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Les obres per soterrar 
l’R2, previstes al 2020
El ministre de Foment ratifi ca el nou compromís en una setmana 
negra, amb dos atropellaments mortals a les vies

El centenari de Lafarge 
causa malestar al 
barri de Can Sant Joan
La cimentera celebra l’acte central el dia 26 PÀG. 4
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El programa festiu arrenca 
el dia 2 de juny PÀGS. 15-17
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CAUTELA DE LA PLATAFORMA
El col·lectiu celebra el nou compromís de l’Estat 
amb el soterrament però reclama que, mentrestant, 
es millori la seguretat a les vies i a les estacions

Després d’anys de lluita i reivin-
dicació, el soterrament de l’R2 al 
seu pas pel nucli urbà fi nalment es 
farà i les obres, pressupostades en 
300 milions d’euros, començaran 
al 2020 i s’executaran en el termini 
de tres anys. El projecte que ara es 
començarà a redactar es basarà en 
l’estudi fet per Barcelona Regional 
i Barcelona Sagrera Alta Velocitat 
i incorporarà una tercera via, a 
proposta de la Generalitat, amb 
l’objectiu de millorar el servei de 
Rodalies. El tram a soterrar, pro-
per als 4 km, incorporarà també el 
barri barceloní de Vallbona. 
Aquest és, en resum, el compro-
mís que ha adquirit el Ministeri de 
Foment amb Montcada i Reixac i 
que el propi titular del departa-
ment, Íñigo de la Serna, va voler 
explicar personalment a l’alcaldes-
sa, Laura Campos, el passat 18 de 
maig a la Casa de les Aigües. En 
aquesta trobada també hi van ser 
presents el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull; el presi-
dent d’Adif, Juan Bravo; el delegat 
del govern a Catalunya, Enric Mi-
llo; la primera tinent d’alcalde de 
Barcelona, Janet Sanz; el secretari 
d’Infraestructures, Ricard Font, i 
el president de Territori del con-
sistori montcadenc, Jordi Sánchez.

Anunci trascendent. L’alcaldessa 
va ser l’encarregada d’anunciar 
davant la premsa, en una jornada 
que va qualifi car d’“històrica”, el 

compromís “defi nitiu i ferm” del 
Ministeri de Foment i d’Adif amb 
el projecte del soterrament.
Campos, visiblement emociona-
da, va agrair a la Plataforma Trac-
te Just, a la ciutadania, als partits 
i a les administracions el seu su-
port i va dir sentir-se orgullosa 
de ser l’alcaldessa d’un municipi 
“que defensa la seva dignitat i 
es rebel·la contra la injustícia”. 

L’edil va insistir en la importància 
del soterrament “per aturar el 
degoteig macabre de víctimes a 
les vies, poder repensar el terri-
tori i disposar d’un espai públic 
de qualitat”. Tot i agrair el tracte 
rebut pel ministre i el nou direc-
tor d’Adif, l’edil va advertir que 
Montcada seguirà molt a prop 
totes les passes que falten fi ns a 
fer realitat el projecte, atenent a 
l’experiència fallida del 2007 en 
què l’acord signat amb l’Estat no 
va reeixir. 

Compromís personal. En la seva 
intervenció, el ministre va deixar 
clar que el soterrament es farà i 
que es crearà una comissió que 
vetllarà perquè se segueixin totes 
les passes –estudis informatius, 
redacció del projecte i adjudicació 
de les obres– per iniciar l’actuació 
al 2020. Per a De la Serna, aques-
ta no és una integració ferroviària 
qualsevol, sinó una “actuació 
que ha de guarir una ferida fí-
sica, que ha costat vides, i que 

modifi carà completament la 
forma de viure de la gent”. 
El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull, va celebrar que 
el projecte inclogui la incorporació 
d’una tercera via, a proposta del 
seu departament, que millorarà el 
servei de Rodalies quant a segu-
retat i capacitat. “Això permetrà 
que circulin semidirectes per 
una via diferenciada i minimit-
zar les afectacions en cas d’inci-
dències”. Janet Sanz també va des-
tacar que fi nalment se soterrin les 
vies al seu pas per Vallbona i que 
l’estudi fet per Barcelona Regional 
i Barcelona Sagrera Alta Velocitat 
“hagi estat determinant –va dir– 
per demostrar la viabilitat del 
projecte”. 

La PTJST, expectant. Antoni Mo-
llet, portaveu de la Plataforma 
Tracte Just, va celebrar la notícia 
però també va expressar les seves 
reserves. “Tinc sentiments con-
tradictoris perquè recordo el que 
va passar al 2007 i veig que en-
cara queda molt, però crec que 

ho aconseguirem”, ha dit Mollet, 
tot afegint que el col·lectiu seguirà 
amatent perquè els terminis acor-

Pilar Abián | Redacció

SOTERRAMENT DE L’R2

‘La perseverança i la unió 
han permès que es faci 
justícia amb el municipi’, 
va dir l’alcaldessa

El Ministeri i Adif destinaran 300 milions al 
projecte, que també inclourà una tercera via
La previsió és que l’execució de les obres es faci en el termini de tres anys, de manera que el soterrament podria ser una realitat al 2023

El ministre anuncia que 
es crearà una comissió 
de seguiment que es 
reunirà cada tres mesos D’esquerra a dreta, Millo, De la Serna, Campos, Rull, Sánchez, Sanz, Bravo i Font expressant la seva satisfacció per l’acord assolit amb l’Estat
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Amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Seguretat als passos a 
nivell, l’Ajuntament organitza el 
30 de maig a la Casa de la Vila 
(19h) una taula rodona formada 
per representants del consistori i 
de la Plataforma Tracte Just, i a 
la qual es convidarà a participar 
el president de l’Associació de 
Prevenció d’accidents de trànsit, 
Ole Thorson. D’altra banda el 2 de 
juny a la tarda, la PTJST instal·larà 
una carpa a la Cruïlla del Soterra-
ment per fer activitats destinades 
a informar la població sobre la se-
guretat als passos. 

Pas de Bogatell. Justament 
aquest mes de maig, Adif ha eli-
minat l’estreta porta de ferro que 
existia al mur de separació de les 
vies del pas del carrer Bogatell i 
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Xerrada sobre la seguretat a les vies 
el 30 de maig, a la Casa de la Vila

l’ha substituït per un accés més 
ample i delimitat per unes ba-
ranes. La Plataforma, però, ha 
reclamat que la intervenció es 
millori separant físicament l’espai 
per on passen els vianants del 
que fan servir els vehicles. Tam-
bé vol que s’ampliï el marge de 
seguretat que ha quedat entre el 
camí dels vianants i les vies | PA

dats es duguin a terme i, per això, 
demanarà formar part de la comis-
sió de seguiment del projecte.
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El 15 de maig un home de 48 
anys, veí de Cerdanyola, mo-
ria atropellat per un tren que 
circulava per l’R3 a l’estació de 
Montcada-Bifurcació. La matei-
xa setmana, sis dies més tard, se 
sumava la víctima número 170, 
un menor de 14 anys, en una 
zona allunyada del nucli urbà, a 
l’alçada del CAP Les Indianes. 
En ambdós casos, la Plataforma i 
l’Ajuntament van convocar actes 
d’homenatge davant del monu-
ment a les víctimes del tren que 
van acabar amb invasió de les 
vies i el tall de la circulació ferro-
viària per l’R2. Arran d’aquest fet, 
el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull, ha fet un escrit 
demanant  a la ciutadania que, ara 
que s’ha aconseguit el compromís 
del soterrament, es deixin de fer 
aquest tipus d’accions per les afec-
tacions que té el servei. 

