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SUPORT A NISSAN
A la fi de l’acte institucional, el conseller va
atendre representants de la plantilla de la
fàbrica que la multinacional té al Pla d’en Coll

laveu.cat

NOU PLA

El govern presenta el seu full de ruta
en l’àmbit de l’economia i l’ocupació
El conseller de Treball, Chakir el Homrani, assisteix a l’exposició del contingut del Pla Estratègic feta a la Casa de la Vila
L’Ajuntament ja ha presentat
públicament el Pla Estratègic de
Promoció Econòmica i Ocupació, aprovat al Ple del passat novembre. L’acte es va fer el 20 de
febrer, a la Casa de la Vila, amb
la participació del conseller de
Treball, Afers Socials i Família,
Chakir el Homrani, i una àmplia
representació municipal.
El Pla pretén donar resposta, en
el termini de cinc anys, als reptes
de l’economia local, que passen
per impulsar l’economia 4.0 i
l’economia circular, prevenir els
efectes del canvi climàtic i afrontar l’envelliment de la població.
Segons l’estudi, Montcada disposa de tres potencials que ajuden a
afrontar el futur amb èxit: el seu
potencial industrial –té al voltant
de 1.300 empreses repartides en
11 polígons–, la seva estratègica
situació geogràfica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la diversitat
territorial i social del municipi.

L’alcaldessa reclama
que es reactivi el pacte
per la reindustrialització
al Vallès Occidental
Intervencions. El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació,
Jaume Teixidó (ERC), va obrir els
parlaments posant de relleu la importància del Pla “per donar una
resposta reflexionada, consensuada i eficient a les qüestions
claus del futur de la ciutat en
l’àmbit de desenvolupament local i cicatritzar tot el mal fet per
la crisi econòmica”, va dir.
L’alcaldessa, Laura Campos
(ECP), va posar èmfasi en el potencial que té el municipi com a
porta d’entrada a la ciutat comtal: “Volem revertir els anys de
servei cap a Barcelona i convertir-nos en el pont entre la
capital catalana i els vallesos”.
L’edil va destacar que aquest és
el setè pla que presenta l’equip de
govern –ECP i ERC– en el marc
de l’estratègia d’acció social per

SÍLVIA ALQUÉZAR

Sílvia Alquézar | Montcada

D’esquerra a dreta, el regidor Jaume Teixidó; l’alcaldessa, Laura Campos; el conseller, Chakir el Homrani, i Oriol Homs, de la consultora Notus, encarregada de l’elaboració del Pla Estratègic

millorar la vida de la ciutadania
des de diferents àmbits i va aprofitar la presència del conseller per
demanar a les institucions actuacions urgents i conjuntes per posar
en marxa mecanismes de cooperació i polítiques de protecció al
teixit industrial del territori. “Cal
activar el pacte per la reindustrialització al Vallès Occidental
i dotar-lo econòmicament per
oferir alternatives a la pèrdua
de llocs de treballs”, va dir en
referència a l’incert futur de Nissan i als últims expedients de
regulació a empreses amb seu
al municipi com Prysmian i TE
Connectivity.
Per la seva banda, el conseller va
elogiar el Pla perquè reconeix la
importància de la indústria com
“un valor que aquest país no
es pot permetre perdre” i del
treball com “la millor política
social sempre que sigui de qualitat”, va dir. Entre les nombroses

propostes recollides al document,
el Homrani va posar de relleu la
creació del Consell Local de la
Formació Professional: “Podem
empoderar les persones amb
una bona qualificació empresarial”. El conseller també va
destacar que és urgent derogar la
llei que permet fer expedients de
regulació preventius, sense causes
econòmiques ni organitzatives.
D’altra banda, el Homrani va
anunciar que a finals de març la
Generalitat aprovarà el nou decret
de polítiques d’ocupació amb la
implicació de tots els agents socials.

El conseller, partidari de
derogar la llei que permet
els ERO preventius
Una seixantena de persones va
assistir a la presentació del Pla
Estratègic, la majoria vinculades

Principals eixos a treballar durant el mandat
‘Montcada i Reixac, ciutat amb
passat, present i futur industrial’
Es tracta d’adaptar el teixit productiu de la ciutat als canvis, amb
l’objectiu de millorar l’espai industrial, fomentar la innovació, donar
suport a les empreses en la millora
de la qualificació del seu personal
i mantenir el teixit empresarial actual, promovent noves inversions i
l’atracció de talent.
‘Ciutat de noves oportunitats’.
L’objectiu és que tothom pugui
aprofitar les oportunitats de futur
amb un treball digne. Les fites a
assolir són incrementar el nivell
de formació de la població, requalificar els equips de treball amb
nous perfils professionals, facilitar

amb el teixit industrial i comercial
de la ciutat. Entre el públic també
hi va haver una representació del
comitè d’empresa de Nissan, que
va mantenir una breu entrevista

l’accés a l’ocupació de col·lectius
amb dificultats i millorar la implementació de la nova llei de contractació pública.
‘Ciutat cultural, esportiva, ambiental i comercial’
Incideix a potenciar l’atractiu del
municipi mitjançant els esmentats
àmbits, amb accions adreçades a
la valorització del patrimoni natural,
l’atracció del turisme de proximitat
i empresarial, la generació d’oferta
d’oci cultural i esportiu i la millora
del comerç de proximitat. Aquests
objectius es concreten en un total
de 40 accions a desenvolupar fins
al 2024, algunes de les quals reforcen atuacions ja existents mentre
que d’altres són noves | SA

amb el conseller, qui va traslladar
a la plantilla el seu suport i els va
informar que la Generalitat està
treballant per donar-li un futur a
la multinacional a Catalunya.
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Les jornades pel projecte, que inclouen
l’homenatge a les víctimes del tren, es
faran els dies 18 i 19 de març
PÀG. 8

MOBILITZACIÓ

Campos ratifica
l’oposició local
al túnel ferroviari
sota el Turó

Mig miler de persones tallen la C-17
en suport als treballadors de Nissan

Pilar Abián | Redacció

Els sindicats no aturaran les mobilitzacions fins que la multinacional no presenti un pla industrial de futur
Els treballadors de Nissan continuen les mobilitzacions per
reclamar a la multinacional
japonesa un pla industrial que
garanteixi el futur de l’activitat
a les fàbriques que té a l’Estat,
entre les quals hi ha la del Pla
d’en Coll, almb prop de 200
empleats. El 25 de febrer a la
tarda, al voltant de mig miler
de persones van protagonitzar
una marxa reivindicativa, des
del pavelló Miquel Poblet, que
va recórrer el carrer Major i
la Carretera Vella fins arribar
a la C-17, on els manifestants
van interrompre la circulació
durant un quart d’hora. A continuació, van tornar al nucli
urbà per Mossèn Joaquim Castellví fins a l’alçada de La Salle,
on va finalitzar la marxa.
A la mateixa hora, els empleats
de la planta de la multinacional
a la Zona Franca (Barcelona),
feien una altra mobilització que
va sortir des de les instal·lacions
de la factoria i durant la qual es
va tallar la ronda del Litoral.
El comitè d’empresa local va
anunciar que continuarà les
accions reivindicatives fins que
obtingui una resposta clara sobre la viabilitat de l’empresa i
va agrair el suport dels veïns i
dels representants de l’Ajuntament, partits polítics i entitats
de Montcada assistents a la

anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474
ae: som@laveu.cat
En venta. Piso recién reformado
sin ascensor en Mas Rampinyo.
Precio: 139.000 euros. Tel. 678
886 429.
Se ofrece. Chica joven con experiencia para tareas de canguro, limpieza y cuidado de personas mayores. Tel: 698 875 805
(Mildred).
Lloguer. Plaça de pàrquing, al
carrer Bruc. 46 euros/mes. Tel:
655 520 401.
En venda. Dues estufes noves
de llenya. Cerdanyola. Tel: 936
911 336.

PILAR ABIÁN

Pilar Abián | Montcada

La manifestació va sortir des del pavelló Miquel Poblet, va passar pel carrer Major i va recórrer un tram de la C-17, aturant el trànsit de vehicles

manifestació, així com la presència de treballadors d’altres
empreses, tant les que tenen
contracte amb Nissan, com
d’altres afectades actualment
per expedients de regulació,
com TE Connetivity, o que preveuen tancar a final d’any, com
és el cas de Prysmian, l’antiga
General Cable.
Valoracions. A la fi de la protes-

ta, Diego Belmonte, president
del comitè d’empresa de Nissan
a la planta local i representant
del sindicat majoritari SIGENUSOC, reconeixia a La Veu que
la incertesa que viu la plantilla
és cada vegada més gran. “Fa

un mes que vam començar
amb les mobilitzacions i la
direcció de la multinacional
continua sense dir res, però
nosaltres no ens rendim i seguirem exigint un pla industrial de futur”, va dir.
En suport a la plantilla, va assistir a la manifestació una àmplia
representació del govern local
–ECP i ERC–, encapçalada
per l’alcaldessa, Laura Campos
(ECP) i el regidor de Promoció
Econòmica i Ocupació, Jaume
Teixidó (ERC). Campos va valorar positivament l’elevada participació a la protesta i va explicar
que, de moment, no hi ha hagut
contactes institucionals amb la

multinacional, a l’espera que
aquesta tanqui l’any fiscal, data
que al Japó està fixada el 31 de
març. Mentrestant, a principi de
mes, els representants dels sindicats de Nissan seran rebuts al
Parlament de Catalunya.
Una setmana abans de la manifestació feta a Montcada, els
representants sindicals van ser rebuts per la delegada del Govern
espanyol, Teresa Cunillera, després d’una marxa que es va fer
pel centre de Barcelona. Cunillera els va transmetre el seu suport i
els va confirmar que el govern de
l’Estat i la Generalitat estan treballant conjuntament amb discreció
per afrontar la problemàtica.

L’alcaldessa, Laura Campos
(ECP), ha fet constar al conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, la seva oposició a la construcció d’un túnel ferroviari sota el
Turó i ha anunciat la presentació
d’al·legacions al projecte. Va ser
el passat 14 de febrer, durant la
reunió d’alcaldes convocada pel
Consell Comarcal amb l’objectiu
de parlar sobre el Pla Específic de
Mobilitat del Vallès.
El projecte del túnel, que data
del 2001, implicaria, segons
l’edil, “una nova agressió mediambiental per al municipi,
en haver-se de foradar la muntanya, així com la pèrdua de
freqüència de pas de trens per
l’R4 per les estacions de Montcada Centre i Terra Nostra”.
Campos va afegir que l’estació
del centre és l’intercanviador
que utilitzen molts usuaris del
Vallès Oriental que arriben per
l’R2 –a l’anomenada estació de
França– per anar cap a l’altre Vallès de manera que la reducció de
combois –que es desviarien pel
nou ramal des de Torre Baró fins
a Cerdanyola–, afectaria molts
passatgers.
Proposta. Els cost econòmic per

construir el nou tram ferroviari es calcula que supera els 200
milions d’euros, diners que,
segons Campos, s’haurien de
destinar a estudiar alternatives
més sostenibles com la millora
de l’R4 o la implementació de
combois semidirectes.
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MAS DURAN

La casa Larratea es podrà restaurar L’AMB amplia les zones
amb l’ajut de fons metropolitans destinades a esbarjo
El final del carrer Can Duran s’integrarà al parc de la Llacuna

El projecte, presentat per l’Ajuntament, s’incorporarà al pressupost del 2021

PREMSA AJUNTAMENT

Torre Na Joana. Les obres de con-

Imatge de la Torre de Na Joana

Imatge virtual de l’aprofitament que tindrà el final del carrer Can Duran amb l’actuació prevista

Pilar Abián | Redacció

Entrada a la casa Larratea, al carrer Montiu, finca que l’Ajuntament va adquirir al 2007

solidació de l’edifici conegut popularment com la Torre Bombita,
al polígon de la Ferreria, ja han
finalitzat. Els treballs han consistit en la instal·lació d’una coberta
nova per evitar filtracions d’aigua
quan plou, l’enderrocament de
les parts del sostre caigudes, la retirada d’elements en mal estat i el
reforç de les bigues i el forjat. La
intervenció ha tingut un cost de
84.000 euros, subvencionats per
la Diputació de Barcelona.

AMB

LAURA GRAU

Pilar Abián | Redacció

La casa Larratea (1899), una de
les poques construccions modernistes que encara es conserven
al municipi, es podrà restaurar l’any vinent amb l’ajut de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’Ajuntament va presentar
el projecte a la convocatòria de
subvencions per a la recuperació
del patrimoni i ha estat una de
les actuacions finalment seleccionades. El cost de la intervenció,
destinada a reforçar l’estructura i
adaptar l’edifici a la llei d’accessibilitat, serà de 420.000 euros, dels
quals l’AMB sufragarà el 41% i
l’Ajuntament, la resta. “És una
molt bona notícia per al municipi ja que recuperarem per a
la ciutadania un edifici públic
avui dia tancat i amb gran valor arquitectònic”, ha dit el regidor d’Urbanisme, Jordi Sánchez
(ERC). La casa, ubicada al carrer
Montiu –davant del parc de l’antiga cerveseria–, va ser adquirida
pel consistori al 2007 i està inclosa al Catàleg de Patrimoni.

