un país que va fer front a una pandèmia de caràcter 
mundial, però que va demostrar l’importància de la 
sanitat pública per fer front a aquesta mena de contin-
gències. Els nostres sanitaris es van deixar la vida per 
atendre les nostres necessitats, també totes les perso-

nes que van treballar en supermercats o d’altres tipus 
d’activitats que van fer que la situació no fos caòtica. 
Els anomenats treballadors i treballadores essencials. 
Per aquest motiu i per d’altres més, es va posar de 
manifest que sense sanitat pública, probablement, les 
xifres esmentades haurien estat molt majors. 
Tres anys després, seguim sense atendre i sense tenir 
memòria sobre el que va ocórrer no donant la prioritat 
merescuda a la sanitat pública. Perquè continuï sent 
de qualitat, universal i gratuïta amb inversió i plans a 
l’alçada de les circumstàncies.
Reivindiquem que es reobrin les urgències nocturnes,  

ja que som el municipi amb més habitants de Catalunya 
sense urgències les 24 hores. 
També reivindiquem que es millorin i adaptin els serveis 
essencials d’atenció primària i que, d’una vegada per 
totes es construeixi  l’hospital Ernest Lluch –perquè 
sí, aquest ha de ser el seu nom. Una necessitat inelu-
dible que hem de reivindicar, ja que a d’altres partits 
els agradaria que ens convertíssim en un model de 
sanitat privada. 
Nosaltres estarem del costat de les associacions i de 
qualsevol grup polític que facin d’aquestes reivindica-
cions un tema de ciutat. Perquè units, som més forts.

Montcada i Reixac ha 
estat històricament un 
territori trinxat. Lloc de 
pas entre Barcelona i el 

Vallès, corredor natural entre la metròpoli litoral i l’in-
terior del país, amb carreteres, autopistes i vies de tren 
que ens creuen i esquarteren. 
El que és una posició estratègia privilegiada, una avan-
tatge enorme i una oportunitat, sovint s’ha malbaratat 
perquè aquestes infraestructures s’han pensat només 
per donar servei a la metròpoli, sense tenir en compte 
un municipi menystingut com a part de la perifèria. 
La C-33, l’autopista de Girona, n’és un exemple pa-

radigmàtic: sense entrada ni sortida a Montcada, 
tot i creuar el municipi pel mig del nucli residencial.
Per això, davant una situació excepcional, necessitem 
i exigim un tracte excepcional. Així ho hem reclamat 
amb la reivindicació del soterrament de l’R2 que per fi 
s’ha licitat i està a punt d’adjudicar-se. 
També exigim aquest règim especial perquè tant les 
inversions, com les polítiques urbanístiques, com el rè-
gim fiscal, tinguin en compte aquesta excepcionalitat 
i puguem posar en valor la riquesa que té Montcada 
i Reixac. Per ubicació, per connexions i bones comu-
nicacions, per patrimoni natural, per potencial indus-
trial, per la creativitat de la seva gent, orgullosa del 

seu passat, del seu present i del seu futur industrial.
Des d’Esquerra estem decidits a fer que el nostre mu-
nicipi avanci i considerem que la millor política social 
és una bona formació i un treball de qualitat. Mont-
cada i Reixac té el potencial per oferir a la seva ciuta-
dania aquesta formació que ens permeti instruir-nos i 
desenvolupar-nos, aquesta feina que ens faci lliures i 
independents, aquest entorn natural i aquests espais 
de convivència que ens facin cívics, organitzats i forts. 
Des d’Esquerra volem que el nostre municipi avanci i 
per això treballem i treballarem per què l’enorme po-
tencial que tenim com a ciutat es posi al servei de tots 
els veïns i veïnes.