Impacte. Especialment colpidor 
va ser el cas del menor, que va 
fer aplegar desenes de persones, 

el passat 23 de maig a la tarda a 
la Cruïlla del Soterrament en un 
emotiu acte de comiat en què 
van participar alumnes i profes-
sors de l’INS Montserrat Miró, 
el centre on estudiava el jove. 
Un dia abans, en un altre ho-
menatge previ, tant l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), 
com el portaveu de la PTJST, 
Antoni Mollet, es van mostrar 
molt afectats pel succés i van re-
clamar al Ministeri de Foment i a 
Adif que agilitin al màxim l’inici 

de les obres del soterrament de 
l’R2 al seu pas pel municipi. “Sa-
bem que s’han de complir uns 
procediments de gran enverga-
dura però no podem esperar 
fi ns al 2020”, va dir l’edil tot afe-
gint que, mentre el projecte no es 
fa una realitat, cal incrementar la 
seguretat als passos a nivell i a tot 
el recorregut de les vies. 
En la mateixa línia es va pronun-
ciat Mollet, en un discurs marcat 
–va dir– “per la impotència i la 
tristesa”.

Pilar Abián | Redacció

EL 15 I EL 22 DE MAIG

Setmana negra per la coincidència 
de dos nous atropellaments a les vies  
Els morts són un veí de Cerdanyola de 48 anys i un menor del municipi de només 14

Companys de l’adolescent i veïns van tallar les vies els dies 22 i 23 de maig
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PÀG. 06

NOVETAT A LES PLUSVÀLUES
Els propietaris que venguin el seu 
habitatge per sota del preu de compra 
no hauran de pagar l’impost

CENTENARI DE LAFARGE

L’AV de Can Sant Joan ha anun-
ciat que farà una campanya al 
mes de setembre per denunciar 
la contaminació que ha generat 
la cimentera des de la seva instal-
lació al Turó de Montcada l’any 
1917. En una assemblea feta el 24 
de maig al Kursaal, l’associació 
va demanar a l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), present a 
l’acte, que el govern municipal es 
fi xi com a objectiu el tancament 
de la planta dedicant els mateixos 
esforços que al projecte del soter-
rament de l’R2.

Arguments. En nom de l’entitat, el 
seu president, José Luis Coneje-
ro, i un altre membre de la junta, 
Manolo Gómez, van reclamar a 
la resta d’entitats del municipi i a 
la ciutadania el seu suport en con-
tra d’una indústria que vinculen 
als nombrosos casos de càncer i 
malalties respiratòries registrats al 
municipi. “Durant molts anys la 
cimentera va treballar sense fi l-
tres, llençant tota mena d’emis-
sions a l’aire que hem anat res-
pirant i respirem i el problema 
s’ha agreujat des que també es 
dedica a incinerar residus”, va 
dir Gómez. Una altra crítica contra 
la instal·lació és el soroll que provo-
ca i també els llindars d’emissions 
de productes altament contami-
nants “arran la crema de farines 

càrniques, residus d’origen ani-
mal i llots”, van assenyalar. “I que 
consti que per fer aquesta denún-
cia ens basem en les dades que 
l’empresa ha facilitat a la Gene-
ralitat”, va puntualitzar Conejero.
L’entitat, que té diverses causes 
obertes contra Lafarge, també la-
menta la lentitud amb què actua la 
justícia, la benevolència de les reso-
lucions i la resposta del govern au-
tonòmic. “Vam aconseguir l’anul-
lació de l’autorització ambiental 
atorgada a l’empresa perquè no 
es va tramitar correctament i ni 
va haver de pagar les despeses 
del judici, ni la Generalitat va fer 
res al respecte, contràriament li 
va atorgar una llicència nova”, 
va explicar Conejero. Els repre-
sentants de l’AV també van criticar 
les subvencions que les entitats es-
portives i els mitjans públics de 
comunicació local reben de la ci-
mentera en concepte de patrocinis 
i publicitat. 

Propostes d’actuació. A l’assem-
blea, l’entitat va demanar als as-
sistents, prop d’un centenar, pro-
postes per conscienciar la població 
sobre l’impacte que té la cimente-
ra. Al setembre, l’AV vol engegar 
una iniciativa titulada ‘Apadrina 
una lletra en contra de Lafarge’ 
amb què pretén d’implicar altres 
entitats i la ciutadania, en general, 
per fer un mosaic humà reivindica.

L’AV Can Sant Joan critica la cimentera 
i considera que no hi ha res a celebrar
L’entitat farà una campanya de conscienciació al setembre per aconseguir el suport de la ciutadania
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Pilar Abián | Can Sant Joan

El president de l’AV Can Sant Joan, durant la seva intervenció, acompanyat de Manolo Gómez

El programa de celebració de Lafarge 
comença amb un acte central el dia 26
Coincidint amb la sortida de la 
present edició de La Veu, el 26 
de maig, Lafarge fa l’acte central 
de commemoració del seu cente-
nari que començarà amb una re-
presentació animada a càrrec de 
la companyia de Robert Gobern 
i, segons ha anunciat l’empresa, 
comptarà amb l’assistència de 
nombroses personalitats de l’àm-
bit social, polític i sindical, però 
amb cap representant del govern 
local. 
La benvinguda la farà el director 
de la planta, José Luis Coleto, i 
la cloenda, Joan Aregio, secreta-
ri d’Empresa i Competitivitat, del 

Departament d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat. 

Més activitats. El programa com-
memoratiu continuarà el proper 
18 de juny amb una jornada de 
portes obertes que inclourà visites 
guiades a la fàbrica i activitats lú-
diques. Al setembre, s’inaugurarà 
a l’Auditori Municipal una mostra 
sobre el centenari de la cimentera, 
fundada al 1917 pel comte Euse-
bi Güell amb el nom d’Asland, 
que actualment es troba exposa-
da al Museu del Ciment (Castellar 
de N’Hug). L’acte anirà acompa-
nyat d’una conferència | PA 

El govern explica 
les inversions 
previstes a la 
Muntanyeta

Amb l’objectiu de no perdre part 
de les ajudes incloses a la Llei de 
Barris i que caduquen a fi nals 
del 2018, el govern municipal 
ha decidit invertir 400.000 euros 
durant aquest any per millorar 
l’estat d’alguns carrers de Can 
Sant Joan. En concret, i gràcies a 
l’aportació de la mateixa quanti-
tat que farà la Generalitat, es pre-
veuen fer actuacions als carrers 
Bosc, Pont i Triangle i al passat-
ge Putxet. Aquests 400.000 eu-
ros suposen un 20% del total del 
capítol d’inversions (1,9 milions) 
destinats a tot Montcada.