El proper 2 de març s’inicien els
treballs per incorporar el tram
del carrer Can Duran, ubicat entre el torrent de Mas Duran i el
carrer Pablo Picasso, al parc de
la Llacuna. L’actuació, que sufragarà íntegrament l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
permetrà crear una zona d’esbarjo i connectar els dos costats
del parc, que fins ara quedaven
dividits pel vial, amb franges de
pintura que marcaran els recorreguts transversals i els accessos.
El nou espai es dotarà amb una

pista de korfbal, una altra amb
cistelles de bàsquet, taules de
ping-pong i jocs infantils de terra,
a més d’una zona d’estada amb
taules on es traslladarà la xurreria
que hi ha al mateix carrer. La intervenció preveu eliminar la duna
situada al costat sud del vial amb
plantació de prat sec, on s’ubicarà
l’espai de la jugateca i una zona
pavimentada amb sauló per a una
pista de futbol i volei.
El regidor de Medi Natural, Oriol
Serratusell (ECP), ha celebrat l’actuació que respon, ha dit, a les
demandes municipals.
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ENTREVISTA A JAUME TEXIDÓ

‘Hem de cuidar la nostra xarxa industrial,
basada en la petita i mitjana empresa’
Pilar Abián | Redacció

Jaume Teixidó (ERC), de 56
anys, és regidor des del passat
mes d’octubre, quan va entrar a
l’Ajuntament per cobrir la trista
pèrdua de la seva companya de
grup Montse Ribera. Aquest fet
va provocar una reestructuració
interna en el si del govern arran
de la qual Teixidó va assumir
les regidories de Promoció Econòmica i Ocupació, Mobilitat i
Contractació i Compres. Tot just
el 20 de febrer, l’edil va presentar
un dels projectes novedosos del
mandat, el Pla Estratègic de Promoció Econòmica i d’Ocupació.
Quin és l’objectiu del document?
És un full de ruta per implementar actuacions i programes encaminats a millorar la coordinació en la
integració de les polítiques econòmiques, ocupacionals i socials del
municipi i acompanyar les empreses i les persones durant el procés
d’adaptació als canvis que s’estan
produint en l’àmbit laboral.
Montcada i Reixac té un gran
potencial industrial. Quantes
empreses hi ha al territori?
Segons dades del 2019, n’hi ha
més de 1.300, majoritàriament
dels sectors del comerç, la indústria i la construcció. Tenim 11 polígons i som un dels municipis de
la comarca amb més pes econòmic quant a teixit industrial.
Alguns polígons estan envellits.
Qui els ha de modernitzar?
No podem parlar de polígons
envellits, tots van evolucionant
dintre de les seves possibilitats i
mantenen un estat d’ús i de serveis més que acceptable, tot i ser
millorables. Cal remarcar, per
posar un exemple, que tots els

polígons –excepte l’Hermes– tenen connexió amb fibra òptica.
Pel que fa al manteniment, se
n’ocupen les diferents Juntes de
Conservació, que comparteixen
els costos amb l’Ajuntament.
Quin tipus d’empresa voldria
atraure l’Ajuntament?
Hem de mantenir i cuidar l’estructura actual, basada en la
petita i mitjana empresa, que és
la que ocupa la major part de la
força laboral del municipi. I també vetllar per mantenir i millorar
la qualitat dels nostres polígons,
perquè siguin competitius.
En els últims mesos hi ha empreses que afronten expedients
de regulació i d’altres, amenacen de tancament. Què es pot
fer des de l’Ajuntament?
A part d’estar al costat dels treballadors, estem fent pressió davant
les institucions supramunicipals
perquè negociïn la supressió dels
ERO i facin prevenció de nous
casos. Com a Ajuntament, també
estem adherits al Pacte per la Reindustrialització del Vallès.
Quina és la funció del departament de Promoció i Ocupació?
Compta amb prou recursos?
Implementem les polítiques públiques que afavoreixen la diversificació i el foment de l’activitat
econòmica amb participació
d’entitats públiques i privades.
La pràctica totalitat del personal
treballa per projectes que es concedeixen mitjançant subvencions
de la Generalitat i la Diputació.
Això fa que no hi hagi una plantilla estable i els programes i l’atenció al públic se’n resenteixen
molt. Òbviament, necessitem
consolidar-la, però la situació

PILAR ABIÁN

El regidor, del grup d’ERC, és el responsable de Promoció Econòmica i Ocupació, Mobilitat i Contractació i Compres

Jaume Teixidó, davant de la seu de Promoció Econòmica i Ocupació, departament que cal dotar d’una plantilla estable per al seu bon funcionament

econòmica i la legislació actual D’entrada, potenciar la xarxa de
vianants amb l’eixamplament
no ens ho faciliten.
Com a responsable de Mobilitat, de les voreres i desenvolupar els
què n’opina de l’accessibilitat als camins escolars. També tenim la
intenció de crear el Consell de la
polígons? Es pot millorar?
Encara que es pot accedir a la Mobilitat per canalitzar la particimajor part dels polígons en tren pació ciutadana en aquest àmbit.
i bus –al de Can Cuiàs, també Hi ha la voluntat de potenciar
o ampliar la
en metro–, és
difícil trencar ‘Crearem el Consell de la xarxa de carril
la
tendència
Mobilitat per canalitzar bici?
Estem dispode l’ús majorila
participació
ciutadana
sats a tot el
tari del vehicle
que representi
privat. No obs- en aquest àmbit ’
una millora. El
tant això, hem
carril bici posside millorar la
vialitat per facilitar l’accés a peu, blement haurà de compartir l’ús
en bicicleta o en altres transports amb els VMP –patinets, vehicles
per a discapacitats, monocicles...–
sostenibles.
Quant a la millora de la mobi- i els espais comuns s’hauran d’halitat, quins objectius s’han fixat bilitar per a aquests nous mitjans
de transport.
per a aquest mandat?

Es regularà la circulació
d’aquests tipus de vehicles?
Sí. Estem pendents de l’aprovació
d’una ordenança d’ús que sigui vàlida per a tota l’Àrea Metropolitana.
No tindria sentit que, per exemple,
a Montcada hi hagués una norma i
a Ripollet, una altra de diferent.
Vostè també és responsable del
departament de Contractació i
Compres de l’Ajuntament, amb
poca projecció pública, però necessari per al bon funcionament
de l’administració.
Així és. És el que tramita i fiscalitza totes les contractacions que
fa el consistori per garantir seva
transparència i que s’ajustin a la
llei. Les compres també es canalitzen a través d’aquest departament per racionalitzar al màxim
la despesa.
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...També és notícia.....................................................
Viatge formatiu per
conèixer l’activitat
comercial d’Eivissa

POLÍTICA

Neix EUcat, liderada per membres d’EUiA
crítics amb la direcció de la formació

PILAR ABIÁN

Assemblea en paral·lel. A la mateixa hora en què es feia l’acte de
presentació d’EU Catalunya a la Casa de la Vila, EUiA Montcada convocava una assemblea al seu local. “L’objectiu no ha estat boicotejar
la presentació, sinó fer palès que no té sentit que hi hagi militants
que vulguin formar part d’ambdós partits”, ha explicat a La Veu Óscar Gil, coordinador de la formació a Montcada juntament amb Alba
de Lamo. El polític també ha desmentit algunes de les afirmacions
fetes per Mena i ha assegurat que EUiA és un partit viu que treballa
amb normalitat i que convocarà la vuitena assemblea a final d’any.
Precisament el 2 de març EUiA i Comunistes de Catalunya faran un
monogràfic titulat ‘Llums i ombres del programa de govern PSOEUP’ a la seu dels partits (Montiu, 12; 19h) | PA

Els CAP del municipi
estrenen vehicle
elèctric per fer
l’atenció domiciliària

MOVIMENT ANTIINCINERACIÓ

SOTERRAMENT DE L’R2

La Plataforma prepara accions per demanar
que es faci efectiva la sentència contra Lafarge

Les jornades pel projecte es faran a mitjan de
març i l’assemblea de la PTJST, el dia 3

La Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac ha decidit reactivar-se
després de fer-se pública la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) –favorable a l’AV Can Sant Joan i a l’Ajuntament– que
anul·la l’Autorització Ambiental Integrada (AAI) concedida per la Generalitat a la planta de LafargeHolcim i, de retruc, la llicència d’activitats de la
cimentera. El recurs forma part del ligiti iniciat per l’entitat veïnal contra
l’empresa arran que al 2010 va començar a utilitzar biomassa –matèria
orgànica d’origen vegetal o animal– com a combustible, pràctica que la
multinacional anomena valorització de residus i la Plataforma, incineració.
En una reunió feta el 20 de febrer, a la qual van assistir una vintena de
representants d’entitats i el regidor de Llicències, Activitats i Qualitat Ambiental, José Domínguez (ECP), la Plataforma va acordar fer un seguit de
mobilitzacions per demanar que la resolució judicial es faci efectiva atenent
al “principi de precaució i per salvaguardar la salut dels veïns i veïnes
de Montcada i Reixac”, ha assenyalat en un comunicat. Això significaria
el tancament de la fàbrica fins que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre
el recurs de cassació que LafargeHolcim i la Generalitat tenen opció a
presentar. Els participants a l’assemblea consideren que la sentència,
tot i no ser encara ferma, demostra l’èxit de l’organització veïnal i el
recorregut que ha tingut el recurs contenciós administratiu iniciat l’any
2016. “A partir d’ara, encarem un seguit de mobilitzacions per seguir
conscienciant dels efectes negatius en la nostra salut d’una activitat
irregular com és la incineració de residus en la cimentera del nostre
municipi”, ha anunciat la Plataforma. Entre les accions proposades, ara
per ara, hi ha programar una xerrada amb la participació de l’advocat
de l’AV Can Sant Joan, Albert Calduch, i amb experts especialitzats en
la matèria | PA

Les setenes jornades pel soterrament de l’R2 es faran el 18 i el 19
de març. L’Auditori municipal acollirà el primer dia, a les 18h, una
xerrada informativa sobre el contingut del projecte, a càrrec de tècnics
de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) i del consistori.
L’acte també comptarà amb la participació dels alumnes de l’escola El
Turó, que presentaran una proposta de disseny treballada a classe sobre
la urbanització dels terrenys que quedaran a la superfície un cop se soterri
la línia. L’endemà, 19 de març, tindrà lloc l’homenatge a les 174 víctimes
del tren al municipi, que es farà a les 18.30h, a la Cruïlla del soterrament
i comptarà amb la participació dels regidors del consistori i de membres
de la Plataforma Tracte Just. Al reconeixement també s’ha convidat representants de l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Durant
l’acte tindrà lloc una actuació musical i l’ofrena floral a càrrec d’entitats
montcadenques i de la ciutadania. D’altra banda, la Plataforma ha convocat una assemblea per al proper 3 de març, a les 19h, a la Casa de la Vila
per parlar sobre el futur del col·lectiu en un moment clau per al projecte,
les obres del qual han de començar a final d’any | PA

El personal dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de Montcada
i Reixac realitza l’atenció a domicili amb vehicle elèctric. La mesura forma part del projecte de
l’Institut Català de la Salut (ICS)
destinada a posar en circulació
la nova flota de vehicles 100%
sostenibles, que es va iniciar al
setembre de 2019 | LR

CALENDARI DE PORTES OBERTES 2020
DESCOBRIU LES INSTAL·LACIONS I ELS PROJECTES PEDAGÒGICS DE PRIMÀRIA
I SECUNDÀRIA DE MONTCADA I REIXAC CARA LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2020-2021

PRIMÀRIA

TERRA NOSTRA

L’Ajuntament instal·larà una xarxa de seguretat
per evitar esllavissades al talús d’Antoni Pujades

CENTRE

PILAR ABIÁN

El consistori reforçarà amb
una xarxa de seguretat el
talús situat al carrer Antoni
Pujades amb Crisantems,
al barri de Terra Nostra, per
tal de garantir la seguretat i
evitar noves esllavissades. La
mesura arriba després que
el passat mes de gener el
temporal Glòria fes caure diferents espècies vegetals i deixés el talús en una situació més vulnerable.
La Policia Local va decidir col·locar unes tanques a la vorera més pròxima a
la zona afectada per precaució i va prohibir durant uns dies el trànsit de vehicles, actualment ja restablert. La previsió del consistori és que el projecte
es pugui enllestir en les pròximes setmanes. La superfície aproximada a
estabilitzar ronda els 300 m2. Fins que finalitzi la instal·lació de la xarxa,
unes barreres provisionals impedeixen transitar per la vorera més pròxima
a la muntanya | LR

La Regidoria de Comerç i Turisme
farà al març una nova edició del
Retail Tour 2020, enguany amb
destinació a Eivissa. La jornada
formativa està prevista per al 9 de
març i se centrarà a conèixer l’activitat comercial de la ciutat balear.
Els cinc guanyadors del concurs
‘L’Aparador’ que es fa per Nadal
tenen la formació i el bitllet pagat,
tot i que la sortida és oberta a altres
comerciants interessats que només
hauran d’assumir les despeses del
vol. Les places són limitades i es
poden reservar fins al 4 de març
enviant un correu electrònic a
l’adreça comerc@montcada.org | LR

CAP MONTCADA

El 29 de febrer es farà a Cornellà l’assemblea fundacional d’Esquerra
Unida Catalunya (EUCat), liderada per membres d’EUiA crítics amb
la direcció pel seu acostament a ERC. Aquest malestar es va fer palès
durant l’acte de presentació convocat el 17 de febrer, a la Casa de la
Vila, en què van intervenir Antonio Cera, Sonia Ortega –número 3 de
la llista d’Alternativa per Montcada a les passades eleccions locals–,
i el diputat al Congrés per Catalunya en Comú Podem, Joan Mena.
“Una part important dels que avui som aquí venim d’EUiA degut a
la paralització de l’activitat del partit i després de la deriva de les
municipals”, va dir Ortega. La política feia així autocrítica respecte la
decisió que va prendre EUiA al municipi anant per lliure als comicis i
no dins de la candidatura dels comuns, el que va deixar el partit sense representació al Ple. També Mena va carregar contra la direcció
d’EUiA, a la que va acusar de tenir el partit “segrestat”, de no haver
donat cap explicació sobre les negociacions amb ERC –que van significar la marxa de l’excoordinador d’EUiA Joan Josep Nuet–, d’haver
expulsat 16 membres del Consell Nacional i de “contravenir” els
acords de la setena assemblea del partit, al 2016. “Va ser quan vam
decidir que el nostre projecte estratègic era Catalunya en Comú i el
projecte federal, IU”, va assegurar.