Fem que Montcada i Reixac avanci Jordi Sánchez

En el Pleno de marzo 
Ciudadanos presenta una 
moción sobre la ocupa-

ción, a raíz de la aprobación en el Parlament de la “Llei 
d’adopció de mesures urgents enfront la inactivitat de 
la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb 
alteració de la convivència veïnal”.
Cuando mi partido se refiere a una ocupación, siempre 
pone el foco en ocupaciones realizadas como medio o 
como fin a una actividad delictiva que, amparándose 
en la escasa legislación existente, campan a sus an-
chas amenazando al resto de vecinos. Con esta ley, 

se faculta a los ayuntamientos a promover desalojos 
ante ocupaciones conflictivas cuando los propietarios 
no inicien las acciones de desalojo requeridas por la 
administración competente en un plazo de 30 días y la 
vivienda se encuentre ocupada sin el título habilitante 
y de esta situación se haya derivado una alteración de 
la convivencia, del orden público o ponga en peligro la 
seguridad o la integridad del inmueble. La ley se centra 
en dar instrumentos a los municipios para actuar contra 
ocupaciones cuando los propietarios se desentienden 
de sus propiedades y no ejercitan las acciones nece-
sarias para desalojarlas. Actualmente, la legislación no 

permite que las comunidades de propietarios sean 
legitimarias indirectas por sustitución del propietario 
para ejercer las acciones de defensa de la propiedad que 
le corresponden al propietario si éste no las ejerce. De 
ahí que sea necesario promover reformas legales para 
defender la propiedad privada, garantizar la convivencia 
y la seguridad y luchar contra la ocupación de inmue-
bles facultando a las comunidades para que, en el caso 
de que, requerido el propietario éste no actúe, sea el 
Ayuntamiento quien pueda ejercitar acciones judiciales 
que conlleven el desalojo inmediato del inmueble y así 
evitar daños que afecten al resto de vecinos.

Un pacte de salut per millorar l’atenció primària Mar Sempere

La sanitat, tres anys després de la pandèmia Bartolo Egea

Una moción sobre la ocupación 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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Ramon Bueno rebrà 
el Premi Dalmau 
a títol pòstum
La gala tindrà lloc el 26 de març, al Teatre Municipal

Ramon Bueno (Arén, 1954-Mont-
cada, 2023) rebrà el Premi Dalmau 

en reconeixement a la seva vinculació 
durant els darrers 15 anys al món tea-
tral i poètic del municipi, en la seva 
doble vessant com a director i actor. 
Ho va decidir per unanimitat el jurat 
del certamen, format per represen-
tants del teixit teatral de Montcada i 
l’Ajuntament. El lliurament del guardó 
a títol pòstum es farà el proper 26 de 
març, a les 18h, al Teatre Municipal, 
coincidint amb la celebració del Dia 
Mundial del Teatre –que es comme-
mora cada 27 de març.

Trajectòria
Bueno, que va morir el passat 28 de 
gener als 68 anys, va estar vinculat 
al grup Dèria Teatre, on va fer d’ac-
tor i de director de diferents recitals 
poètics basats en autors com Miguel 
Hernández, Antonio Machado, Fe-
derico García Lorca, Joan  Margarit i 
Bertold Brecht, entre d’altres. La seva 
única experiència de direcció d’un text 
teatral va ser ‘Cartes d’amor’, al 2019.
Algunes d’aquestes representacions 
es van estrenar en el marc de les mos-
tres Poeticae i Montcada a Escena que 

organitza la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni. Dins del cicle de poesia, 
la seva presència també era habitual 
a la Marató de Lectura Poètica Popu-
lar, a la Cercavila Poètica i Recitat ‘A 
cau d’orella’. El guanyador del Premi 
Dalmau 2023 també va formar part del 
grup Els Titelles, debutant amb ‘Re-
giones y Provincias’ al 2012 –amb el 
grotesc personatge de Don Manuel–, i 
va participar en diferents espectacles 
conjunts de l’Aula de Teatre, des de 
la seva primera aparició com a actor, 
al 2013, a ‘Café-Dacing-Doré’ fi ns a 
la darrera representació, a l’octubre 
de 2022, amb ‘Les carrega el diable’.

Millor espectacle
El Premi Dalmau al millor espectacle 
de la temporada passada serà per a 
‘L’oreneta’, que va ser representat al 
Teatre Municipal el passat 13 de no-
vembre. L’obra, dirigida per Josep M. 
Mestres i protagonitzada per Emma 
Vilarasau i Dafnis Balduz, ha estat es-
collida per votació popular.