Projectes. En una reunió feta al 
Kursaal, els veïns van poder co-
nèixer les obres que s’han decidit 
fer amb aquesta partida econòmi-
ca i que han estat consensuades 
amb l’AV. La principal actuació 
començarà a l’octubre al carrer 
Bosc, on s’invertiran 384.000 eu-
ros aproximadament, i permetrà 
aprofi tar una actuació que l’Ajun-
tament de Barcelona està fent al 
barri de Vallbona. A petició de 
Montcada, el consistori barceloní 
construirà una rotonda que unirà 
el carrer Bosc amb el carrer Oris-
tà, ubicat a la Ciutat Comtal. 
Les altres obres que es faran a 
Can Sant Joan afectaran una fase 
del carrer Pont (212.000 euros) 
i una altra del carrer Triangle 
(116.000). L’última actuació pre-
vista consistirà en la construcció 
d’una escala al passatge Putxet 
(80.000) | LG

Rafa Jiménez | Can Sant Joan
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La Diputació de Barcelona 
commemora el 40è aniversari 
del retorn de Tarradellas

Publireportatge

El Monestir de Poblet aco-
llirà, dimecres 7 de juny, el 
seminari «Memòria d’una 

determinació» amb motiu del 40è 
aniversari del retorn de Josep Ta-
rradellas, president de la Genera-
litat de Catalunya (1954-1980) i al-
hora president de la Diputació de 
Barcelona (1977-1980), impulsat 
per la pròpia corporació i l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas i Macià.

És per aquest motiu que la Di-
putació de Barcelona organitza 
un conjunt d’actes commemora-
tius que es realitzaran al llarg de 
l’any i on es recordarà que, des-
prés de trenta-vuit anys de dicta-
dura franquista i d’un forçat i llarg 

exili, Catalunya va aconseguir 
el restabliment de la institució 
d’autogovern.

La jornada serà inaugurada pels 
presidents de la Diputació de Bar-
celona, Mercè Conesa, i Tarragona, 
Josep Poblet, així com la conselle-
ra de Presidència de la Generali-
tat, Neus Munté, i l’Abat de Poblet, 
Octavi Vilà.

Al llarg del seminari s’analitzarà 
tota la trajectòria política de Ta-
rradellas, des dels seus inicis quan 
es va forjar com a polític fins al 
seu retorn i el restabliment de la 
Generalitat, posant èmfasi, també, 
als anys de la Guerra Civil i al llarg 
exili a Saint-Martin-Le Beau.

Quatre commemoracions més
El retorn de Josep Tarradellas no 
és la única efemèride que la Dipu-
tació de Barcelona commemora. 
Si fa tres anys la corporació bar-
celonina celebrava el centenari 
de la constitució de la Mancomu-
nitat de Catalunya, la Diputació 
recordarà que ara fa cent anys va 
morir Enric Prat de la Riba i que 
també es va elegir a Josep Puig i 
Cadafalch com a segon president 
de la Mancomunitat.

Les altres dues commemora-
cions del 2017 són el 125è aniver-
sari de les Bases de Manresa i el 
50è aniversari del moviment de 
regidors democràtics.

Tarradellas va ser 
president de la Gene-
ralitat (1954-1980) i 
alhora de la Diputació 
de Barcelona (1977-
1980). Crèdit: EFE
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Des de mitjan de maig, en apli-
cació d’una sentència dictada pel 
Tribunal Constitucional (TC) el 
dia 11, els contribuents no hauran 
de pagar la plusvàlua en cas que 
venguin el seu immoble per sota 
del preu que van pagar inicialment. 
Tot i que aquesta mesura reduirà 
els ingressos previstos per aquest 
concepte, el govern municipal con-
sidera que és adient. “Entenem 
que la resolució és justa i, per 
això, la valorem positivament”, 
ha dit el president de l’Àrea Econò-
mica, Óscar Gil (ICV-EUiA). No 
obstant això, l’edil ha reconegut 
que aquesta sentència tindrà el seu 
impacte en les arques municipals: 
“Encara no sabem quants diners 
deixarem d’ingressar, però en 
qualsevol cas, ara el que toca és 
reclamar a l’Estat que resolgui 
els problemes de fi nançament 
que tenim les administracions lo-
cals, que cada cop assumim més 
serveis que corresponen a altres 
administracions”.
A l’espera que l’Estat adapti la 

llei a la resolució del TC, l’Ajun-
tament exigirà als propietaris que 
es vulguin benefi ciar de l’exemp-
ció de l’impost que presentin 
una còpia de les escriptures de 
la compra de l’habitatge i les de 
la venda posterior per constatar 
que no hi ha hagut un increment 
de preu. 
Cal recordar que la sentència 
afecta a transmissions de béns 
immobles de caràcter onerós 
com la compravenda, permuta i 
similars i queden exclosos altres 
supòsits com les herències o les 
donacions. La resolució tampoc 
no té caràcter retroactiu.

Pilar Abián | Redacció

RESOLUCIÓ DEL TC

Els immobles venuts amb pèrdues 
no hauran de pagar la plusvàlua
El govern local considera justa la sentència però reclama compensacions a l’Estat

Els propietaris hauran d’acreditar amb les escriptures que han venut per sota del preu de compra
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Sessió informativa 
de l’OMIC sobre 
les clàusules terra
El 31 de maig (Casa de la Vila, 
19h) l’Ofi cina d’Atenció al Con-
sumidor organitza una sessió 
informativa sobre les clàusules 
terra. En primer lloc es farà una 
explicació general de 20 mi-
nuts i, a continuació, hi haurà 
atenció personalitzada als as-
sistents que ho sol·licitin. Per 
poder fer un assessorament 
acurat, es recomana als inten-
ressats portar la documentació 
pertinent | PA 
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Les obres per adequar el nou ma-
gatzem d’aliments que gestiona 
Cáritas Diocesana a Montcada, 
en col·laboració amb l’Ajunta-
ment, ja s’han posat en marxa i 
es preveu que acabaran en el ter-
mini de 6 mesos. L’actuació pre-
veu condicionar el local munici-
pal situat a uns baixos de la plaça 
Joan Fuster (Pla d’en Coll), entre 
els carrers Alacant i Barcelona, 
per tal d’habilitar-hi la nova seu. 
Es tracta d’un espai que fi ns ara 
es feia servir com a magatzem de 
diferents serveis del consistori i 
que compta amb una superfície 
d’uns 400 m2.  Poc més de la mei-
tat es destinarà al rebost i la res-
ta, s’acondicionarà com a  zona 
d’atenció al públic, classifi cació 
dels aliments, vestidors, espais 
de neteja, contenidors i lavabos, 
entre d’altres. 