SECUNDÀRIA

DATA

HORA

CENTRE

DATA

HORA

ESCOLA EL TURÓ

4 de març

15.15 h

INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ

11 de març

18 h

ESCOLA REIXAC

9 de març

15.15 h i 18 h

INSTITUT ESCOLA
MAS RAMPINYO

INSTITUT ESCOLA EL VIVER

11 de març

15.15 h

16 de març

16 h

ESCOLA FONT FREDA

16 de març

15.15 h i 17.15 h

INSTITUT ESCOLA EL VIVER

17 de març

15.15 h

ESCOLA MITJA COSTA

17 de març

9.15 h i 15.15 h

INSTITUT LA FERRERIA

18 de març

18 h

ESCOLA ELVIRA CUYÀS

18 de març

17 h

INSTITUT LA RIBERA

21 de març

11 h

INSTITUT ESCOLA
MAS RAMPINYO

20 de març

16 h

COL·LEGI GINESTA

29 de febrer

11 h

COL·LEGI LA SALLE

14 de març

de 10 a 12 h

COL·LEGI GINESTA

29 de febrer

11 h

COL·LEGI FEDAC

7 de març

10 h

COL·LEGI LA SALLE

14 de març

de 10 a 12 h

Si voleu saber en quin centre teniu l’escolarització
preferent, podeu consultar el formulari allotjat a:
https://aplicacions.montcada.cat/matriculacio/
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PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR
La campanya per reservar plaça per al curs
vinent a Infantil, Primària i l’ESO començarà
el 23 de març i finalitzarà l’1 d’abril

laveu.cat/societat

PÀG. 10

DIA INTERNACIONAL

La solidaritat amb dones d’altres llocs
del món articula el programa del 8M
Els actes centrals tindran lloc el 7 de març amb una obra teatral solidària, un dinar de germanor i una manifestació
tes solidaris als quals es destinarà
la recaptació de la representació
de l’obra ‘La Casa de Bernarda
Alba’, a càrrec del grup Teatroia’t,
al Kursaal (18h). Les entrades es
poden comprar, al preu de 7 euros, al web mirteatres.cat, a l’Auditori Municipal i a taquilla, una hora
abans de l’espectacle. La jornada
clourà amb una manifestació nocturna en defensa dels drets de les
dones, convocada per l’entitat
Kariatydes i que començarà a la
plaça del Bosc (21.30h). L’endemà, l’entitat feminista organitza
un dinar de germanor a la plaça
de l’Església (13.30h).

Amb motiu del Dia Internacional
de les Dones Treballadores, el
Consell de Dones i la Regidoria
d’Igualtat, Feminismes i LGTBI
han elaborat un programa d’activitats que pretén reivindicar la
visibilitat de les fémines en l’espai públic i posar en valor la importància de la solidaritat entre
les dones d’arreu del món. En el
marc d’aquest objectiu, enguany
es donaran a conèixer tres projectes: dos en suport de les refugiades a l’illa de Lesbos (Grècia),
amb els que col·labora Montcada
Solidària, i un altre que realitza
la xarxa de dones de la localitat
d’Ometepe, a Nicaragua (veure Altres actes. Les biblioteques de
l’entrevista de la contraportada).
Montcada participen al 8M amb
La celebració central del 8M al diverses iniciatives. La directora
municipi tindrà lloc el 7 de març de l’equipament del Pla d’en Coll,
amb diversos actes a Can Sant Gisela Ruiz, conduirà el 17 de
Joan. A les 12h, hi haurà un taller març (18h) una tertúlia literària
per preparar les
que tindrà com
pancartes de la Les biblioteques de
a punt de partimobilització que
da les relacions
Montcada també
es farà l’endemà
de poder entre
col·laboren
amb
a
Barcelona,
els homes i les
dia de l’efemè- diverses iniciatives
dones que aparide. També hi
reixen a l’obra
ha previst una
d’Àngel Guiperformance del grup de teatre merà Terra Baixa. També hi haurà
social ‘Desenfocats’ (13.15h), un la lectura poètica del llibre Estimada
dinar de carmanyola –cal con- Ijeawele: Manifest feminista en quinze
firmar les persones assistents al consells, de Cjimamanda Ngozi, a
correu oficinadona@montcada.org– i càrrec de 15 dones del municipi,
un cafè col·loqui sobre els projec- el 20 de març, a l’Auditori Muni-

Cinquena edició del
concurs de cartells

HÉCTOR ARDILA

Sílvia Alquézar | Redacció

Enguany, el dia 7 es farà una manifestació nocturna en defensa dels drets de les dones

cipal (18.30h). A més, la biblioteca
de Can Sant Joan acollirà el dia 27
(20h) un espectacle de monòlegs
amb les humoristes Maria Rovira
i Ana Polo.
D’altra banda, al Centre Cívic Can
Cuiàs, el dia 4 (19.30h) es farà una
sessió de contes infantils sobre la
igualtat d’oportunitats. El programa també inclou exposicions i un
sopar, el 14 març (21h) a Ripollet.

Des de les entitats de gent gran, el
dia 6 (17h) es farà una caminada
per la igualtat. El punt de sortidaserà la plaça de l’Església i finalitzarà al parc de la Llacuna, a Mas
Duran. I el Centre Cívic La Ribera
serà l’escenari el dia 10 (10h) d’una
xerrada sobre les dificultats del
procés migratori per a les dones,
que oferirà la psicòloga María José
González, del grup El Safareig.

Analía Marrón, de Barcelona, ha
guanyat el 5è concurs de cartells
que convoca l’Ajuntament per
triar la imatge promocional del
programa del 8 de març al municipi. L’obra mostra una desena
de dones amb gestos reivindicatius. El primer premi està valorat
en 450 euros. El jurat ha atorgat
també un accèssit de 300 euros
a Alejandro Carlini, de Barcelona. Enguany, el certamen ha
comptat amb la participació de
15 persones. L’acte oficial de
lliurament dels premis tindrà
lloc el 5 de març (19.30h), en
el marc de la inauguració de
l’exposició sobre el 8M a Montcada i Reixac, que es podrà visitar al Kursaal fins al 9 d’abril
i que inclourà els microrelats
presentats a la sisena edició del
certamen ‘Dones veu a les dones? | SA
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MOSTRA D’ENSENYAMENT

Espai d’assessoria sobre Montcada tindrà un nou grup de
els estudis postobligatoris P3 i de 1r d’ESO el curs vinent
Sílvia Alquézar | Redacció

L’Espai Jove Can Tauler acollirà
del 16 de març al 3 d’abril una nova
edició de la Mostra d’Ensenyament, organitzada per la Regidoria
d’Infància i Joventut amb l’objectiu
d’oferir al jovent i les seves famílies un espai on trobar informació
actualitzada sobre l’ensenyament
postobligatori, en general, i al municipi. També és un lloc de reflexió
per a mares i pares, educadors i
estudiants sobre el futur formatiu i
professional dels joves.
Activitats. Durant la mostra, la per-

sona dinamitzadora de Can Tauler
realitzarà xerrades informatives a
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i bat-

xillerat de tots els centres educatius sobre el ventall de recursos
existents a nivell d’ensenyament.
A més, s’oferirà un servei d’assessoria personalitzat –dimarts i
divendres, de 16 a 20h– i un altre
d’autoconsulta d’oferta d’estudis,
dilluns i dijous, en el mateix horari. El programa també inclou el 19
de març (18h) una xerrada sobre
itineraris educatius, a la Casa de la
Vila.
La festa cloenda de la Mostra tindrà lloc el 3 d’abril (18h). Hi ha
prevista una mostra d’oficis interactiva i una exhibició per part
d’antics alumnes del municipi sobre la diversitat de sortides laborals que tenen els seus estudis.

L’INS M. Miró inicia un cicle de
xerrades amb antics alumnes
Amb motiu del seu 50è aniversari, l’INS Montserrat Miró inicia
al març un cicle de xerrades adreçades als estudiants de 4t d’ESO
i batxillerat on els ponents seran
antics alumnes del centre. El
programa s’inaugurarà el dia 6
amb tres conferències relacionades amb l’àmbit de la biomedicina: Clàudia Fortuny, pediatra a
l’Hospital de Sant Joan de Déu,
parlarà sobre la infecció del virus
de la Sida en els infants; Esther
Gerbolés, tècnica de laboratori

de recerca, farà una intervenció
sobre cultius cel·lulars, i Lluís
Armengol, doctor en bioquímica, donarà una xerrada sobre la
genètica al segle XXI.
D’altra banda, el 13 de març els
debats organitzats giraran entorn
el món periodístic, amb la participació de Juanjo Perona, doctor en
Ciències de la Informació i professor titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, i
Nicolás Valle, corresponsal de
guerra | SA

La Generalitat amplia l’oferta de places per absorbir l’increment de matrícules
Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada i Reixac ampliarà la
seva oferta de places a Infantil i
Secundària per absorbir l’increment de matrícula que es preveu
de cara al curs vinent. En el cas
d’Infantil, la Generalitat crearà
un segon grup de P3 a l’escola
Font Freda i rebaixarà la ràtio
màxima als centres públics a 24
alumnes per aula. Pel que fa a 1r
d’ESO, hi haurà una classe més
que l’any passat, ja que el Mas
Rampinyo esdevenindrà el segon institut escola del municipi
i acollirà dues aules del primer
curs de la secundària obligatòria.
D’altra banda, l’INS Montserrat
Miró perdrà un grup, passarà
de quatre a tres, i els altres dos
centres de secundària –INS La
Ferreria i INS La Ribera– mantindran les tres classes actuals.
Els objectius de l’Ajuntament i
els Serveis Territorials del Vallès
Occidental amb aquestes mesures són equilibrar el repartiment
de la matrícula i reduir el nombre d’alumnes per aula per tenir
capacitat per absorbir les inscripcions que arriben fora de termini
al llarg de tot el curs.
Portes obertes. Els centres educa-

tius de primària i secundària de
Montcada i Reixac obren portes
al març per tal que les famílies
coneguin els seus projectes peda-

ARXIU/ RAFA JIMÉNEZ

Tindrà lloc a l’Espai Can Tauler, del 16 de març al 3 d’abril

L’escola Font Freda, al Pla d’en Coll, tindrà el curs vinent un segon grup de P3

gògics i les seves instal·lacions,
abans del procés de preinscripció
del curs vinent, que enguany anirà del 23 de març a l’1 d’abril. La
zona d’escolarització preferent es
pot consultar a aplicacions.montcada.cat/matriculacio/.
D’altra banda, per segon any
consecutiu, la Xarxa Antirumors, en coordinació amb Polítiques d’Inclusió i Educació, posa
en marxa la campanya iniciada
el curs passat per triar escola
sense prejudicis. Aquesta acció
es vincula amb la preinscripció
escolar i pretén que les famíli-

es triïn el centre on volen que
estudiïn els seus fills i filles en
base a la seva pròpia experiència i no condicionades per prejudicis i rumors al voltant de les
diferents escoles. Hi haurà dues
sessions de debat per tal de resoldre dubtes i oferir recomanacions. Les trobades tindran lloc
a la Casa de la Vila, a les 17.30h;
el 2 de març, per a Secundària i
el 3 de març, per a Primària. Es
recomana confirmar assistència
al correu electrònic montcadaantirumors@gmailcom o bé, via whatsapp, al 640 673 620.