‘L’oreneta’, amb Emma 
Vilarasau, ha estat l’obra més 
votada en la categoria de 
millor espectacle

Pilar Abián  Redacció

Teatre

Ramon Bueno, a l’obra ‘Les carrega el diable’ (2022) Arxiu/Laura Grau

REUNIONS 
INFORMATIVES
Dimecres 29 de març

Auditori Municipal

CASALSESPORTIUS
REGIDORIA D’ESPORTS

CASAL
D’ESTIUD

PER INFANTS DE PRIMÀRIA

REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT 

CASAL
D’ESTIU

DE SECUNDÀRIA

REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT 

2023CASALS D’ESTIU
M U N I C I P A L S

Més informació:

Inscripcions: de l’11 al 21 d’abril

Reunió 

Casal Esportiu:

18 h
Reunió 

Casal de Primària:

Reunió 

Casal Jove: 19.30 h

17.30 h

La companyia Teatro Sô actuarà en el marc 
de la celebració el Dia Mundial del Teatre
La gala d’entrega dels Premis 
Dalmau inclourà l’espectacle 
‘Sorriso’, de la prestigiosa 
companyia portuguesa Teatro 
Sô, que ha fet gira per Bèlgica, 
Anglaterra, Israel, Holanda, 
Polònia, Txèquia, Suissa i 
Alemanya. L’obra, amb una 
durada de mitja hora, narra la 
història d’amor d’una parella 
anciana amb la tècnica de la 
màscara, el teatre físic, les arts 
del circ i les arts plàstiques.La 
invitació per assistir-hi, que 
és gratuïta, es pot passar a 
buscar per l’Auditori Municipal 
o reservar al web teatremontcada.cat. El mateix dia 26, a les 12h, a la plaça de 
l’Església se celebrarà el Dia Mundial del Teatre amb la lectura del manifest 
de commemoració, un petit tastet del muntatge ‘Sorriso’ i diverses accions 
teatrals de carrer, a càrrec de grups locals. LR
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El govern municipal ha 
presentat a la ciutadania 

el projecte de remodelació 
de l’Hotel d’Entitats de Can 
Sant Joan, que tindrà una do-
ble vessant: la rehabilitació de 
l’edifi ci i la urbanització del 
seu entorn per convertir-lo 
en un espai públic. La primera 
actuació, amb un pressupost 
d’1,2 milions d’euros, canvia-
rà totalment la fesomia de 
l’edifici, adequant-la a les 
necessitats actuals. Les obres 
començaran en 10 mesos.

La segona fase serà la ur-
banització de l’entorn –en-
cara sense dotació pres-
supostària–i consistirà en 
l’enderroc de la pista polies-
portiva i la tanca que la de-

limita per crear un nou espai 
públic obert a tota la pobla-
ció, amb arbres, jocs infan-
tils i zones d’estada. L’ob-
jectiu és potenciar l’eix de 
vianants del carrer Reixagó.

Reaccions veïnals
La presentació del projecte 
es va fer el 15 de març davant 
de veïns del barri i represen-
tants de les entitats i serveis 
que acull l’equipament –que 
hauran de ser traslladats a al-
tres espais quan comencin les 
obres. En general, els veïns 

van mostrar satisfacció pel 
projecte, però van manifestar 
la seva preocupació sobre el 
manteniment del nou parc. 
Segons el regidor d’Urbanis-
me Jordi Sánchez (ERC), “la 
intenció és que l’assumeixi 
l’AMB, tal com fa amb altres 
parcs de Montcada”. 
Un altre dubte que van plante-
jar els educadors dels serveis 
com La Muntanyeta Viu és com 
compaginar l’ús del nou espai 
públic amb les activitats que 
s’organitzen per a la canalla 
dins del recinte. L’alcaldessa 
Laura Campos (ECP), va res-
pondre amb l’anunci de “la 
redacció d’un pla d’usos i la 
propera convocatòria d’un 
procés participatiu per triar 
el nou nom de l’equipament 
un cop reformat”.