Cost sufragat. Les obres les exe-
cuta l’empresa Maheco, tenen 
un pressupost de 260.000 euros, 
aportats per la Fundació Mossén 

Josep Espinasa Grau. El trasllat 
al Pla d’en Coll de l’actual seu 
del magatzem –situat a la Font 
Pudenta, al costat del cementi-
ri municipal– ve motivat per la 
necessitat de dignifi car i millorar 
l’espai de recollida de menjar. Se-

gons les dades del 2016, Cáritas 
va donar l’any passat un total de 
5.592 bosses d’aliments, per a 
445 famílies. La tasca de reparti-
ment la duen a terme voluntaris 
vinculats a la parròquia de Santa 
Engràcia.

Pilar Abián | Redacció

PLA D’EN COLL

Comencen les obres per adequar la 
nova seu del magatzem d’aliments
L’actuació costa 260.000 euros que aporta la Fundació Mossén Josep Espinasa

L’espai on anirà el futur magatzem està envoltat de tanques amb motiu de les obres
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.....També és notícia......................................

POLÍTICA
El PP presenta a Montcada la seva campanya per 
posar en valor el que uneix Catalunya amb Espanya
El PP va presentar el 14 
de maig al municipi la 
campanya ‘La Catalunya 
valenta’, una iniciativa que 
es durà a terme arreu del 
territori català durant els 
mesos de maig i juny. Als 
díptics que la il·.lustren es 
veu una parella de militants 
fent-se un petó, la noia 
amb la bandera espanyola 
pintada a la cara i el noi amb la senyera catalana, amb el lema ‘Valents 
per seguir creixent junts’. La delegació del PP montcadenc, encapçala-
da per la seva regidora a l’Ajuntament, Eva García, va rebre la visita del 
diputat al Parlament i vicesecretari d’estudis i programes del PP de Cata-
lunya, Juan Milián, qui va explicar que l’objectiu de la campanya és “posar 
en valor el que ens uneix i tancar les ferides que ha obert el procés in-
dependentista”. El polític popular considera que el PP és l’únic partit que 
no es resigna, dona la cara i parla clar: “Som la veu de les persones que 
estan fartes del procés i que volen que la política catalana es dediqui als 
temes importants com la millora dels serveis públics” | SA 

El col·lectiu de iaiofl autes de Montcada i Reixac, vinculat a la Favmir, va 
participar el 18 de maig a la jornada de protesta promoguda a nivell estatal 
per la Marea Pensionista amb el lema ‘No als pressupostos de l’atur, la 
precarietat i les pensions de misèria’, en referència als Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat. El col·lectiu es va concentrar davant de l’Ajuntament, on 
va ser rebut per regidors del govern i de la CUP, abans de marxar cap a la 
manifestació convocada a Barcelona. La campanya de Marea Pensionista 
inclou una moció que farà arribar a tots els ajuntaments en defensa de 
les pensions públiques que són de les més baixes de la Unió Europea | LG

DRETS SOCIALS
Els iaiofl autes, presents a la mobilització de la Marea 
Pensionista contra els pressupostos generals
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Comença la campanya 
per prevenir la plaga 
del mosquit tigre
Durant els mesos l’estiu, es duran 
a terme diferents intervencions 
amb un producte natural i inno-
cu per a qualsevol altra espècie 
que no sigui el mosquit tigre, ja 
que és específi c per a les seves 
larves. La fi nalitat d’aquest pro-
ducte és evitar que les larves es-
devinguin adultes. “És el tercer 
any que apliquem aquest trac-
tament i s’ha demostrat la seva 
efectivitat en la disminució de la 
reproducció del mosquit tigre”, 
ha explicat la regidora de Salut 
Pública, Mar Sempere (Círculo). 
La campanya també inclou con-
trols a les propietats privades | LR 
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Robatori a  la botiga 
Novòptical pel mètode 
de l’allunatge
La botiga Novòptical, situada al 
número 19 del carrer Major, va ser 
objecte d’un robatori la matinada 
del 18 de maig. Segons testimonis 
oculars, un vehicle es va encastar 
contra l’aparador de l’establiment, 
trencant el marc de la porta i el vi-
dre. Els lladres es van endur dese-
nes d’ulleres de sol | PA

MAS DURAN
Salvem el Pla de Reixac critica una actuació de manteniment i 
conservació als terrenys de l’Incasòl que considera ‘agressiva’
La Plataforma Salvem el Pla de Reixac ha mostrat 
la seva disconformitat amb uns treballs de man-
teniment i conservació que l’Incasòl ha fet als te-
rrenys que l’empresa pública té en aquest espai 
natural del municipi. El col·lectiu considera que 
l’actuació és “una nova agressió al territori” per-
què ha afectat dotzenes d’arbres i arbustos tallats 
o podats i ha destruït l’hàbitat d’algunes espècies 
com els ocells fringíl·lids, els conills i els eriçons. 
Agents de l’ADF i membres de la Plataforma van 
recórrer el passat 20 de maig la zona afectada 
per fer una avaluació de la situació. Segons fonts 
municipals, les tasques de manteniment que està 
duent a terme l’Incasòl són necessàries i consis-
teixen a eliminar deixalles, esbrossar els camps i 
les marges, refer el camí pel seu lloc original, tan-
car els accessos als vehicles motoritzats, talar els 

Una quarantena de 
voluntaris recull més 
de 400 quilos de 
brossa al riu Ripoll

La jornada ‘Fem dissabte’ 2017, 
feta el passat 13 de maig i or-
ganitzada per l’Ajuntament, va 
permetre la retirada de 410 qui-
los de deixalles de la llera del riu 
Ripoll. La quarantena de volunta-
ris participants va netejar els 200 
metres compresos entre el pont 
ferroviari i el de l’autopista C33. 
Durant l’actuació, els voluntaris 
de Som Rius Montcada van revi-
sar les caixes niu que hi ha a la 
llera i es va plantar vegetació de 
ribera, principalment joncs. Per 
primera vegada hi van participar 
voluntaris de l’ADF, a més de Pro-
tecció Civil | LG

arbres morts, esporgar les branques seques amb 
perill de caure i llaurar els camps. Aquesta actua-
ció, que no s’havia fet des del 2012, té per objectiu 
reduir el risc d’incendi i millorar la seguretat de les 
persones que visiten l’espai natural | SA
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SEGON ITINERARI MODERNISTA
Els establiments que vulguin participar al vermut 
que posarà el punt fi nal al recorregut podran 
presentar les sol·licituds fi ns al 31 de maig, a l’OAC

L’Ajuntament posarà en marxa 
dos nous projectes coincidint amb 
la Festa Major de Montcada, que 
tindrà lloc del 2 al 5 de juny, per 
gaudir d’unes celebracions més 
cíviques i lliures. La Regidoria 
de Polítiques d’Igualtat estrenarà 
el protocol d’actuació davant de 
possibles agressions sexistes en 
espais d’oci, un document elabo-
rat amb la participació d’entitats 
i persones a títol individual. Des-
prés de diverses trobades, s’han 
concretat les premisses per una 
tolerància zero davant les violèn-
cies sexistes i s’han defi nit els di-
ferents tipus d’agressions. El pro-
grama de butxaca de Festa Major 
incorpora els punts més destacats 
del protocol, que es presentarà 
públicament el 29 de maig, da-
vant de la Casa de la Vila (19h). 