BRESSOL

Inscripcions a la Fira

Arrenca la tercera edició del cicle
‘Amb els cinc sentits’ per a nadons
Sílvia Alquézar | Redacció

2020
Del 2 al 20 de març
Per a entitats, partits
polítics, comerços,
escriptors i il·lustradors.
Bases i full d’inscripció:
www.montcada.cat

L’Ajuntament ha posat en marxar la tercera edició del programa ‘Amb els cinc sentits’, un espai familiar de relació i joc per
a nadons fins a 36 mesos, que
arriba a la seva tercera edició. De
febrer a juny hi ha una desena de
propostes, programades en dimecres, de 15.30h a 16.30h, a la sala
d’expressió corporal de la Casa
de la Vila, a excepció de les dues
últimes. L’activitat és gratuïta i les
places són limitades, de manera
que cal incscripció prèvia contactant amb la Regidoria d’Educació a través del correu electrònic
educacio@montcada.org.
Programa. La primera sessió va
tenir lloc el 26 de febrer amb can-

çons i jocs de falda, per a nadons
fins a un any, a càrrec de l’equip
de la Biblioteca Elisenda, que
tornarà el 27 de maig amb contes
per a petits (12 a 36 mesos). L’11
de març, l’equip del CAP Les Indianes oferirà una xerrada sobre
com evitar accidents i símptomes
més freqüents de malalties en infants fins a 1 any i el 13 de maig,
el centre de salut hi tornarà, amb
una sessió sobre alimentació per
a infants de 12 a 36 mesos.
L’1 d’abril, l’equip del DAPSI
oferirà una xerrada sobre la importància de la comunicació i
dels contes, per a nadons fins als
36 mesos. El 15 d’abril serà el
torn de l’equip de l’Escola Bressol Municipal Font Freda, amb
una sessió sobre rebequeries

ARXIU/ SÍLVIA ALQUÉZAR

Hi haurà una desena de propostes, que tindran lloc els dimecres fins al 17 de juny

Les activitats es faran fins al mes de juny

(12 a 36 mesos) i tornarà el 10
de juny amb una altra de jocs i
exploració (12 a 36 mesos) que
es farà al Parc Antiga Cerveseria.
Finalment, el 17 de juny, les famílies aniran a Montcada Aqua, on
l’equip de la instal·lació els oferirà ‘Aqua nadons’.
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8 de març. Dia Internacional de les dones

És l’hora de continuar

É

s l’hora de continuar protegint els drets
de les dones. És l’hora d’igualar els
sous de les dones i els homes per fer la
mateixa feina. És l’hora de caminar pels
carrers foscos sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la igualtat. És l’hora de
continuar posicionant les polítiques de gènere
locals com un instrument clau i transformador
per aconseguir pobles, ciutats i territoris equitatius, diversos i feministes.
Aquests són els missatges de la campanya institucional als municipis que impulsa la Diputació de Barcelona aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, a través de l’eslògan general «És l’hora de continuar», amb l’objectiu de
dissenyar eines útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat, la diversitat
sexual i de gènere, i els drets de les dones, per
estar més a prop d’elles.
La Diputació posa a disposició dels ajuntaments
diversos materials i recursos que contribueixen
a la difusió d’aquests missatges i del compromís vers la igualtat de gènere i, alhora, proporciona a la ciutadania elements de reflexió entorn
d’aquestes qüestions.
Es tracta de mostrar com les dones, amb l’acció
col·lectiva, les seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió; estan transformant i millorant la societat.
Igualtat real entre homes i dones
S’ha fet molt camí però encara en queda molt per
recórrer. L’Oficina de les Dones i LGTBI de la Dipu-

tació de Barcelona té per finalitat donar suport a
tots els ens locals de la demarcació perquè puguin
desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere.
És vital continuar treballant per aconseguir la
igualtat real entre homes i dones. Una igualtat que en l’àmbit del gènere es concreta en
alguns programes i polítiques que han estat i
són clau per a molts municipis; com ara els Centres d’Informació i Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats, un 42% del
total provincial; o el suport que la Diputació ofereix als ajuntaments per a l’elaboració de plans
i projectes envers la promoció de la igualtat, la
lluita contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia (fins ara ja se n’han realitzat 240).
Les xifres oficials parlen de 10 dones assassinades des de l’1 de gener de 2020 i de 1.043 des
de l’any 2003. En resposta a aquesta situació,
des de la Diputació de Barcelona es despleguen
eines per ajudar els ajuntaments a combatre
aquesta xacra social: s’han format 3.327 professionals municipals en polítiques d’igualtat i
abordatge de les violències masclistes, i s’han
dut a terme més de 900 tallers i activitats de
sensibilització a tot el territori; també s’han
facilitat 66 carpes Punts lila que permeten
atendre a peu de carrer en els espais d’oci tot
tipus de consultes relacionades amb les actituds i agressions masclistes i sexistes.
Les noves generacions
Així doncs, partint que el feminisme és una proposta política que genera transformació i necessàriament ha de recollir i incorporar diferents

veus i desitjos, és essencial afavorir la participació de dones diverses en diferents àmbits, especialment de les més joves, i apoderar-les. Les
noves generacions han de ser un fil conductor
per aconseguir uns municipis feministes.
Tanmateix, la importància de treballar per la
igualtat de gènere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el número 5. Els ODS
són a l’arrel del Pla de Mandat que la Diputació
de Barcelona està acabant d’elaborar, que ha de
portar l’administració a desenvolupar polítiques
transformadores que promoguin la igualtat de
tots els territoris.
La Diputació de Barcelona juga un paper central per tal que tota la ciutadania pugui tenir
els mateixos recursos, visqui on visqui. És evident que un municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de gran i per això la
Diputació arriba on no arriben aquests ajuntaments, per fer efectiu el principi d’igualtat en
tots els seus significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i homes.
I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per
disminuir aquestes diferències
a través, sobretot, de l’educació
de la gent jove, perquè només
si les dones són fortes es podrà
avançar amb fermesa.

WWW.DIBA.CAT/DIADONES
#HORADECONTINUAR
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Societat

VÍCTIMA D’AGRESSIÓ

‘És indignant que Sergio no hagi
pogut seguir amb la rehabilitació’
Pilar Abián | Mas Duran

Un any després que acabés el judici
per l’agressió que el va deixar amb
greus seqüeles, Sergio Mármol,
de 25 anys, continua sense haver
cobrat cap indemnització. El jove
montcadenc, que té el màxim grau
de dependència, subsisteix amb
una minsa pensió de només 580
euros i la seva mare, Eva Hernando, que fa les tasques de cuidadora,
en rep 172. Amb aquests ingressos,
Sergio no es pot pagar de forma
privada la rehabilitació que necessitaria per intentar ser el màxim
d’autònom, ja que la Seguretat Social li va donar l’alta al 2018 amb
l’argument que trigaria molt de
temps a poder caminar.
“És indignant! Van deixar el
meu fill desemparat”, lamenta
Eva, qui acaba de posar una denúncia via judicial –tramitada gratuïtament per un advocat sevillà,
Fernando Osuna– entenent que,
amb aquesta decisió, la Seguretat
Social va frenar la recuperació de
Sergio.
Evolució sorprenent. El cert és que,

malgrat tot, Sergio ha estat capaç
d’assolir un nivell de recuperació
que ningú no s’esperava, excepte la
seva mare. “Jo sempre vaig saber
que se’n sortiria, malgrat que els
neurocirurgians eren més aviat
pessimistes”, explica. Hores des-

prés dels cops de peu que va rebre
al cap, en ser agredit per tres individus a la sortida d’una discoteca,
el jove montcadenc va ser operat
‘in extremis’ tres vegades i va superar dues aturades cardíaques. A
continuació, va estar sis mesos en
coma, dos més en vigília i un any
hospitalitzat. Quan va recuperar la
consciència, els metges dubtaven
que pogués arribar a parlar, menjar
sense sonda gàstrica o caminar.

El jove està convençut
que, amb una teràpia
continuada, ja estaria
caminant amb crosses
Quatre any després, Sergio és capaç de vestir-se i de fer unes passes
amb l’ajuda d’un caminador. Tamparla i menja, tot i que amb dificultats, i expressa clarament el que
sent: “Em fa ràbia pensar que,
en cas d’haver seguit amb una
rehabilitació continuada, avui
dia seria molt més autònom”.
Aquesta és l’espina que, tant Sergio
com la seva mare, tenen clavada ja
que, just abans de rebre l’alta mèdica a la Vall d’Hebron, la metgessa
de capçalera el va derivar dos mesos a l’institut Guttmann on passava set hores al dia i, en acabar, els
terapeutes van dir que, si seguia

així, arribaria a caminar amb crosses. Després d’aquesta experiència
i, en quedar-se sense rehabilitació
per la sanitat pública, Eva va sollicitar un préstec de 10.000 euros
perquè el seu fill pogués seguir
anant al Guttmann. Va poder-ho
fer durant deu mesos, fins que els
diners es van acabar, ja que el tractament és molt costós –599 euros
al mes per una hora de tractament
tres dies a la setmana, més 500 de
transport adaptat.
Des del passat mes de setembre,
Sergio fa la rehabilitació per lliure
a casa, amb la seva mare, al matí,
al migdia i a la nit. Justament ara
i durant 20 dies rep puntualment
l’assistència d’un terapeuta que li
envia la sanitat pública tres dies a
la setmana durant mitja hora –feia
18 mesos que la família ho havia
sol·licitat.
Llarga espera. Sergio i Eva viuen en

precari, malgrat que els agressors
van ser condemnats a penes de
presó que ja han complert i a pagar
una indemnització d’1,2 milions
d’euros, que no assumiran en declarar-se insolvents. La sentència,
però, encara no és ferma perquè
els acusats van presentar un recurs
de cassació davant del Tribunal
Suprem que acaba d’estar denegat i encara tenen opció d’apel·lar
davant del Constitucional. Mentre

DAVID PERDIGÓN

Eva Hernando denuncia la Seguretat Social per desemparament cap al seu fill

Sergio –en la imatge, amb la seva mare– té el màxim grau de dependència

aquest procediment no hagi acabat, l’Estat no actuarà de forma
subsidiària. No obstant això, Eva
segueix pensant que el que ha fet la
Seguretat Social amb el seu fill “és
pitjor que el que està fent la Justícia”, afirma tot afegint “la indemnització no és el que em preocupa, sinó el temps perdut, tant
pel que fa a la recuperació física
com psicològica”. I és que el jove
també necessitaria un logopeda i
tractament psicològic, tractaments
per als quals hi ha llista d’espera.
Per a Eva, la millor condemna als
agressors seria que haguessin de
pagar de la seva butxaca els tractaments que Sergio necessitarà de
per vida i que no s’oblidi el que
aquests van fer. “Vivim al dia i
només pago el menjar, l’aigua,

el gas i el préstec; a la llum no
arribo”, explica Eva qui no amaga el sentiment d’abandonament,
tant per part de l’administració,
com del seu entorn més proper:
“Al principi, tothom ajuda i
després, la gent s’oblida; encara que tinc la sort de tenir bons
veïns disposats sempre a fer un
cop de mà”.
Al drama familiar s’afegeix el
fet que el fill gran de la dona,
Quique, de 26 anys, té paràlisi
cerebral i viu en una residència des que el seu germà quedés
discapacitat, on el van a visitar
un cop a la setmana. Malgrat les
adversitats, Sergio i la seva mare
no perden el somriure. “Hem de
tirar endavant, no podem viure
amargats”, conclou Eva.

...També és notícia.....................................................
GENT GRAN

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

L’Aula d’Extensió Universitària organitza una
xerrada titulada ‘Dona i neurociència’

Montcada i Reixac va acollir el
15 i 16 de febrer la Trobada de
Formació de l’Associació d’Escoltes Catalans, a la qual pertany
l’Agrupament Escolta El Turó, entitat amfitriona. Les activitats de
la Trofo es van fer a l’INS La Ferreria i van comptar amb l’assistència de més de 500 educadors
i educadores provinents d’una
quarantena d’agrupaments d’arreu de Catalunya, la majoria amb
edats compreses entre els 18 i els 25 anys. La inauguració de la
jornada es va fer dissabte al migdia a l’exterior del centre educatiu
i va comptar amb la presència del regidor d’Infància i Joventut,
Gerard Garrido (ERC), qui va felicitar l’AE El Turó –amb 15 anys de
vida– per la seva tasca a Montcada i va elogiar el moviment escolta
“per la seva defensa de l’educació en valors en una societat on
hi ha moltes mancances en aquest àmbit”, va dir l’edil. Responsables del cau local van agrair la implicació de la direcció de l’INS La
Ferreria i l’Ajuntament per fer possible l’esdeveniment a Montcada.
La Trofo es va centrar en l’educació en clau de gènere i la prevenció dels abusos sexuals infantils | LG

LAURA GRAU

La trobada dels escoltes catalans
aplega més de 500 joves al municipi

La conferència tindrà lloc el 4 de març (18h) a la Casa de la Vila i anirà
a càrrec d’Anna Vale, professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). D’altra banda, l’Aula MiR signarà
el 17 de març a la Biblioteca Elisenda el conveni de col·laboració amb la
UAB per gestionar el programa d’activitats de l’entitat local. L’Aula s’estructura com un curs lectiu, d’octubre a juny, i l’eix troncal consisteix en
un programa de conferències, seminaris i classes de temàtiques diverses
impartides per titulars de càtedra, professorat universitari, professionals
de reconeguda solvència i especialistes. També es programaran tallers
monogràfics i altres activitats de tipus cultural com tertúlies i sortides culturals. El 29 de febrer es farà una sortida al riu Besòs per complementar la
xerrada sobre la fauna i la flora d’aquest espai natural | SA

ACTIVITATS FAMILIARS

Les jugateques dels parcs de La Llacuna i les
Aigües inicien l’1 de març la nova temporada
Cada diumenge, fins al 31 de maig –a excepció del 12 d’abril–, hi haurà
activitats, d’11.30 a 13.30h als dos parcs metropolitans. La Jugatecambiental del Parc de les Aigües comença la programació amb un joc per
explicar com arriba l’aigua a l’aixeta de casa, mentre que la Jugateca del
Parc de la Llacuna ho fa amb una sessió sobre prevenció d’incendis forestals, a càrrec de l’ADF La Serralada. La Jugatecambiental és una acció
que l’Àrea Metropolitana de Barcelona promou als parcs que gestiona | SA

El Turó, inclòs en una
prova pilot sobre
Intel·ligència Artificial
El Departament d’Educació ha
posat en marxa un projecte d’innovació avançada per incorporar
la Intel·ligència Artificial amb l’objectiu d’afavorir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat i la cohesió social a les
escoles de Catalunya. La iniciativa
s’engega aquest curs com a prova
pilot amb la participació de 490
alumnes de sis centres educatius,
entre els quals es troba l’escola El
Turó. Aquest projecte es porta a
terme a través d’un joc d’ordinador on l’alumnat respon una sèrie
de preguntes sobre la seva relació
amb el grup de classe. L’apliació
realitza un sociograma del grup per
a la presa de decisions i estratègies
educatives de l’equip docent. Per
confirmar els resultats obtinguts
hi ha un robot que conversa amb
l’alumnat, que el percep com un interlocutor lliure d’autoritat. Aquesta
experiència es va fer el 14 de febrer, a l’escola | SA
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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.