Les obres de l’edifi ci costaran 1,2 milions i començaran l’any vinent

Can Sant Joan

Recreació virtual de les façanes nord i sud de l’edifi ci Premsa Ajuntament

Laura Grau Can Sant Joan Es crearà un nou espai 
públic obert a tota la 
població, amb arbres, 
jocs infan  ls i zones 
d’estada

Divendres 31 de març de 2023
18.30 h
Casa de la Vila (C. Major, 32)

Presentació
Resultats del Pla d’Actuació Municipal

• Segueix-la en directe a www.montcada.cat

Dimecres 22 de març de 2023
18.30 h
Casa de la Vila (C. Major, 32)

Presentació
Projectes d’actuació urbanística

• Segueix-la en directe a www.montcada.cat

Projecte per reformar l’Hotel 
d’Entitats i el seu entorn
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17 març
Maternitat i (dis)capacitats

Taula rodona amb Asun Pié; 
Ana Álvarez-Errecalde i Ca-
rolina Ibáñez. Serà a l’Audi-
tori Municipal, a les 17.30h.

19  març
Visita teatralitzada
Els pous de Montcada. 
Hora: 12h. Lloc: Casa les 
Aigües. Reserves al correu
museumunicipal@montca-
da.org.

21 març
Montcada diu prou!
Presentació de la inicia-
tiva al Teatre Municipal 
(18.30h), amb la presència 
dels experts d’Oriol Nel·lo, 
Francesc Mauri i Mariela 
Iglesias.

22 març
Xerrada Dia de l’Aigua
 ‘Actuem pel clima: l’aigua’, 
a càrrec de la companyia 
Aigües de Barcelona. Lloc: 
Auditori Municipal. Hora: 
18h.

23 març
Taller par  cipa  u
Ac  vitat per elaborar el Pla 
Local d’Habitatge 2024-
2029, a la Biblioteca Elisenda 
(17.30h). Inscripcions prèvies 
a Montcada Par  cipa.

24  març
La pros  tució, a debat
‘Treball sexual i pros  tució’, a 
càrrec de Paula Arce i Anna Sa-
liente. Lloc: Sala Ins  tucional 
de la Casa de la Vila. Hora: 18h.

Tarda de combos
Els alumnes de l’Aula de Música 
que toquen en grup actuaran a 
l’Auditori Municipal (18h).

29 març
Jornades del soterrament
Explicació de l’úl  ma hora del 
projecte del soterrament de 
l’R2. Serà a la Sala Ins  tucional 
de la Casa de la Vila (18.30h).

30 març
Taller d’agricultura

Fem planter amb varietats lo-
cals. Lloc: Hort comunitari de 
Mas Duran. Hora: 10.30h.
Ple Municipal
Sessió ordinària del mes de 
març. Hora: 18.30h. Lloc: Sala 
de Plens de la Casa de la Vila.

31 març
Processó Setmana Santa
L’organitza la Cofraria Mare de 
Déu dels Dolors. La sor  da es 
farà des de la parròquia de Can 
Sant Joan (20h).

Homenatge a les 
víc  mes del tren
28 de març
L’organitzen l’Ajuntament 
i la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total, davant 
del monòlit del c. Bogatell

Farmàcies març/abril
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

17
Vila

18
Pardo

19
Pardo

20
Quirós

21
El Punt

22
Recasens

23
Rambla

24
Relat

25
Rivas

26
Rivas

27
Vila

28
Pardo

29
Guix

30
Quirós

31
El Punt

1
Recasens

2
Recasens

Auditori Municipal

Paisatges imaginats
Ángel Mar  nez
28 de març, 19.30h

Casa de la Vila

Mandalas
Taller d’arts i manualitats 
Scrapllum
21 de març, 19.30h

Kursaal 
Cartells del 8 de Març
Fins al 24 de març

Poesia a Reixac
25 de març
L’Associació Amics de 
Reixac organitza la 4a Nit 
de Poesia a Reixac-Me-
morial  Ramon Bueno a 
l’esplanada de l’església 
de Sant Pere (19h).