La iniciativa ha tingut una bona 
acollida entre el teixit associatiu 
que participarà a l’Espai Poblet 
de la Festa Major. Set entitats 
s’han compromès a garantir 
l’aplicació del protocol i a llu-
ir al seu estand una bandera de 

color lila que els idenfi carà com 
a punt d’informació i atenció da-
vant d’agressions sexistes. Les 
associacions que s’han adherit 
a la iniciativa són l’AFA Elvira 
Cuyàs, l’AE El Turó, l’UE Sant 
Joan At, els Castellers de Mont-
cada, els Gegants de Montcada, 
l’AV Font Pudenta-Muntanyeta i 
La Unió de Mas Rampinyo. “Les 
entitats juguen un paper molt 
important des del punt de vista 
de la prevenció”, ha comentat la 
regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA).

Consum responsable. L’Ajunta-
ment també estrenarà amb  mo-
tiu de la Festa Major un projec-
te per informar la població jove 
dels riscos que comporta per a la 
salut el consum d’alcohol, cànna-
bis i altres substàncies i, alhora, 
fomentar el desenvolupament 
d’hàbits saludables i relacions 
respectuoses.  Dues persones 
vinculades a l’àmbit de l’educa-
ció social visitaran els espais on 
se sol reunir el jovent a fer el 
‘botellón’, una pràctica que con-
sisteix a beure alcohol en grup al 
carrer. La intervenció, coordina-
da pel Punt d’Assessorament en 
Drogues i Adiccions (PASSA) de 
l’Ajuntament amb el suport de 
la Policia Local, es durà a terme 
durant tots els caps de setmana 
fi ns a fi nal d’any i a les festes dels 

barris. “Hem plantejat aques-
ta actuació de caràcter socioe-
ducatiu perquè el model d’oci 
que relaciona el fet de sortir de 
festa amb el consum de subs-
tàncies està molt arrelat a la so-
cietat”, ha comentat la regidora 
de Serveis Socials i presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere (Cír-
culo Montcada), qui ha recordat 
que enguany també s’instal·larà a 
la zona de l’Espai Poblet una car-
pa informativa sobre els efectes 
del consum d’alcohol i d’altres 
substàncies. 

ESPAIS D’OCI

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada estrenarà dos nous projectes per 
gaudir d’unes festes més cíviques i lliures
Coincidint amb la Festa Major, l’Ajuntament engegarà un protocol contra les agressions sexistes i una campanya per reduir el consum d’alcohol 

Set entitats de l’Espai 
Poblet es comprometen 
a vetllar contra les 
violències sexistes

Les dues campanyes socioeducatives impulsades per l’Ajuntament s’aplicaran per primera vegada coincidint amb la Festa Major del 2017

Eliminat el ‘botellón’ de la llera del Besòs

En el marc del projecte per a un 
consum responsable d’alcohol, la 
Policia Local va posar en marxa el 
passat desembre una campanya 
informativa per erradicar el ‘bote-
llón’ i promoure un nou model d’oci. 
Agents de la unitat de Proximitat van 
visitar els espais més freqüentats 
pel jovent amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’ordenança municipal so-
bre la prohibició de beure alcohol al 
carrer i les sancions que comporta 
el seu incompliment, amb multes 

que oscil·len entre els 121 i els 300 
euros. Fruit d’aquesta acció, s’ha 
eliminat el ‘botellón’ de la llera del 
riu Besòs, el punt que generava 
més queixes veïnals per problemes 
de soroll, brutícia i incivisme, però 
el fenomen s’ha traslladat a d’altres 
llocs. “Hem eliminat el problema 
del riu, però ara s’ha dispersat 
a d’altres punts en grups menys 
nombrosos”, reconeix Sempere, qui 
assegura que cal seguir treballant 
des de la vessant pedagògica | SA

FP
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RECONEIXEMENT

Sentit homenatge a Sebastià Heredia, 
referent en la lluita pels drets socials
Familiars i amistats van mostrar la seva estima al capellà obrer en un acte al Kursaal

En un acte a l’Espai Kursaal ple 
d’emotivitat, Montcada va retre 
homenatge el passat 12 de maig 
al capellà obrer i activista social 
Sebastià Heredia, recentment no-
menat Fill Adoptiu de la ciutat i 
símbol de la lluita per la dignitat i la 
llibertat de les persones. Familiars i 
amistats van mostrar la seva estima 
i agraïment cap a la fi gura del ‘Se-
bas’, com se’l coneix popularment 
a Can Sant Joan, el barri on va 
arribar a la dècada dels 60 amb la 
missió de crear una parròquia que 
es va convertir en el referent de la 
solidaritat i la conquesta de drets 
per a les persones sense veu. “Grà-
cies per la teva bondat, solidari-
tat i generositat infi nita. Gràcies 
per la teva feina i per ser com 
ets”, va manifestar l’alcaldessa de 
Montcada, Laura Campos (ICV-
EUiA), qui li va fer entrega del di-
ploma de Fill Adoptiu i la insígnia 
de la ciutat. Durant el seu discurs, 
l’edil va anunciar que l’Ajuntament 
aprovarà al pròxim Ple municipal 
atorgar el nom de plaça dels Cape-

llans Obrers a l’espai situat al costat 
de l’església del barri en reconeixe-
ment a la tasca social i cultural que 
van fer Sebastià Heredia, Miquel 
Soler i Pep Martínez, els tres mos-
sens que van treballar per digni-
fi car i cohesionar el barri de Can 
Sant Joan.
En el torn de parlaments també va 
intervenir la regidora de Cultura i 
Patrimoni, Mónica Martínez (ICV-
EUiA), qui va recordar algunes 
de les iniciatives impulsades per 
Heredia com la creació de l’Hoja 
Informativa, el Centre Espeleolò-
gic Alpí Vallesà, 
la biblioteca, el 
Kursaal i l’Asso-
ciació sociolabo-
ral Andròmines, 
entre d’altres. 
“El seu nome-
nament com a 
Fill Adoptiu està més que meres-
cut en reconeixement a la seva 
feina social al llarg de tota la seva 
vida”, va dir l’edil. Per part de la 
família, els seus nebots, Pau i Berna 
López, van agrair al barri de Can 

Sant Joan “l’acollida i el tracte 
que durant tots aquests anys heu 
dedicat al nostre tiet”.