La solidaritat té nom de dona

Oblidats

Després de la duríssima reacció patriarcal que va començar
a desenvolupar-se a partir de la dècada dels 80, el feminisme
ha ressorgit amb una força desconeguda i s’ha estès per tot el
Jessica Segovia
món. Les raons no només s’han de buscar en la capacitat del
feminisme per identificar els focus de major desigualtat, sinó
també en la duresa de la reacció patriarcal que empeny moltes dones cap el feminisme com a
forma d’entendre les desigualtats i la violència masculina. Els dos focus fonamentals són l’opressió del patriarcat i la feminització de la pobresa. La nostra agenda continua sent interpel·lar l’androcentrisme com a neutralitat, la lluita contra les diferents formes de violència vers les dones, els
drets sexuals i reproductius, la igualtat de feina i cures, la feminització de la pobresa i, en general,
un repartiment equilibrat del poder, que és al que més es resisteix el patriarcat. És el moment de
no donar un pas enrere!
Enguany, el 8 de març a Montcada i Reixac reivindica les veus de les dones en solidaritat amb
altres projectes de dones d’arreu. Teixim xarxes de suport amb tres projectes: dos a l’illa de
Lesbos, amb els quals col·labora Montcada Solidaria, i un altre amb la REMO (Red de Mujeres
de Ometepe), a Nicaragua. El primer està centrat a donar visibilitat a la greu situació que viuen
les persones refugiades i la vulneració de drets que pateixen. En aquesta ocasió, i d’una manera
especial, les dones. Moltes arriben violades, amb embarassos no desitjats i amb greus problemes
de salut sexual. D’altra banda tenim la REMO, un moviment comunitari de dones emprenedores
de processos organitzatius i defensores dels drets de les dones i les nenes. Són voluntàries que
acompanyen aquelles que volen denunciar les diverses violències que pateixen. Treballen la prevenció des de la sensibilització, la informació, la capacitació amb altres dones, joves, adolescents
i infants. Per poder col·laborar, teniu diferents opcions, en tots els actes del 8M i també a l’OAC i
haurà una caixa solidària.
També us animem a participar en l’acte d’En Comú Podem que es farà el 10 de març, a les 18h,
a l’Auditori, on parlarem amb dones diverses sobre la seva situació laboral i tindreu la possibilitat
de col·laborar amb els projectes solidaris esmentats.

El pressupost que pensa aprovar el govern de la Generalitat
(ERC i JuntsxCat) és una humiliació per a la comarca. Des del
PSC de Montcada i Reixac denunciem que la inversió prevista
als pressupostos de la Generalitat per al nostre municipi és
Andrés Iruela
insuficient i suposa un mal major per a la comarca. La proposta de pressupostos presentada pel conseller d’Economia, d’Esquerra Republicana, i amb el
suport dels comuns, contempla una inversió pública a la comarca del Vallès Occidental lleugerament superior als 100 milions d’euros, un 2% d’increment respecte 2010, fet que no recull
ni la pujada de l’IPC ni les necessitats del territori. Aquest fet ens situa a la darrera posició en
inversió de les comarques més poblades, mentre el Barcelonès se situa amb un 27% d’inversió
i el Baix Llobregat, amb un 18%.
El tracte diferencial entre les comarques més poblades està reflectit en què la inversió és una
decepció per als ciutadans i ciutadanes del Vallès Occidental que, de cap manera, compleix
amb les necessitats de la comarca ni de Montcada i Reixac. No som la porta del darrera de
Barcelona, som la porta d’entrada i, com a tal, se’ns ha de tractar. La realitat és que no tenim
noves infraestructures, ni nous equipaments, necessaris per millorar la competitivitat i els serveis públics com fa anys es reclama. Són un menyspreu absolut per a la població de Montcada
i Reixac i per a la comarca.
El Grup Socialista al Parlament no permetrà amb el seu vot que els pressupostos ens deixin
com a ciutadans i ciutadanes de segona, si no hi ha més inversions. Aquest país necessita un
nou govern que passi pàgina dels darrers anys i tingui com a prioritat treballar per avançar com
a país i com a comarca.

En defensa del teixit industrial

Falta una foto

El 20 de febrer vam presentar el Pla Estratègic de Promoció
Econòmica i Ocupació amb el suport de Chakir El Homrani,
conseller de Treball de la Generalitat. Aquest Pla ens ha
permès dissenyar una estratègia per afrontar els nous repJaume Teixidó
tes econòmics, ocupacionals i socials del nostre municipi.
El territori és un marc determinant en les possibilitats de desenvolupament i, en aquest sentit,
la ubicació de Montcada i Reixac és molt important. Som la porta de Barcelona i el connector
natural que duu cap als dos Vallesos, la Catalunya central i França, cosa que genera grans
oportunitats. Tenim 11 polígons industrials amb activitat econòmica notable, ben enllaçats amb
les principals rutes de comunicació del país i tots –excepte un, petit i aïllat–, amb xarxa de fibra
òptica. Però el principal repte és que els treballadors fan servir talent, formació i, de vegades,
esperit emprenedor, i aquí és on ens toca actuar decididament. L’èxit de les empreses és el
reflex de la competència i l’eficiència de les persones que en són l’ànima i aquí juguem amb
avantatge, perquè la nostra tradició industrial és centenària i estem orgullosos del passat i illusionats amb el futur, però sobretot, concentrats en el present.
El millor de Montcada és la seva gent i l’autoestima personal ve donada de manera considerable pel
grau d’integració que dona el treball. La nostra dèria és dotar qui ho necessiti de les eines idònies per
a desenvolupar la seva capacitació professional de manera satisfactòria. Ras i curt, volem persianes
amunt, empreses obertes i plenes de gent treballant amb bones condicions salarials i socials. Els
cicles econòmics no són gaire afavoridors ara mateix per al creixement i les grans empreses adopten
tàctiques gens favorables per als assalariats. La resposta ha de venir de la mà de l’esforç per fer intervencions, dins de les nostres possibilitats, per prevenir i evitar nous ERO. Però també hem d’assumir
que cal incrementar el nivell formatiu de la força de treball des de l’escola, des del ventall de cicles
formatius o des de cursos de reorientació professional, si cal. El futur passa per integrar millor el món
laboral amb l’educatiu, per fer més fàcil l’adaptació dels joves a les seves ocupacions.

Durante los últimos tiempos se ha puesto en peligro el futuro de numerosos trabajadores y, en especial, en Montcada i
Reixac. Desde el consistorio se nos han trasladado acciones
tendentes a solidarizarnos con dichos trabajadores, cuesAngelina del Pino
tión que defendemos desde nuestra agrupación. Pero nos
preocupa algo que se ha podido constatar recientemente, a raíz de la sentencia contra la empresa Lafarge Cementos S.A, promovida por la AV de Can Sant Joan y es que no he visto que se
le haya prestado ningún apoyo o muestra de solidaridad a esos 350 trabajadores, entre puestos
directos e indirectos. Me falta la foto de la alcaldesa con los trabajadores de Lafarge para mostrarles su apoyo como ha hecho con los demás empleados del municipio. Ha sido evidente su implicación con las otras empresas, cuestión que no se critica aquí, aunque sí parece que se hace
una distinción de trabajadores de primera y de segunda (los de Lafarge), quizá por la inquina
personal de algunas personas del equipo de gobierno con dicha compañía. Inquinas heredadas
más que propias, puesto que todo lo que sea ir en contra de esta empresa y sus trabajadores se
hace a bombo y platilla. En cambio, hay una empresa o un grupo de empresas que genera un
ruido y parece mejor que no digamos nada ni citemos a nadie. Es, cuanto menos, curioso. A lo
mejor, si pintaran Lafarge de un color molón molestaría menos a algunas personas. Se entiende
la postura de la AV de Can Sant Joan, que es legítima y coherente, pero no así la del Ayuntamiento. ¿Que si Lafarge contamina? Seguramente sí, como la mayoría de las empresas, porque la
industria es contaminante. Pero también es cierto que ha pasado y aprobado todos los controles
a los que está obligada por la ley. Se agradecería que desde el consistorio se tendiese la mano
a estos trabajadores y trabajadoras, con independencia del procedimiento que se tenga contra
su compañía. Se deben buscar vías alternativas para evitar promover el despido de una plantilla
tan extensa. Nuestro total apoyo a los trabajadores de Nissan, que a esta agrupación nos toca
especialmente, y también reiteramos nuestra solidaridad a los de Lafarge.

Homenatge
a les víctimes
del terrorisme
Dimecres 11 de març de 2020,
a les 12 h
Davant de l’Ajuntament
de Montcada i Reixac
• Lectura d’un manifest
• Interpretació musical
• 2 minuts de silenci
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Opinió

La bústia del lector

som@laveu.cat
T 935 726 492

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC),
o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat

Cursa contra la fam
Som un grup d’alumnes de l’escola
Mas Rampinyo, en concret de quart,
cinquè i sisè. Cada dimecres al matí, a
la nostra escola fem projecte junts, és
un projecte comú amb tot l’alumnat
del centre on ens barregem i podem
compartir i aprendre entre tots a partir de les nostres experiències.
Aquest any, el tema del nostre projecte és l’alimentació. Durant uns dies
les famílies ens visitaran i podrem
compartir amb elles tot el que hem
fet al llarg del curs. La cloenda serà

el clic

espectacular, per això us volem informar que el dia 13 de març, a les
16.30h, farem una cursa solidària
contra la fam. Els diners recaptats seran per a una organització que ajuda
la gent que passa gana a Filipines.
Ens agradaria molt que tothom pogués venir a la cursa ja que és una
causa important i solidària. Desitgem
que la cursa s’ompli de montcadencs i
montcadenques! Animeu-vos a córrer
contra la fam!
Alumnes de 4t, 5è i 6è
Escola Mas Rampinyo

Envia la teva foto a som@laveu.cat

Vivo en el passatge de la Música
y estoy preocupada por el estado del terreno que hay delante
de casa, donde hace tiempo se
anunció una promoción de pisos. Sin embargo, el solar sigue
vacío y está lleno de vegetación
y de ratas. ¿Alguien nos puede
informar sobre la situación del
proyecto?
Adela López Font Pudenta

> Editorial

Rua fantàstica
Un any més les comparses han
tornat a brillar a la Rua. El públic va poder gaudir d’un gran
espectacle de fantasia, llum i
color gràcies a l’esforç de les
persones que hi ha al darrera de
cada creació i posada en escena, amb coreografies i carroses
de nivell. El nostre municipi ja
és conegut arreu de la comarca
i més enllà per la gran qualitat
de les seves comparses, que
acaparen bona part dels premis
a rues com la de Granollers, Sabadell, Mollet i Parets i són motiu de felicitació.
Alhora, però, cada vegada hi
ha menys persones disfressades entre el públic i ja només
queda una comparsa, la de No
somos Nadie, de Can Sant Joan,
que faci propostes alternatives,
apostant per l’humor i la sàtira.
Seria bo que aquest esperit burlesc i irreverent que va presidir
les primeres rues que es van fer
a Montcada, fa més de 25 anys,
no s’acabi perdent.

La propera edició de
‘La Veu’, el 20 de març
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Amb els

5sentits

Propostes per educar
en familia
per a infants de

0 a 36 mesos

Activitats ﬁns al 17 de juny

Teniu adolescents a casa?
PARLEM DE...
CAFÈ-COL·LOQUI PER RESOLDRE DUBTES
SOBRE L’ACCÉS A L’ESO
2 de març, a les 17.30 h

Més informació i inscripcions:
A/e: educacio@montcada.org
Telèfon: 935 726 474

ITINERARIS EDUCATIUS,
Què te sortida per al meu ﬁll/a?
19 de març, a les 18 h

Organitza:

Activitat gratuïta. Sala Institucional de la Casa de la Vila.
Col·laboren:

Reserves:
Telèfon: 935 726 474 • A/e: educacio@montcada.org • Personalment: Regidoria d’Educació
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Agenda

XERRADA SOBRE BEETHOVEN
A càrrec del musicòleg Albert Ferrer

laveu.cat/agenda
12 DE MARÇ, FUNDACIÓ CULTURAL (19.30H)

1 l diumenge

4 l dimecres

Caminada. Camí del mar (16 km). Hora:
9h. Punt de sortida: Davant del pavelló
Miquel Poblet. Organitza: Montcada Camina.

8M. ‘Ningú més que l’altre’, sessió de
contes infantils sobre la igualtat d’oportunitats. Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Itinerari. ‘El paisatge de l’aigua’. Hora:
10h. Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: Museu Municipal. Preu: 3 euros.
Jugatecambiental. Com prevenir incendis forestals. Hora: 11.30h. Lloc: Parc
de la Llacuna.
Jugatecambiental. ‘Descobreix com
arriba l’aigua a l’aixeta de casa’. Hora:
11.30h. Lloc: Parc de les Aigües.

Concert. ‘A misses dites’, de l’Associació
Giravolt. Hora: 20.15h. Lloc: Església de
Santa Engràcia.

Xerrada. Col·loqui sobre l’accés a l’ESO.
Hora: 17.30h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza: Xarxa Antirumors.

Inauguració. Exposicions dels concursos del Dia Internacional de la Dona
Treballadora i veredictes (cartells i microrelats) i lliurament de premis. Hora:
19.30h. Lloc: Espai Cultural Kursaal.

Concentració. En defensa de les urgències nocturnes. Hora: 19h. Lloc: Davant
del CAP Montcada.
Xerrada. Sobre Beethoven, a càrrec d’Albert Ferrer. Hora: 19.30h. Lloc: Fundació Cultural Montcada (c. Major, 47).

Xerrada. Col·loqui per resoldre dubtes
sobre la preinscripció a primària. Hora:
17.30h. Lloc: Casa de la Vila.

8M. ‘La casa de Bernarda Alba’, del grup
Teatroia’t. Hora: 18h. Lloc: Kursaal.
Preu: 7 euros.