DIA MUNDIAL DEL 
TEATRE
26 de març
Lectura del manifest, tas-
tet de l’obra ‘Sorriso’ i ac-
cions teatrals a càrrec de 
grups de Montcada, a la 
plaça de l’Església (12h)

Acte informatiu

Sala Institucional 
de la Casa de la Vila

Segueix l’acte en directe
a www.montcada.cat

Homenatge 

a les víctimes 

del tren

Cruïlla del 
soterrament 18.30 h18.30 h

DimecresDimarts

2928

JORNADES
PEL  SOTERRAMENT de l’R2

març
2023
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Dia Mundial de l’Aigua 
a Montcada i Reixac

-  Visites a l’Ecotruck
-  Tast d’aigua

Mercat Setmanal del Pla d’en Coll, de 10 a 13 h

-  Xerrada: “Actuem pel clima: l’aigua”
Auditori Municipal, a les 18 h 

A càrrec d’Aigües de Barcelona

Distribució d’un obsequi entre els participants

ac

22
de març

• Exposició: “Aigua per a tothom?”
Fins al 20 de març

Passatge Sant Joan Baptista, 
davant de l’escola La Salle

• Els pous de Montcada i Reixac
Visita teatralitzada a la Casa de les Aigües
Diumenge 19 de març, a les 12 h.

Preu: 2 euros
Inscripció:    museumunicipal@montcada.org

610 144 499

I també

Arriba l’hora de la veritat 
per a la UE Sant Joan At-

lètic i el CD Montcada. Amb-
dós equips s’han classificat 
de manera brillant per a la 
fase d’ascens a Primera Ca-
talana, a la qual pujaran els 
tres primers de cada grup de 
Segona Catalana i els tres mi-
llors quarts de la categoria. El 
conjunt de Can Sant Joan ha 
acabat primer del subgrup 4B 
en un primer tram de tempo-
rada gairebé perfecte, amb 16 
victòries i només una derrota i 
un empat. Per la seva banda, el 
CD Montcada ha quedat en se-
gona posició, amb 12 triomfs, 
un empat i cinc derrotes.

Play off 
El grup d’ascens està format-
pels tres primers classifi cats 
dels subgrups A i B. La trajec-
tòria de cada conjunt també 
influeix en la fase d’ascens. 
Així, la UE Sant Joan Atlètic 
parteix com a líder amb 57 
punts, a set de diferència del 
segon classifi cat, el Castellar, 
que ha estat el primer del sub-
grup 4A. D’altra banda, el CD 
Montcada iniciarà el play-off  
com a tercer, amb 41 punts, 
seguit del Ripollet, amb 39. 
Els altres equips que aspiren 
a l’ascens són el Joanenc, al 
cinquè lloc amb 28 punts, i 

el Puigreig, a la sisena plaça, 
amb 37.
La competició començarà el 
cap de setmana del 25 i 26 de 
març. En el moment de tancar 
aquesta edició, la Federació 
Catalana de Futbol encara no 
havia donat a conèixer el ca-
lendari de partits de la segona 
fase, que consistirà en una lli-
gueta de tots contra tots. Per 
tant, durant els propers mesos 
Montcada tornarà a viure dos 
derbis més entre la UE Sant 
Joan Atlètic i el CD Montcada.

Valoracions
Els entrenadors han mostrat 
al llarg de la temporada la 
seva satisfacció amb el bon 
paper dels seus equips. “Estic 
feliç pel treball realitzat, per 
continuar imbatuts a casa i 
per ser campions de la prime-
ra fase, però segueixo pensant 
que encara queda feina per 
aconseguir l’objectiu de l’as-
cens”, ha manifestat el tèc-
nic de la UE Sant Joan, Daniel 
Sánchez, qui opina que tots els 
rivals són complicats. Per la 
seva banda, l’entrenador del 
CD Montcada, Miki Coromi-

nas, ha qualifi cat d’“espec-
tacular” la trajectòria del seu 
equip a la primera fase. “Vam 
començar la lliga pensant en 
no patir, però hem acabat se-
gons en un grup on hi havia 
plantilles molt potents amb 
un pressupost bastant elevat. 
Estic molt content i orgullós 
dels jugadors”, ha destacat 
Corominas, qui reconeix que 
l’objectiu és gaudir i lluitar 
per l’ascens.