Agraïments. Pel que fa a les entitats 
on Heredia ha tingut un paper re-
llevant, totes van coincidir a desta-
car la seva generositat i dedicació 
al barri. Una de les intervencions 
més emotives va ser la de Montse 
Romo, presidenta d’Andròmines, 
de la qual Heredia és el president 
honorífi c en reconeixement a la 
seva feina durant 20 anys al cap-
davant de l’entitat: “Gràcies per 

haver-nos en-
senyat el camí 
cap a la justí-
cia social i la 
solidaritat des 
de la vessant 
de l’empode-
rament de les 

persones”. També va parlar el seu 
company de lluites a la parròquia 
de Can Sant Joan, l’excapellà obrer 
Pep Martínez, qui va lloar la fi gura 
del seu amic, tot i que va destacar 
que “nosaltres no seríem res ni 

hauríem fet res si no hi hagués 
hagut una multitud de gent re-
clamant al carrer justícia i millo-
res socials”. 
Amb la senzillesa i bon humor que 
el caracteritza, Sebastià Heredia, 
molt emocionat, va tancar les in-
tervencions amb paraules d’agraï-
ment per a totes les persones que li 
han fet costat i l’estimen. “Gràcies 
a tots i totes els que m’heu ajudat 

a ser una mica el que he desitjat 
ser. Vosaltres sou els veritables 
protagonistes, no jo. Us estimo”, 
va dir. Mentre parlava, ‘Paco’, amic 
i veí del barri, va dibuixar un grafi ti 
amb el nom de ‘Sebas’ en hebreu, 
idioma que estudia l’homenatjat. 
Durant l’acte es va projectar un 
reportatge sobre la trajectòria vital 
i professional d’Heredia, elaborat 
per Montcada Comunicació.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Sebastià Heredia i l’alcaldessa, emocionats en acabar l’acte d’homenatge al capellà obrer
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Heredia: ‘Moltes 
gràcies per ajudar-me 
a ser la persona que 
sempre he desitjat”
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Les regidores de Comerç i Turis-
me i de Cultura i Patrimoni orga-
nitzen el 18 de juny el segon iti-
nerari modernista, una iniciativa 
que va tenir molt èxit de públic 
en la seva primera edició. L’acti-
vitat consisteix en un recorregut 
teatralitzat per diversos carrers 
del municipi on hi ha elements 
modernistes, que fi nalitza als ex-
teriors de la Casa de les Aigües 
amb un concert i un vermut. 

Aperitiu. Els comerços i restau-
rants que vulguin participar a 
l’aperitiu poden fer la sol·licitud 
del 22 al 31 de maig, a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment. Les parades hauran de po-
sar a la venda articles propis d’un 
vermut, begudes i tapes, i el con-
sistori facilita la infraestructura i 
s’encarrega de l’ambientació de 
l’espai de l’activitat. Els establi-
ments han de fer les inscripcions 
omplint un full de sol·licitud que 
es pot descarregar al web www.
montcada.cat. Les persones que hi 
vulguin participar ja poden fer 
la inscripció, contactant amb el 
Museu Municipal | SA

Obertes les 
inscripcions 
al vermut 
modernista

Montcada Centre Comerç ha 
fet un balanç positiu de la Fira 
del Comerç i l’Aigua que va or-
ganitzar el 20 i 21 de maig al 
carrer Major i la plaça de l’Es-
glésia amb l’objectiu de donar a 
conèixer el teixit comercial del 
centre de la ciutat. “Hem com-
plert amb escreix les expecta-
tives en vendes i participació 
tant a nivell de visites com 
d’establiments”, ha comentat 
el president de l’entitat, Manuel 
Moreno, qui considera que ha 
estat un encert traslladar  l’es-
deveniment al mes de maig. 
“Ens ha fet millor temps 
que a l’octubre i això ha ani-
mat l’assistència de públic. 
M’atreviria a dir que és la 
millor Fira dels últims anys”, 
ha manifestat Moreno. 

Bona acollida. L’esdeveniment 
ha comptat enguany amb la 
participació d’una trentena d’es-
tabliments i l’exposició d’una 
cinquantena de carpes. D’altra 

banda, el programa d’activitats 
que l’MCC va organitzar co-
incidint amb la Fira va atraure 
moltes persones, especialment 
les propostes infantils –tallers, 
infl ables i un planetari, entre 
d’altres– i les exhibicions de 
ball dissabte a la tarda a càrrec 
d’algunes escoles del municipi. 
També es va fer un taller soli-

dari per al menjador social El 
Caliu, una masterclass de zum-
ba amb monitors de Montca-
da Aqua i activitats esportives 
promogudes pel CT Reixac. 
Els jocs d’aigua organitzats per 
la companyia Aigües de Barce-
lona per promoure un consum 
responsable també van tenir un 
gran èxit entre la canalla. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FIRA DEL COMERÇ I DE L’AIGUA

L’MCC fa un balanç molt positiu de 
l’afl uència de públic i de les vendes
Una trentena d’establiments van participar a la mostra, que es va fer el 20 i 21 de maig

Els jocs relacionats amb l’aigua van atraure dissabte al matí un nombrós públic infantil
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En el marc del programa ‘Espais 
de salut’ que promou l’Ajunta-
ment, els exteriors de la Casa de la 
Mina acolliran el 28 de maig la pri-
mera Fira d’alimentació saludable, 
organitzada pel Casal Gent Gran 
Casa de la Mina, el consistori i la 
Fundació Jovent, que gestiona el 
bar de l’equipament municipal. El 
programa inclou un espai amb ac-
tivitats infantils, una exposició de 
productes de proximitat amb dife-
rents associacions que treballen la 
dieta sana, un taller per aprendre a 
fer hamburgueses i aperitius vege-
tarians (12h) i un berenar saluda-
ble per a la canalla (17h). 

Altres activitats. També hi ha pre-
vist fer una tertúlia sobre els tòxics 
als productes alimentaris (13h) 
i una xerrada sobre el patrimoni 
natural de la pedra seca relaciona-
da amb el cultiu de secà al muni-
cipi (17h). D’altra banda, coinci-
dint amb la Fira, els exteriors de 
la Casa de la Mina també seran 
l’escenari de la sisena trobada de 
tai-txí, de 10 a 13h. Hi haurà una 
masterclass, tallers i exhibicions de 
diferents estils | SA

Mostra sobre 
alimentació 
equilibrada a la 
Casa de la Mina
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.....també és notícia........
POBRESA ENERGÈTICA
L’Ajuntament i Aigües de Barcelona signen un conveni 
per garantir el servei a les famílies més vulnerables

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i el director general d’Aigües de 
Barcelona (Agbar), Ignacio Escudero –a la foto–, van signar el 17 de maig 
el conveni, que recull el procediment d’actuació entre ambdues adminis-
tracions per garantir el subministrament d’aigua en els casos de manca de 
recursos econòmics. L’acord dona compliment a la llei de mesures urgents 
per afrontar les emergències socials, aprovada el 2015. “Amb aquest 
conveni continuem treballant per evitar els talls de subministrament en 
aquests anys tan difícils per a les persones més vulnerables”, va dir l’al-
caldessa, qui va recordar que l’Ajuntament i Agbar mantenen una relació 
de col·laboració en matèria de pobresa energètica des del 2012 | SA