EXPOSICIÓ

febrer/març

Mossos

935 614 200

Policia Local

935 752 177

Policia Nacional

935 642 450

farmàcies

Sanitat Respon 902 111 444

Fins al 22 de març

Tel. 935 651 122 | De dilluns a divendres: 9 a 21h. Dissabtes i diumenges: 10 a 14h.

28 29

1

‘La casa de Bernarda Alba’
de Teatroia’t

El Punt Recasens Recasens

2

3

4

5

J.Relat

Rivas

Duran

J.Vila

9

6

7

C.Pardo M.Guix M.Guix

10 11 12 13 14 15

El Punt Recasens Rambla J.Relat

7 de març, 18h

8

Rivas

Duran

Duran

16 17 18 19 20 21 22
El Punt Recasens Rambla Rambla

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

936 917 600

Montcada i Reixac
ﬁns al 9 d’abril

Afotmir

TEATRE

C.Pardo M.Guix Quirós

Taxis

CARNAVAL 2020

Xerrada. ‘Terra baixa. Les relacions de
poder entre homes i dones’, a càrrec de
Gisela Ruiz. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca
Elisenda.

Telèfons d’interès

061

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

17 l dimarts

7 l dissabte

Ambulàncies

Fins al 29 de març

12 l dijous

8M. ‘Caminem per la igualtat’. Hora:
17h. Punt de sortida: Plaça de l’Església (fins al parc de la Llacuna).

935 726 474

Sofia Isus

8M. ‘Les dificultats del procés migratori
per a les dones’, a càrrec de la psicòloga
M. José González, del grup El Safareig.
Hora: 10h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

5 l dijous

3 l dimarts

Ajuntament

ESCULTURA I PINTURA

10 l dimarts

6 l divendres

2 l dilluns

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ
Cartells i microrelats del Dia de la Dona
Treballadora
Inauguració: 5 de març, 19.30h
Tel. 934 451 888 | De dilluns a divendres: 9 a 21h.

Dimecres 4 de març, a les 18.30 h

A les 13.30 a 17 h

Dissabte 14 de març

Contes infantils: “Ningú més que l’altre“

Dinar i cafè-col·loqui solidari, amb
les entitats Montcada Solidària i REMO.
Red de Mujeres de Ometepe (Nicaragua)

Sopar del Dia de la dona

A les 18 h

Dimarts 17 de març, a les 18 h

Teatre: ‘La Casa de Bernarda Alba’, a càrrec
de Teatroia’t (7 euros, entrada solidària)

Experiència literària: “Terra baixa. Les
relacions de poder entre homes i dones”

Espai Cultural Kursaal

Biblioteca Elisenda de Montcada

Centre Cívic Can Cuiàs

Dijous 5 de març, a les 19.30 h
Lliurament de premis del 5è concurs de
cartells Dia de les dones treballadores.
Inauguració de l’exposició de cartells i
d’obres del Concurs de microrelats
Espai Cultural Kursaal

A les 21.30 h
Manifestació nocturna
Punt de trobada: plaça Bosc

Divendres 6 de març, a les 17 h

Inscripcions ﬁns al 9 de març a l’AV Can Sant Joan

Divendres 20 de marc, a les 18.30 h
Lectura pública del llibre Estimada Ijeawele:
manifest feministe en quinze consells, de
Chimamanda Ngozi Adichie

Caminem per la igualtat

Diumenge 8 de març, a les 13.30 h

Inici del recorregut: plaça de l’Església

Dinar de germanor amb Jam Oberta

Final: parc de la Llacuna

Plaça de l’Església

Dissabte 7 de març

Dimarts 10 de març, a les 10 h

Biblioteca Can Sant Joan

D’11 a 17 h

Xerrada: “Les diﬁcultats del procés
migratori per a les dones”

I a més...

Auditori Municipal

Divendres 27 de març, a les 20 h
Monòlegs Oye Polo

El Rec és mou amb les dones

Centre Cívic La Ribera

Procés participatiu ‘Les escriptores donen
la cara’ (participa.montcada.cat)

Taller de pancartes

Divendres 13 de març, a les 18 h

A les 13.15 h

Hora del conte: ‘Altres princeses’

Campanya a Twitter: Un llibre per setmana!
Visibilitzem el fons Feminismes i LGTBI!

A les 12 a 13 h

Performance, a càrrec de Desenfocats

Biblioteca Elisenda de Montcada

Més informació: www.montcada.cat

JUNTES SOM MÉS FORTES! MONTCADA I REIXAC EN SOLIDARITAT AMB LES DONES D’AQUÍ I D’ARREU
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LES MALESES
La darrera campanya arqueològica desvetlla
noves incògnites sobre el jaciment ibèric
PÀG. 18

CARNAVAL

La Rua 2020 torna a brillar

P.RIERA

‘Casa de nines’, de la comparsa de l’AV de Font Pudenta i Muntanyeta

El grup LPA Carnaval amb la disfressa ‘La luz de los dioses’

TERESA M.

LAURA GRAU

Terra Nostra Queens va lluir la disfressa titulada ‘Los vikingos y el dragón’

GERARD BALMASEDA

April School of English, amb ‘Checkmate in black and white’

ANTONIO GARBALLO

L’Associació Cultural Endansa, premiada a Mollet, va lluir la disfressa oriental ‘The Zodiac Chinese: The five elements’

LAURA GRAU

La comparsa de Cirqs Krnival, titulada ‘Savage Punk’, va resultar premiada a la Rua de Granollers

JOAN BUXÓ

LAURA GRAU

La creativitat, la qualitat i l’entusiasme continuen sent els trets que defineixen l’acte central del Carnaval de Montcada i Reixac, que va reunir
el 22 de febrer més de 1.500 persones repartides en 18 comparses. Com ja és habitual, els grups locals van resultar premiats a les rues del
Vallès. A Sabadell, les creacions de Grisdance i Jym’s van obtenir el primer i el tercer premi, respectivament, a la categoria de carrossa més
comparsa, mentre que La Gralla va aconseguir un dels premis especials. A Granollers, les propostes de Thirteen Gold i Cirqs Krnival també
en van endur premis –millor comparsa i millor moviment. A Mollet, el grup Endansa va tornar a ser la millor comparsa i carrossa de fora del
municipi, i a Parets, Els Increïbles també van quedar primers.

L’Associació d’Equatorians residents a Montcada, amb ‘Las costeñitas rumberas’

La comparsa No Somos Nadie, de Can Sant Joan, ‘Tierra a la vista’

1a quinzena | Març 2020
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LAURA GRAU

FRANCISCO HERNÁNDEZ

CARNAVAL

L’Associació Cultural Escènica Jym’s va donar un missatge ambientalista amb la proposta ‘Amazònia en flames’

TONI BARBANY

La comparsa de Mas Rampinyo La Unió s’Engresca va desfilar amb la disfressa ‘A l’infern’

LAURA GRAU

‘Prince Alí’ és el títol de la comparsa del grup Grisdance, que va guanyar el primer premi de comparsa i carrossa a la Rua de Sabadell

La comparsa de l’Ampa El Viver va lluir la disfressa ‘Fantasia’

LAURA GRAU

JOSEP M.TUSET

ANTONIO GARBALLO

La Salle Connect@, amb la disfressa ‘The Joker’s Laugh’, basada en el personatge de cinema

L’escola Dale que voy, va dedicar la seva comparsa a ‘Aladdin’

La comparsa Thirteen Gold va desfilar a la Rua amb la disfressa ‘Scuatina Planet’

JOAN BUXÓ

LLORENÇ MARTÍ

‘Pirateria grallera’, de l’Associació Cultural La Gralla, va superar els 200 participants

L’Ampa Reixac, amb 86 participants, va fer un homenatge a la figura dels pallassos de circ amb la disfressa ‘Rialles i colors’

18
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AUDITORI MUNICIPAL

JACIMENT IBÈRIC

L’escultora Sofia Isus Apareixen indicis d’una possible
explora el món animal torre defensiva a Les Maleses
i la figura femenina
Aquesta hipòtesi s’haurà de confirmar en la campanya arqueològica d’aquest estiu

MUSEU MUNICIPAL

LAURA GRAU

També exposa una sèrie de dibuixos, pintures i gravats

Sofia Isus, amb una de les escultures més espectaculars de l’exposició, feta d’alabastre

Fins al 29 de març es pot visitar
a l’Auditori Municipal la mostra
de l’artista de Sant Joan Despí,
Sofia Isus, formada per escultures, aquarel·les, olis, dibuixos i
gravats. La inauguració, feta el
18 de febrer, va comptar amb la
presència del crític d’art Ramon
Casalé i la regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs
(ERC). L’autora sent atracció per
la figura, tant de la dona com del
món animal, sobretot en les seves
escultures. En canvi, tant en la
pintura com en les aquarel·les, retrata paisatges, espais interiors i
monuments que pinta durant els
seus viatges. “Sempre que pinto, ho faig del natural, ja sigui

amb aquarel·la o oli”, va explicar l’artista. El seu interès per
representar animals com el gos,
el gat, l’ós, el falcó o el cavall, prové de la seva admiració per l’obra
de l’escultor barceloní Josep Granyer, protagonista de la seva tesi
doctoral.
Trajectòria. Casalé va destacar
que les obres d’Isus expressen
“un realisme naturalista, ja que
la seva idea és mostrar la part
més entranyable d’uns animals
que ens són propers i que sovint apareixen com a deïtats
en el món antic”. En la vessant
escultòrica, també treballa el nus
femení d’estil clàssic, en la línia
de les venus romanes o gregues.

A la part dreta d’aquesta fotografia aèria és on podria estar la torre defensiva de Les Maleses, a la zona per on el públic accedeix al jaciment

Laura Grau | Montcada

La 19a campanya arqueològica
a Les Maleses, feta l’estiu passat,
va treure a la llum un possible
sistema defensiu a l’extrem sud
del poblat que podria ser el punt
d’entrada, “una hipòtesi que
caldrà confirmar en les properes excavacions previstes al
juny”, va dir la codirectora de
la intervenció, Gemma Hidalgo, en l’acte de presentació de
les conclusions, fet a la Casa de
la Vila, el 19 de febrer. Entre els
materials trobats, destaca com a
novetat una placa d’un cinturó,
feta de bronze i ferro. “Es tracta
d’un objecte de prestigi que no-

més duien els capdills del poblat”, va explicar l’altra codirectora, Mercedes Duran. Després
d’una delicada operació de restauració, a càrrec de professors
de l’INS M.Miró, la peça ja està
exposada a la sala del món iber
del Museu Municipal.

va explicar les tasques de consolidació que s’han fet al jaciment
per evitar que els elements que
surten a la llum siguin malmesos per l’erosió ambiental i el pas
dels visitants. Aquestes actuacions les financia l’Ajuntament,
mentre que les excavacions les

sufraga el Parc de la Serralada
de Marina. La regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs (ERC), va felicitar la tasca
del Museu i dels voluntaris “que
fan possible ampliar el coneixement dels nostres avantpassats ibers”. L’acte també va
servir per presentar el darrer
número de la revista Montecatano, en què destaquen els articles
de Sergio Resurrección, sobre el
món iber; Jaume Alcázar, sobre
la Montcada del s. XVII i XVII
i Elisa Riera i Maria Montoro,
sobre l’estiuejant Domingo Fins,
amb motiu del centenari de la
seva mort.

persones que viuen a Montcada.
Amb motiu del Carnaval, el rei
Carnestoltes va inaugurar el pro-

grama festiu saludant el públic en
diverses llengües maternes que
conviuen al municipi | LG

Protecció. L’expert Jordi Choren

Celebració de
la diversitat
lingüística
Amb motiu del Dia Internacional
de la Llengua Materna, que se celebra el 21 de febrer, Montcada va
viure diferents activitats impulsades pel Servei Local de Català
(SLC), les biblioteques i l’Ajuntament destinades a posar en valor
les diferents llengües que es parlen al municipi. Una de les iniciatives més destacades va ser la
distribució de cartells amb la salutació en algun dels trenta idiomes dels països originaris de les

SÍLVIA ALQUÉZAR

Laura Grau | Redacció
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UE SANT JOAN ATLÈTIC
El camp municipal de Can Sant Joan es
vestirà de gala l’1 de març per rebre la
visita del Llefià, el primer classificat
PÀG. 21

ESPORTS MINORITARIS

El nou parc de barres a
l’Espai Poblet atrau els
amants de la cal·listènia
Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

La cal·listènia, especialment la
seva varietat coneguda com street
workout, és una disciplina d’entrenament molt arrelada als Estats
Units, que cada cop té més popularitat entre la població jove
del territori català. Una prova
d’aquest fet és la bona acollida
que ha tingut el nou parc de barres instal·lat al costat de l’Espai
d’Entitats Poblet, habitualment
ple de nois que practiquen aquest
sistema d’exercicis físics en què
només s’utilitza el pes del cos.
Els experts asseguren que és
un esport apte per a totes les
edats, que no requereix cap experiència ni preparació especial,
ja que existeixen diferents nivells d’exercicis: els bàsics, per
a l’enfortiment dels músculs; els
estàtics, més avançats, que consisteixen a mantenir una mateixa posició durant un període de
temps, i els dinàmics, on intervé
el moviment i que es coneixen
popularment com els freestyle.

“Abans, anava al gimnàs, però
la rutina de les màquines em
resultava avorrida. Un amic
em va parlar de la cal·listènia,
ho vaig provar i em va encantar perquè em permet definir
el meu cos amb una activitat
física que puc fer a l’aire lliure”,
explica Álvaro Mera, un jove de
Can Cuiàs que combina la callistènia amb sortides en bicicleta
per “agafar fons i tenir una forma física més completa”.