La primera jornada de 
la compe  ció  ndrà 
lloc el cap de setmana 
del 25 i 26 de març

Sílvia Alquézar Montcada

Pujaran a Primera els tres primers de cada grup i els tres millors quarts de la categoria

Segona Catalana

La UE Sant Joan i el CD Montcada, a 
punt per començar la fase d’ascens

Montcada viurà dos nous derbis entre la UE Sant Joan Atlè  c i el CD Montcada Sílvia Alquézar

‘Es  c feliç per ser campions 
de la primera fase, però 
encara queda feina per 
aconseguir l’objec  u de 
l’ascens’
Daniel Sánchez

‘Vam començar la lliga 
pensant en no pa  r, però 
hem acabat segons en un 
grup on hi havia plan  lles 
molt potents’
Miki Corominas
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La UB MiR, invicta al Miquel Poblet
El Miquel Poblet està sent un fortí aquesta temporada per 
a la UB MiR. Els 10 partits de lliga jugats a casa es compten 
per victòries davant d’una afi ció entregada al seu equip. Al 
conjunt blau li queden tan sols tres partits a Montcada: “Si 
els guanyem, seria un autèntic rècord acabar la temporada 
imbatuts al Poblet”, reconeix el tècnic, Óscar Gallifa. Amb 
aquests números, la UB MiR se situa en cinquena posició 
amb 12 victòries i 7 derrotes. Si els blaus aconsegueixen 
guanyar el seu proper partit a la pista del CE Palamós, 
obtindran la permànencia matemàtica, el principal objectiu 
del club a principi de temporada. QB

Handbol

La Salle es consolida 
al grup capdavanter 
Els lassaŀ lians són al quart lloc, a tres punts del segon

Afalta de set jornades per 
al fi nal de lliga, el primer 

equip del CH La Salle manté 
intactes les seves opcions per 
optar a una de les dues places 
que donen accés al play-off 
d’ascens a la Divisió de Plata, 
la segona categoria estatal. 
Els lassaŀ lians, que estan fent 
una temporada molt completa, 
es troben a la quarta posició del 
Grup D de Primera Nacional, 
amb 32 punts, empatats amb el 
Sant Cugat (3r) i a tan sols tres 
punts de La Roca (2n). Tot i te-
nir nombroses baixes, La Salle 
va guanyar el seu últim partit 
fora de casa per 22-25, a Ma-

taró. El seu pròxim matx serà el 
18 de març contra el Poblenou, 
cuer de la lliga, al pavelló Mi-
quel Poblet. En la recta fi nal de 
la competició, els montcadencs 
tenen partits complicats com la 
sortida a la pista del Sant Joan 
Despí (6è) o l’enfrontament 
directe contra La Roca a casa 
en l’antepenúltima jornada de 
lliga. Salva Puig, tècnic de La 
Salle, admet que seran partits 
molt complicats: “Tenim una 
plantilla curta i físicament es-
tem justets”. 

Sènior femení
Les lassaŀ lianes han comen-
çat la fase d’ascens de Prime-
ra Catalana amb una derrota 

contra el líder, l’OAR Gràcia, 
per 21-23. La Salle té molt di-
fícil pujar de categoria, ja que 
ha passat al play-off  amb no-
més 2 punts.

Quim Bilbeny Montcada

Lancina és el màxim golejador PD



A CONTRACORRENT 

“Ser mestre és un camí que mai aca-
ba; si pogués, hi tornaria. Reconec que 
poder exercir la docència en diferents 
contextos, m’ha encisat. Vaig començar 
a l’EGB (ara primària), després l’ESO i 
el Batxillerat. També he donat classes 
a la Universitat, a l’Escola de Policia de 
Catalunya (ara Ins  tut de Seguretat 
Pública de Catalunya), he fet ensenya-
ment no reglat (formació ocupacional), 
i he estat formador de formadors. Però, 
per damunt de tot, he gaudit de poder 
(re)aprendre durant tota la vida, no dei-
xar mai d’aprendre per després poder 
ensenyar; convençut que els docents 
som, alhora, ensenyants i aprenents al 
llarg del nostre cicle professional. Qui 
ensenya, sovint aprèn.