Es reprèn el projecte de 
reinserció laboral ‘Una 
mossegada a l’exclusió’
L’associació social Andròmines ha 
posat en marxa una nova edició 
del programa ‘Una mossegada a 
l’exclusió’, una iniciativa contra la 
pobresa que compta amb el suport 
econòmic de l’Obra Social ‘la Caixa’ 
i la col·laboració de l’Ajuntament. 
El projecte, que es va estrenar al 
2015, s’adreça a les persones que 
participen als itineraris d’inserció 
de l’entitat i les seves famílies, de-
rivades pel departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament. Andròmi-
nes dissenya un itinerari d’inserció 
laboral per a cada participant, que 
entra a formar part de la borsa de 
treball de l’associació, i, a la vega-
da, garanteix a la família un àpat 
diari gràcies a la col·laboració de 
diversos bars i restaurants de la 
ciutat, que donen els menús que 
no han servit al migdia als seus 
establiments. Actualment, formen 
part del programa un total de set 
persones | SA
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Bona acollida del 
Campionat d’skate

David Casado, a la categoria 
de majors de 16 anys, i Amin 
Velázquez, al grup infantil, són els 
guanyadors de la primera edició 
del Campionat d’skate, organit-
zat per la Regidoria d’Educació, 
Infància i Joventut. La competi-
ció, amb més d’una vintena de 
participants, va tenir lloc el 13 de 
maig a les instal·lacions del parc 
de la Llacuna, a Mas Duran | SA

LA RIBERA
Elevada participació a la primera edició de la Festa de 
la Primavera organitzada per la Taula Activa del barri
La cursa popular va comptar amb la participació d’unes 120 persones, 
la majoria infants, mentre que la gimcana esportiva, que es va fer al 
parc de les Aigües, també va tenir una excel·lent acollida amb uns 150 
participants, entre població infantil i adulta. La Taula Activa, formada 
per un grup de veïns i veïnes del barri, ha fet un balanç molt positiu i ja 
pensa a repetir l’experiència l’any vinent per consolidar aquesta cele-
bració en el calendari festiu de la ciutat. L’objectiu de la nova iniciativa 
és, sota l’eix de la salut, reactivar la participació ciutadana a través de 
l’esport des d’una visió intergeneracional, intercultural i igualitària | SA
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Soterrament amb il·lusió
El 10 de maig es va fer a la Casa de 
la Vila la trobada explicativa sobre la 
situació actual del soterrament de les 
vies de l’R2. Érem pocs, però conven-
çuts. El representant de la Plataforma 
ens parlà del tema amb la reserva més 
que justifi cada i va instar-nos a estar 
amatents en aquesta nova singladu-
ra. L’alcaldessa ens va fer un resum 
de les actuacions dels darrers mesos 
davant l’administració central (més 
de 200 trucades) i de la necessitat de 
ser optimistes per encarar el present 
i el futur del projecte. Un aspecte, al 
meu entendre, bàsic si va acompa-
nyat del necessari “tots junts”, veïns, 
Ajuntament, entitats i institucions del 
municipi.
El tinent d’alcalde de l’Àrea Territorial 
ens va fer també una mica d’història 
i unes pinzellades del nou projecte, 
inqüestionable, donada la fallida del 
projecte anterior per estafa i incompli-
ment per part de l’estament polític res-
ponsable, en aquell moment històric, 

dels compromisos adquirits i signats 
amb l’afegitó de retirar els elements 
primordials –tuneladora– necessaris 
per poder executar l’obra. Així, arri-
bem a la situació actual d’un nou pro-
jecte que em permeto batejar com el 
“soterrament dels morts”. Sí, ha calgut 
que tristament hi hagi hagut un cúmul 
de morts que han fet veure el desvergo-
nyiment de la situació actual d’aquest 
enclavament viari als vius responsa-
bles de tal ignomínia.
A partir d’ara no estarem sols. Als vius 
ens acompanyaran, de prop, els morts 
que clamen per un soterrament just per 
a Montcada i Reixac, enllaç de pobles i 
ciutats, cruïlla de vies de comunicació i 
que reivindica des fa decennis un trac-
te just. Però això no ho aconseguirem 
sense perseverança i fent costat als 
nostres representants veïnals i institu-
cionals, en especial, als companys de 
la Plataforma. Perquè volem fer, en els 
mesos que seguiran, un municipi, una 
vila nova, en un país nou (de tots) on 
puguem confi ar o apartar els nostres 

representants i no que vinguin de 600 
Kms enllà, amb guardes de seguretat 
per tapar les vergonyes.                             

Esteve Recasens                                      
Terra Nostra

En recuerdo de Fabián
Fabián ¿qué decir cuando hace nada 
estabas en el parque, en el cole o en 
tu casa con tu familia? La verdad es 
que se hace duro perder a una perso-
na tan cercana y querida por nosotros. 
Nadie entiende el por qué de todo 
esto, no sabemos por qué has decidi-
do hacerlo. No sabes las personas que 
tienes detrás, Fabián, el vacío que has 
dejado. Siempre te tendremos presen-
te en nuestros corazones.
Ahora nos arrepentimos de no ha-
berte preguntado más qué te pasa-
ba en esos momentos en los cuales 
parecías rayado, nos hubiera gustado 
ayudarte. A veces tenías tus rarezas, 
tus diferencias con nosotros, como 
cualquier persona, pero en el fondo, 
quienes te conocíamos más o me-

nos, te queríamos como compañero y 
amigo. Ahora lamentamos algún co-
mentario fuera de lugar, alguna peleí-
lla. Pero ten claro que lo que siempre 
recordaremos serán los buenos ratos 
pasados juntos. Te vas Fabián y hay 
muchas cosas que no has escucha-
do y que tenemos ganas de decirte 
como, por ejemplo, que te queremos, 
lo sentimos o gracias. Gracias por ha-
ber formado parte de nuestras vidas.

                            C.F.
Montcada

Brutícia a les vies
El marge entre el carrer de les Aigües 
i la via de l’R2, dia a dia, es va om-
plint, mica en mica, d’escombraries, 
deixalles i brutícia. A l’estiu es fa in-
suportable i les rates es multipliquen 
i s’hi passegen. Com a veí demano 
que Adif es faci càrrec de la neteja 
i el manteniment d’aquest espai o en 
derivi la gestió a qui correspongui.                             

Bernat Pérez
La Ribera

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Ara va de debò
Tot fa indicar que ara sí, el 
projecte del soterrament de 
l’R2 al seu pas per Montcada 
i Vallbona es farà realitat. A 
diferència del 2007, han estat 
el propi ministre de Foment, 
Íñigo de la Serna, acompanyat 
del director d’Adif, Juan Bra-
vo, els que han vingut perso-
nalment al municipi a donar la 
notícia. Aquesta vegada no hi 
ha hagut brindis, la celebració 
s’ha volgut deixar per al fi nal, 
per al dia en què el tram de 
prop de 4 quilòmetres de vies 
hagi quedat totalment soterrat.  
A partir d’ara comença real-
ment la feina. Una comissió 
tècnico-política farà els tràmits 
necessaris per tal que les obres 
comencin al 2020 i acabin 
tres anys després. Si els ter-
minis es compleixen, hauran 
passat 34 anys dels que l’Estat 
va anunciar el pas de l’Alta Ve-
locitat per Montcada i el muni-
cipi va reclamar per primer cop 
el soterrament de les vies.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 9 de juny

Opinió
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26 l divendres
Salut. Sessions de gimnàstica. Hora: 
16.30h. Lloc: Exteriors Casal de la Mina.