Els qui el practiquen
afirmen que és un esport
apte per a tothom i que
no requereix experiència
Punt de trobada. El nou parc de
barres al Pla d’en Coll també
atrau persones d’altres municipis. Aquest és el cas d’Albert
López, Enric de Pablo –ambdós
de la Llagosta– i Roger Roselló,
de Mollet, que venen a Mont-

FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR

L’entrenament consisteix a fer exercicis físics amb el propi
pes corporal que milloren la flexibilitat, l’agilitat i la força

Álvaro Mera és un jove de Can Cuiàs que fa gairebé un any que va començar a practicar la cal·listènia a través d’un amic de la universitat

cada un mínim de tres dies a la
setmana a fer cal·listènia, un esport que van descobrir fa només
uns mesos a través d’Internet.
“L’Enric va patir una greu lesió al genoll practicant handbol i buscàvem algun esport
econòmic en què es treballés la
part superior del cos”, comenta López, qui també compagina
l’handbol amb aquest nou sistema d’entrenament. “M’agrada
la cal·listènia perquè faig un
esport diferent a la rutina d’un
gimnàs i l’ambient és molt bo
perquè es fa caliu amb els companys”, manifesta Roselló, per a
qui el fet d’anar junts és una motivació per no abandonar. “Estic
molt content perquè aquests

Albert López, Roger Roselló i Enric de Pablo, al parc de barres al costat de l’Espai Poblet

exercicis m’han ajudat a recuperar-me i trobar altres beneficis físics a nivell muscular i
en les articulacions, que han

guanyat força”, diu De Pablo,
qui comenta que els caps de setmana solen anar a Barcelona, on
aquest esport té molts seguidors.

Una quinzena de noies
s’inicia en la boxa per
trencar estereotips
Laura Grau | Redacció

“Ser dona i fer boxa et dona
seguretat”, diu Nerea Barrientos, una de les 15 alumnes del
taller de boxa que organitza
l’Espai Jove Can Tauler a les
instal·lacions del col·legi La Salle Montcada, els dimecres, a
les 18h. El curs es va posar en
marxa el passat mes d’octubre
a petició d’un grup de joves interessades a iniciar-se en aquest
esport de contacte, tradicionalment masculí. Tot i que cada vegada té més seguidores, són poques les que aposten pel món de
la competició. La responsable de
les classes és Remedios Aragón,

professora titulada de boxa, campiona de Catalunya en diverses
ocasions i medalla de bronze en
l’àmbit estatal. “Per practicar
boxa, només s’han de tenir
ganes d’aprendre, paciència
i disciplina”, explica Aragón,
qui creu que cal seguir trencant
estereotips. “A molta gent encara li xoca veure una dona fent
cops de puny, però és un àmbit
més per empoderar-nos i demostrar que podem practicar
qualsevol esport igual que els
homes”, afegeix l’entrenadora.
Motivacions. Més enllà de la força, en la boxa compten altres as-

SÍLVIA ALQUÉZAR

Can Tauler organitza el taller al col·legi La Salle

Alumnes del taller de boxa que dirigeix l’entrenadora professional Remedios Aragón, amb la samarreta verda

pectes com la velocitat, l’agilitat
i l’estratègia. Així ho veu l’alumna Lucía Olmeda. Aficionada
també a la dansa, ha descobert
que la boxa li agrada “perquè
té el seu propi ritme i, fins i
tot, una coreografia que cal

seguir”. A Laura Barbero sempre li han atret els esports que
tenen una vessant d’autodefensa,
mentre que Laia López i Edurne
Belmonte hi veuen una via per
descarregar sentiments negatius,
com la ira i la ràbia, i fer fora les

tensions del dia a dia. Blanca Millán afegeix dues raons més per
fer boxa: “Les classes són divertides i t’ajuden a combatre l’estrès”. El taller és gratuït i l’únic
requisit és que cada participant
porti el seu material.
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FUTBOL

FUTBOL SALA

Prova de foc per a la UE Sant Joan
amb la visita del Llefià, el líder

El FS Montcada ensopega
amb l’eficàcia del primer

El partit entre els dos primers classificats del grup 2n es disputarà l’1 de març

L’equip es manté tercer, tot i perdre contra el Mataró (4-7)

Pròxims partits. El conjunt sant-

joanès té dos enfrontaments
complicats a les properes jornades, ja que jugarà contra
equips de la part alta de la taula. L’equip rebrà l’1 de març, al
camp municipal de Can Sant

aquesta temporada. El conjunt
barceloní es troba a la cinquena posició, amb 38 punts, empatat amb el Masnou. El dia
15, els montcadencs jugaran al
camp de Can Sant Joan contra
el Sarrià, 14è classificat, amb
25 punts.

ARXIU/ RAFA JIMÉNEZ

El CD Montcada no reacciona a la part baixa
L’equip que entrena Claudio Festa va perdre l’oportunitat de retallar
diferències amb un rival de la part baixa de la taula, al grup 2n de Segona Catalana, en caure derrotat contra la UE At. Gramenet, al tretzè
lloc amb 25 punts, per 0-1. Els verds continuen a la penúltima posició, amb 12 punts, empatats amb el Molinos. Tancant la classificació
es troba el Canyelles, amb 8 punts, que el 15 de març rebrà la visita
del CD Montcada. Abans d’aquest enfrontament, el club local té dos
partits contra equips a la zona còmoda de la taula. El 29 de febrer es
desplaçarà al camp del Molletense (8è, 34 punts) i el dia 3 jugarà a
l’estadi de la Ferreria (17h) contra l’Argentona (12è, 27 punts) | SA

BÀSQUET

Sílvia Alquézar | Redacció

dos primers encara poden
perdre algun dels 11 partits
de lliga que queden”, ha dit
el tècnic, qui ha destacat que la
plantilla està molt implicada.
Classificació. Els dos primers

equips de cada grup pujaran
de categoria i el millor tercer
de tots els grups haurà d’esperar als ascensos compensats.
El FS Montcada està a 9 punts
del Mataró i a 8 del FS Rubí
(2n) i té un desavantatge de 5
respecte el millor tercer de la
categoria, que en aquests moments és el Gràcia. A les dues
pròximes jornades, el conjunt
local s’enfrontarà a dos equips
de la part baixa: el 29 de febrer, visitarà la pista del Cardedeu (11è, 14pt) i, el dia 14,
rebrà el Sant Julià de Ramis
(14è, 12 pt), al pavelló Miquel
Poblet (18h).

FUTBOL

El femení del FB Montcada s’enfrontarà a les properes
jornades contra rivals de la part alta de la classificació

El Capità Port Ginesta UB MiR A
encaixa la segona derrota seguida

L’equip d’Antonio Moya té un calendari complicat als pròxims tres
partits de lliga al grup 2n de Primera Divisió, on es troba classificat
al 10è lloc, amb 22 punts, després de l’empat a dos contra l’Escola
Guineueta al camp municipal de Can Sant Joan. El conjunt local té
dos enfrontaments consecutius a casa: l’1 de març, rebrà la visita de
la Fundació UE Olot (4t, 34 punts) i, una setmana més tard, jugarà
contra el FC Martinenc, el líder, amb 47 punts. Ambdós partits començaran a les 18h. D’altra banda, el FB Montcada es desplaçarà el
15 de març al camp del Pontenc, al 8è lloc, amb 27 punts | SA

L’equip de Miguel Ángel Ganella manté el lideratge, però a només un triomf del segon
Ángel Orenes, de 50 anys, que
havia jugat a l’antic CB Montcada quan militava a la Lliga
EBA. A la propera jornada,
l’equip blau visitarà la pista del
Regina Carmelí, que es troba
a l’antepúltim lloc.

La UD Santa María A baixa a la quarta posició
després de perdre al camp de l’antepenúltim

Altres resultats. El sènior femení

també va perdre l’últim partit,
disputat el 23 de febrer contra
el Martinenc B, per 38 a 50. Pel
que fa als altres dos equips sèniors masculins del club local,
el B va caure derrotat contra el
Caldes per 61 a 82, mentre que
el C va guanyar a la pista del
Canyelles per 64 a 80 | SA

ARXIU/ RAÜL RIVAS

El Capità Port Ginesta UB
MiR A masculí ha encaixat la
segona derrota consecutiva –la
tercera de la lliga– en perdre
per la mínima (59 a 60) contra
el Gramenet B, el tercer classificat. Malgrat l’entrebanc, el
conjunt que entrena Miguel
Àngel Ganella encara ocupa
el primer lloc del grup setè
de Tercera Catalana, amb 33
punts, però només té una victòria d’avantatge respecte el
segon classificat, el Montgat
B. Per afrontar la recta final
de la competició, el club blau
ha reforçat la plantilla amb la
incorporació del montcadenc

David Guerrero es va incorporar a l’equip fa cinc jornades i ha marcat un total de sis gols

El FS Montcada, tercer amb 29
punts, va deixar escapar una
bona oportunitat per retallar
diferències amb el Mataró B,
el líder del grup 1r de la Divisió d’Honor Catalana, amb
38 punts. Els homes de Juanjo
Montero van perdre el 15 de
febrer per 4-7 en un matx molt
igualat on l’eficàcia ofensiva
del rival va ser determinant.
“Va ser un partit molt disputat entre dos equips que
aspiren a pujar de categoria.
Nosaltres vam jugar molt bé,
però la mala sort o la falta
de punteria va decantar la
balança a favor dels mataronins”, ha comentat el tècnic,
qui no dona per perdut l’objectiu de l’ascens. “Malgrat
la derrota, tenim les nostres
opcions i no podem llançar
la tovallola. Creiem que els

L’equip que entrena Iban Tey s’ha consolidat a la segona posició, amb 42 punts

Joan (12h), la visita del Llefià,
que només ha perdut un matx
contra l’Europa, 2-0 el passat
25 de gener. D’altra banda, la
UE Sant Joan At. es desplaçarà el 7 de març al camp de
l’Europa, l’únic equip que ha
estat capaç de guanyar el líder

LAURA GRAU

La UE Sant Joan Atlètic s’ha
consolidat a la segona posició
del grup 2n de Segona Catalana després de la victòria al
camp de la Unificación Santa
Perpètua (1-2), amb gols de
Joel Puigmacià i Albert Jiménez, i l’empat a un entre el Sant
Pol i el CD Masnou, dos rivals
directes en la lluita per l’ascens de categoria. Després de
la 21a jornada, el conjunt que
entrena Iban Tey és al segon
lloc amb 42 punts, a cinc de diferència del líder, la Unificació
Llefià, i a tres d’avantatge respecte el Sant Pol (3r) i a quatre
del Masnou (4t).

ARXIU/ LAURA GRAU

Sílvia Alquézar | Redacció

Guillem Jiménez, jugador de la UB MiR A

L’equip que entrena Robert Villa ha perdut gas en la lluita per l’ascens de
categoria al grup 9è de Tercera Catalana. A l’última jornada va perdre al
camp del Vilamajor per 3-0 i va baixar un lloc a la taula, ara és quart amb
42 punts, empatat amb la Penya Barcelonista Anguera. Pel que fa als
propers enfrontaments, el conjunt de Terra Nostra rebrà el 29 de febrer
(18h) la visita del Lliçà d’Amunt (12è, 28 punts) i, a les dues jornades següents, jugarà a domicili: el 7 de març, al camp del Cerdanyola del Vallès
(1r, 51 punts) i el dia 14, a Canovelles (9è, 30 punts). D’altra banda, la
UE Santa María B continua a la part baixa del grup 12è de Quarta Catalana. L’equip, que no guanya des del 12 de desembre, és antepenúltim
amb 17 punts. A l’últim matx, va perdre contra el Badia (1-4) | SA
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....també és notícia...................................
HANDBOL

PERE DE LAMO

El primer equip del
CH La Salle es troba
a la novena posició al
grup D de la Primera
Estatal, amb 17 punts

El conjunt que entrena Pau Lleixà ha perdut les dues últimes jornades
contra rivals de la part alta de la classificació. A l’últim matx, el 23 de
febrer, va caure derrotat a la pista de l’Handbol Sant Quirze –segon
classificat– per 43 a 29 i, la setmana anterior, a casa contra l’Handbol
Esplugues, per 27 a 29 –a la foto, el jugador lassal·lià Àngel González en
una acció del partit contra l’Esplugues. D’altra banda, el sènior femení
tampoc ha puntuat a les dues darreres jornades. El dia 16 va perdre
contra el Club Handbol Terrasa (28-16) i, al matx anterior, enfront el
segon equip del CH Martorell (25-31). Les montcadenques es troben
al vuitè lloc, amb 16 punts, al grup B de Segona Catalana. Per la seva
banda, el sènior B masculí va vèncer l’Handbol Sant Vicenç B per 28
a 26, però va perdre a la pista de l’Handbol La Garriga per 26 a 23. El
conjunt montcadenc s’ha col·locat a la setena posició, amb 20 punts | DP

ANIVERSARI

Juan Luis Ramón es proclama sotscampió de
Catalunya als 3.000 metres en pista coberta

L’equip B del CE MiR
es manté al segon lloc i
l’A és el quart classificat

El complex Montcada Aqua celebra els 16 anys
en funcionament amb activitats especials

L’atleta Juan Luis Ramón, de la
Joventut Atlètica Montcada (JAM),
s’ha proclamat subcampió de Catalunya de 3.000 metres en pista coberta en la prova disputada
a Sabadell el 23 de febrer al 25è
Campionat de Catalunya Màster
(40-44 anys) d’aquesta modalitat.
A la foto, Ramón amb la medalla
de plata | LG