“En el món per on caminem no hi ha 
rosa sense espines, ni goig sense dolor; 
però el ser mestre –no fer de mestre– 
no és poca cosa signifi ca: educar, ense-
nyar, acompanyar, mostrar... Tot plegat, 
és apassionant i una persona apassio-
nada abraça allò a què s’hi ha dedicat, 
ho es  ma i no hi renuncia mai. 

“Em vaig jubilar fa un any i vaig deci-
dir involucrar-me en la Xarxa Educa  va 
per a la Construcció de Coneixement 
Compar  t (XEC3) que impulsa el GRO-
DE, el Grup d’Inves  gació, Orientació 
i Desenvolupament Educa  u del De-
partament de Pedagogia Aplicada de la 
UAB. XEC3 promou un treball mul  ge-
neracional que involucra sèniors, pro-
fessorat i estudiants. Es tracta que per-
sones jubilades amb inquietuds socials i 
intel·lectuals apor  n la seva expertesa a 
les generacions més joves, fent de men-
tores amb estudiants que preparen els 

treballs de recerca (TDR) de Batxillerat 
o de fi  de grau a la universitat, sempre 
sota la supervisió del tutor de l’alumne. 
És un projecte que trenca amb l’estere-
o  p que la gent sènior som una càrrega 
per a la societat; contràriament, comp-
tem amb un tresor intangible que és la 
nostra expertesa i coneixement.

“Durant l’actual curs he fet de mentor 
de dos estudiants de segon de Batxille-
rat, un de Vic i una de Terrassa, durant 

l’elaboració dels seus respec  us TDR. 
Hem man  ngut una desena de video-
conferències –l’alumne, el tutor i jo– i el 
resultat ha estat molt sa  sfactori. Animo 
la gent sènior amb ganes de seguir ac  va 
a socialitzar els seus coneixements, és el 

millor que podem fer i amb aquesta ex-
periència tothom guanya: l’alumne, per 
l’acompanyament; el docent, pel suport i 
el sénior, perquè se sent ú  l. 

“Des de sempre he intentat empo-
derar-me de la tecnologia amb fi nalitat 
educa  va. En la meva opinió, això ens 
permet fer un canvi en la mirada de 
l’educació, la docència es veu renova-
da. Cal explorar i aprofi tar les oportu-
nitats que ens dona la tecnologia, més 
que veure-la com una amenaça. No 
n’hi ha prou a ser nadiu o migrant di-
gital, cal una alfabe  tzació en aquesta 
competència; amb ella, el docent en-
senya què fer amb el coneixement ad-
quirit en la disciplina i amb la tecnolo-
gia disponible. La digitalització és una 
bona aliada per socialitzar el coneixe-
ment a través de la difusió con  nguts.

‘Ser mestre és un camí que mai acaba’

Josep M. Zaragoza 
Mestre jubilat dedicat a la mentoria

Nascut a Montcada i 
Reixac l’any 1954, Josep 
M. Zaragoza reconeix 
un fort sen  ment de 
per  nença al municipi on 
ha viscut sempre i on ha 
desenvolupat bona part de 
la seva vida laboral, com 
a docent a La Salle durant 
32 anys. Més que una 
feina, ser mestre ha estat 
per a ell la seva autèn  ca 
vocació. És per això que, 
un cop jubilat, Zaragoza 
con  nua vinculat al món 
de l’educació fent ara de 
mentor d’estudiants de 
segon de batxillerat durant 
el seu treball de recerca.

La gent sènior no som una 
càrrega per a la societat, hi 

aportem el valor de la nostra 
experiència i coneixement

XEC3 promou el treball 
mul  generacional i és una 

experiència enriquidora 
per a tots els par  cipants

Pilar Abián

Zaragoza es defi neix com un apassionat del món de l’educació Pilar Abián
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