L’equip A del Club Escacs MiR, que
juga al grup 2n de Tercera Provincial ha encadenat dos empats
consecutius a les dues últimes jornades de la Lliga Catalana, primer
contra el Castellar B, i, a la jornada següent, contra el Tres Peons
I. En ambdós partits, el marcador
va finalitzar amb empat a 2. Tot i
això, l’equip es troba classificat a
la quarta posició, amb 13 punts.
D’altra banda, el sènior B –que
juga al grup 6è de la mateixa categoria– continua fent un bon paper
a la competició: va empatar contra
el Pallejà C (2-2), però va obtenir
una clara victòria davant el Castelldefels D (0-4). El conjunt està a la
segona posició, amb 18 punts. A la
propera jornada, el sènior A visitarà
la pista del Castellar C i el B rebrà
l’Edami B | DP

NATACIÓ

Segona jornada del Campionat comarcal escolar
La piscina de Barberà del Vallès va acollir el 15 de febrer la segona jornada
del campionat que organitza el Consell de l’Esport del Vallès Occidental
Sud amb el suport dels ajuntaments de la demarcació. Els resultats més
destacats de l’equip de l’Escola de Natació de Montcada són els segons
llocs de l’aleví Aleix Sánchez, en 50 metres esquena, de la infantil Laia
López, en 100 metres esquena, i del juvenil Pablo Beltrán, en 100 metres
esquena i braça. A la prova de 4x25 metres lliures mixtes, el conjunt montcadenc es va classificar en segona posició. A la foto, l’EN Montcada amb
els seus entrenadors, Adrián Simón i Rubén Martínez | SA

KORFBAL

MONTCADA AQUA

L’AEEK Montserrat Miró
baixa fins al quart lloc
de la classificació
Després de dues jornades de descans, l’AEEK Montserrat Miró va
perdre a la pista del Vallparadís B
per 19 a 16, una derrota que l’ha
fet baixar fins a la quarta posició,
empatat a 12 punts amb el PKC B
i el CKC B | DP

MONTCADA AQUA

ESCACS

JAM

ATLETISME

La instal·lació del Pla d’en Coll ha commemorat al febrer el seu 16è aniversari amb un programa especial d’activitats adreçades als socis. En l’àmbit
aquàtic, s’ha proposat un repte que consisteix a premiar el nedador que
més metres faci durant tot el mes. També s’ha fet una sessió especial de
crosswin, un entrenament funcional a la piscina. D’altra banda, la zona
d’aigües s’ha transformat tots els divendres a la nit en un espai chill out
amb espelmes i música relaxant. Pel que fa a la sala de màquines, s’ha fet
un especial crosstrainer a la nova plataforma d’entrenament i s’ha proposat un repte que ha consistit a fer un circuit de fitness en el menys temps
possible. Altres activitats amb força èxit han estat les classes de zumba i
urban latino i un partit de waterpolo –a la foto, els participants | SA

EXCURSIONISME

Montcada Camina farà la GR-2 Camí del Mar
La caminada tindrà lloc l’1 de març i consistirà en 16 quilòmetres per la
ruta GR-2 Camí del Mar. Les inscripcions es poden fer a la seu de la Regidoria d’Esports, per telèfon al 935 650 999 o enviant un correu electrònic
a l’adreça esports@montcada.org. També es pot reservar plaça mijta hora
abans de la sortida, davant del pavelló Miquel Poblet (9h) | SA

1a quinzena | Març 2020

Esports

23

GIMNÀSTICA RÍTMICA

.....Viu l’Esport................ La Unió fa un bon paper
FUTBOL

al torneig de Barcelona

L’aleví A del FB Montcada s’acosta
al líder després de tres victòries

L’entitat va organitzar amb èxit el II Trofeu de Sant Valentí

El conjunt va guanyar per 3 a 1 el partit ajornat contra la Unificación Santa Perpètua
Álvaro Carreño | Redacció

PERE DE LAMO

L’aleví A del FB Montcada va
superar el 25 de febrer la Unificación Santa Perpètua A per 3 a 1
en el partit ajornat corresponent a
la jornada 16. Els gols dels montcadencs van anar a càrrec d’Ibrahim Kallon i d’Iker Gómez per
partida doble, qui s’ha convertit
en el màxim gol·lejador de la
competició, amb 23 anotacions.
LAURA GRAU

La competició va aplegar el 16 de febrer unes 150 gimnastes d’arreu de Catalunya

Balanç. Amb aquesta victòria

l’equip de Guido Alba suma 37
punts –12 victòries, un empat i
quatre derrotes– i és tercer en el
grup 5è de la Primera Divisió. El
primer classificat, el CF Parets A,
es troba a tres punts dels montcadencs, mentre que el segon,
el CE Mercantil C, només en té
un d’avantatge. Per la seva ban-

L’aleví A del FB Montcada ocupa la tercera posició, amb 37 punts, a només tres del primer lloc

da, l’equip local li treu quatre
punts al quart, el CE Vilassar
Dalt B, i sis al cinquè, el FC Vic
Riu Primer. La darrera victòria
s’uneix a les dues seguides que
ja en portava a l’esquena: un 0

a 4 al camp del novè classificat,
el CF Les Franqueses A, i el
4-3 contra el 12è classificat, el
FC Cardedeu A. En el proper
matx, els montcadencs s’enfrontaran al setè, l’At. Vallès.

BÀSQUET

El cadet A de la UB MiR lluita per
consolidar-se a la primera posició

Trobada multiesportiva
a l’estadi de la Ferreria
Tindrà lloc el 29 de febrer i s’adreça a alumnes de P3 fins a 6è

LAURA GRAU

això, al darrer partit de lliga, els
de la UB MiR es van retrobar
amb la victòria contra el quart,
el CB Santa Coloma, per 68-60.
La propera jornada visitaran la
pista del Mataró Parc Boet 1 i la
següent, en ser una lliga de set
equips, descansaran i podrien
perdre el liderat si venç el segon
classificat | AC

va classificar-se en la cinquena
posició de la categoria cadet B i
Leire Nieto i Leyre Catena, en
la quarta i la cinquena de la categoria aleví B. Els bons resultats
permeten al club classificar-se
per a la final que es disputarà el
7 de juny.
El Club Gimnàstic La Unió va
inaugurar la temporada el 16
de febrer amb el II Trofeu Sant
Valentí, al pavelló Miquel Poblet. La competeció va aplegar
unes 150 participants | LG

ESPORT ESCOLAR

Els blaus són primers del grup 2n del nivell A2, amb nou punts en cinc partits
El cadet A de la UB MiR ha
començat amb bon peu la segona fase al grup 2n del nivell A2.
Després de cinc jornades, l’equip
és líder amb nou punts, quatre
victòries i una derrota, que es
va produir fa dues jornades a
la pista del segon classificat, el
Centre Catòlic L’Hospitalet A
amb un resultat de 68-56. Tot i

El Club Gimnàstic La Unió va
fer un bon paper al campionat
de Barcelona Comarques, disputat a Cardedeu el 23 de febrer.
Les millors puntuacions les van
obtenir Marta Vázquez i Núria
Álvarez, que van aconseguir
la primera i la tercera posició,
respectivament, en la categoria
Juvenil A. Al grup B d’infantil,
Goretti Fonollet va assolir la
cinquena posició, mentre que
Carla Álvarez va ser la vuitena al grup A. Ariadna Santalla

L’equip va superar el Santa Coloma per 68-60

FUTBOL SALA

El juvenil A del FS Montcada segueix
treballant per mantenir la categoria

L’estadi de la Ferreria acollirà el
29 de febrer una trobada multiesportiva, organitzada per la
Regidoria d’Esports. Durant
la matinal, hi haurà activitats
d’esports amb elements com raquetes, estics i frisbis, a més de
jocs d’animació com ara relleus,
futbol o xanques, entre d’altres
propostes. La jornada s’adreça
a alumnes de P3 a 6è que practiquen qualsevol esport escolar
de totes les escoles del municipi. L’objectiu és crear un espai

d’oci i diversió on els infants
puguin divertir-se i aprendre,
així com relacionar-se amb altres companys fora del seu entorn habitual.
Karate. El Consell de l’Esport
del Vallès Occidental Sud (CEVOS) va organitzar el 22 de
febrer al pavelló Miquel Poblet
una trobada de karate, que va
omplir l’equipament del Pla
d’en Coll d’esportistes i familiars
durant tot el matí | SA

tenir una victòria més. Pel que
fa als últims partits disputats,
el 8 de febrer va perdre 1 a 4
contra el novè classificat, el FS
Ripollet, mentre que al darrer
partit de lliga, el dia 23, va encaixar un categòric 10 a 0 contra el quart, l’Industrias Santa
Coloma A. El proper 29 de
febrer els locals rebran la visita
del setè, el CN Sabadell A | AC

Jaime Martínez donant indicacions als jugadors

RAÜL RIVAS

El juvenil A del FS Montcada
no es troba en la posició somiada a principi de temporada. El
conjunt, que juga al grup tercer
de Divisió d’Honor Nacional,
és cuer amb set punts –una victòria, quatre empats i 14 derrotes– en 19 jornades. En aquesta
posició no es troben sols, el FS
Salou A els acompanya amb 7
punts però roman per sobre en

LAURA GRAU

L’equip és cuer al grup tercer de Divisió d’Honor Nacional, amb només set punts

La trobada de karate va reunir infants de les escoles del municipi que practiquen aquest esport

A títol personal
LAURA GRAU

Susana Jurado

Cooperant

Solidaritat femenina. Per a aquesta professora d’Educació Física de 38 anys, viatjar i fer voluntariat són la combinació perfecta per conèixer a fons la realitat d’un país i la seva gent. La seva primera
experiència com a professora de castellà, el 2008 a Tànger (Marroc), la va marcar tant que va
decidir repetir. El següent destí va ser Nicaragua, un país que li va robar el cor i que no ha deixat
de visitar regularment des del 2013 per col·laborar en diferents projectes de cooperació. Fa tres
anys, va conèixer la Red de Mujeres de Ometepe (REMO), un moviment comunitari que defensa
els drets de les dones i lluita contra la violència de gènere. Captivada per la fortalesa de les líders
d’aquest grup, Jurado s’ha convertit en “la seva aliada en la distància”–tal com elles l’anomenen–
per buscar fons destinats a adquirir un local propi. De moment, ha aconseguit que la causa de la
REMO estigui present en el programa commemoratiu del 8 de març a Montcada i Reixac.

Això de Nicaragua, va ser un
enamorament sobtat?
Una mica sí. Hi vaig anar per
primera vegada al 2013 per
treballar a escoles de barris
empobrits de la ciutat de Granada
i m’hi vaig quedar enganxada.
Des d’aleshores, he demanat
diferents permisos i excedències
a la feina per poder-hi tornar.
Com es vincula amb la REMO?
M’interessava
treballar
des
de l’àmbit de la sororitat i els
processos organitzatius liderats
per dones i una activista em
va parlar d’aquest col·lectiu i la
seva tasca a l’illa d’Ometepe,
situada al llac Cocibolca, un espai
idíl·lic, però amb molts problemes
socials.
Quina tasca hi va realitzar?
Formava part de l’equip que feia
xerrades informatives adreçades

a nenes i a dones sobre la cura del
cos, la prevenció dels embarassos
i la violència de gènere intrafamiliar, massa freqüent i, en
molts casos normalitzada, en una
societat profundament masclista.
Quina és la prioritat de les dones
de la REMO?
Actualment, estan decidides a
aconseguir la seva pròpia terra
i un local físic definitiu, ja que
les dependències on estaven de
lloguer s’han posat a la venda. Per
poder disposar d’un espai propi,
necessiten 20.000 dòlars. Per
això, han iniciat una campanya a
nivell nacional i internacional.
Quines activitats hi fan al local?
El local és un punt d’acollida de
nenes i dones que han sofert
violència de gènere. A més, la casa
funciona com una casa d’hostes,
una activitat que els reporta

ingressos per autofinançar-se.
I també treballen la terra com
a mitjà de subsistència. De fet,
un dels seus projectes futurs és
crear un viver ecològic i processar
condiments en base a arrels,
grans i fulles. L’altre repte és crear
una biblioteca com a espai de
creixement personal i col·lectiu.

‘M’ha sorprès la
capacitat de les dones
d’adaptar-se a les
situacions més dures’
Nicaragua viu una situació
convulsa entre partidaris i detractors del president Ortega.
Què n’opina?
La situació política és altament
explosiva perquè la societat està

LAURA GRAU

‘Les dones hem de ser
aliades contra l’opressió’
polaritzada. Hi ha molts casos de
repressió, corrupció i impunitat.
La ciutadania demana canvis i una
democràcia real. En aquest sentit,
la REMO també ha esdevingut un
espai de resguard davant la crisi
socioeconòmica i política que
impacta en la vida de les dones
i, particularment, les que estan
organitzades.
Per quin motiu?
Criticar obertament les polítiques
del govern pot tenir conseqüències
greus. De fet, hi ha dones que
han hagut de marxar perquè han
rebut amenaces, elles o els seus
familiars. Les activistes també
han de fer front a la mentalitat
de parents i veïns, que critiquen
que una dona abandoni les seves
obligacions familiars per implicarse en una tasca social.
Què és el que més li ha impactat

de la seva experiència com a
cooperant a Nicaragua?
Una de les coses que m’ha sorprès
és la resiliència de les dones, o
sigui, la seva capacitat d’adaptar-se
a les situacions més dures, sense
perdre l’esperança ni el somriure.
També tenen molt clar que les
dones hem de ser aliades per lluitar
contra l’opressió patriarcal.
Viuria a Nicaragua?
Ara per ara, no. Al principi, quan
tornava a Montcada després
d’estades més o menys llargues,
sempre tenia petites crisis
personals. Em costava tornar a
connectar amb la meva realitat
d’aquí. Era com si em faltés alguna
cosa. Ara ja he trobat l’equilibri
gràcies a la meva parella, que vaig
conèixer allà, i al meu fill, que em
mantindrà vinculada a Nicaragua
per sempre.