Cloenda. Dels Jocs Escolars. Hora: 17h. 
Lloc: Davant del pavelló Miquel Poblet.

Festa. De la Font Pudenta-Muntanyeta. 
(veure pàgina 6).

27 l dissabte
Festa. 10è anivesari de l’Esplai El Turó. 
Hora: 10h. Lloc: c.Major.

28 l diumenge
Fira. I Fira d’Alimentació saludable. 
Hora: 10h. Lloc: Exteriors de la Casa de 
la Mina (veure pàgina 11).

Tai-txí. VI Trobada de Tai-txí. Hora: 10h. 

Lloc: Exteriors de la Casa de la Mina.

29 l dilluns
Presentació. Del Protocol sobre les 

agressions  sexistes. Hora: 19h. Lloc: 

Davant de la Casa de la Vila.

30 l dimarts
Cinema. ‘Loba’, documental sobre el 

part natural, amb la presència de Mont-

se Catalán. Hora: 18.30h. Lloc: Auditori 

Municipal.

Taula rodona.. Dia Mundial de la Segu-

retat als passos a nivell. Hora: 19.30h. 

Lloc: Casa de la Vila.

31 l dimecres
Xerrada. Sobre les clàusules terra. Hora: 
19h. Lloc: Casa de la Vila. 

2 l divendres
Festa Major. Tret de sortida. Hora: 19h. 
Lloc: Plaça de l’Església (veure pgs 16 i 17)

8 l dijous
Festa. D’estiu de La Ribera. Hora: 
17.30h. Organitza: Xarxa d’Equipaments.

9 l divendres
Festa. De Montcada Nova-Pla d’en Coll 
(veure programa a la pàgina 7).

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

26 27 28

2 3 430 31 129
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas J.Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens V.Nieto J.RelatEl Punt

7 98

Recasens Recasens

10 11

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

5 6
Rivas Duran Duran

8 DE JUNY, 19H
KURSAAL

EXPOSICIÓ ‘CAP DE BRUC’ 
Alumnes de l’Escola de Talla i Escultura Agenda

maig

fa
rm

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

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h. 

EXPOSICIÓ
CARTELLS I 
PINTURA DE 
FESTA MAJOR 
2017
Fins a l’11 de juny

EXPOSICIÓ
PINTORS A LA CUINA

Alumnes de l’Escola 
d’Art La Taca
Fins al 2 de juny

EXPOSICIÓ
TERRA I AIRE
del Taller d’art 
Tot & Més
Fins al 17 de juny
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PÀG. 19

FOMENT DE LA LECTURA
El concurs Mir@llibres de les biblioteques 
engresca prop d’un centenar d’infants

Del 2 al 5 de juny Montcada i 
Reixac viurà una nova edició de 
la Festa Major. El programa con-
solida la matinal lúdica del dia 5 
als exteriors del pavelló Miquel 
Poblet amb una festa Holi com a 
plat fort –les bosses de pigments 
ja es poden comprar a l’Auditori–, 
una novetat introduïda amb molt 
d’èxit l’any passat. També és nou 
el ball de Festa Major, a càrrec de 
l’Orquestra Maravella, el dia 2, al 
Teatre Municipal, que vol repro-
duir l’ambient dels antics enve-
lats. La Festa Major ofereix pro-
postes consolidades i tradicionals, 
per a tots els públics, organitzades 
per l’Ajuntament i una trentena 
d’entitats locals. “És fonamental 
el treball del teixit associatiu, 
sense elles no podríem dur a 
terme tantes activitats” va dir 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), durant l’acte de presen-
tació del programa, fet el 19 de 
maig a l’Auditori Municipal. 

Carrers temàtics. Una de les prin-
cipals novetats d’aquesta edició 
és l’augment de les propostes 
esportives de futbol sala, futbol, 
bàsquet, senderisme, petanca, 
korfbal i futbol ‘bombolla’, que 
s’afegeixen a la Milla Urbana, 
l’Open de tennis taula, la camina-
da fi ns a Les Maleses, el tir amb 
arc i les partides ràpides d’escacs. 
Com a propostes plenament con-

solidades, tornen la cantada d’ha-
vaneres amb el grup L’Espingari, 
la jornada tradicional de Caste-
llers i la Colla Mitjana de Gegants 
i Capgrossos, el correfoc amb els 
Diables de Can Sant Joan i el focs 
artifi cials de fi  de festa. Per al pú-
blic infantil, es repeteixen el carrer 
del joc, els dies 3 i 4, i el carrer del 
circ, el 5. Entre l’oferta per al pú-
blic familiar destaca l’espectacle 
del pallasso Marcel Gros, el dia 
3, i el supertobogan aquàtic del 4 
de juny, que s’ubicarà a l’avingu-
da de la Ribera, a l’alçada de la 
passarel·la de La Salle. 

Espai Poblet. El camí de la Font 
Freda serà un dels punts neuràl-
gic de la festa, amb la participació 
d’una quinzena d’entitats i esde-
veniments musicals cada nit: el 
dia 2, la Vaparir Tour; el dia 3, 
l’orquestra Cimarrón, i el dia 4, 
la banda Doctor Prats. El Museu 
oferirà una nova oportunitat per 
conèixer el patrimoni local, amb 
visites teatralitzades al jaciment 
ibèric Les Maleses i a la Casa de 
les Aigües. Per segon any conse-
cutiu, l’Ajuntament i l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada i Reixac 
organitzen el concurs per premiar  
les millors imatges de la celebra-
ció fetes amb l’aplicació de mòbil 
Instagram. La fi ra d’atraccions 
s’instal·larà a les antigues pistes 
d’atletisme de Pla d’en Coll, ubi-
cació estrenada l’any passat.

Laura Grau | Montcada

El programa consolida les novetats de l’any 
passat i augmenta les propostes esportives
Hi haurà un ball amb l’orquestra Maravella al Teatre Municipal, un supertobogan aquàtic i una nova edició de la Festa Holi

FESTA MAJOR 2017

  Andrés Ortiz, dissenyador de Tiana, guanya el concurs de cartells  

El veí de Tiana Andrés Ortiz –primer per l’esquerra– 
és l’autor de la imatge promocional de la Festa Ma-
jor 2017, inspirada en els motius de les cartes de 
pòquer i on apareixen elements emblemàtics del 
municipi com l’església de Santa Engràcia i l’esglé-
sia de Reixac, i de les tradicions populars, com els 
gegants i els diables. Ortiz, que és enginyer tècnic 
en disseny industrial, treballa en una empresa d’es-
deveniments relacionats amb el món de la moda. 
Aquesta és la primera vegada que es presenta al 
concurs de Montcada, però ja ha guanyat diferents 
certamens a la Llagosta i Tiana. El jurat va triar el seu 
disseny entre les 66 obres participants en la catego-
ria d’adults, premi dotat amb 800 euros. Els accès-
sits en aquest apartat, de 150 euros cadascun, van 
ser per a Estefanía García, Teresa Suau i Miriam Re-
vella –les creacions de les dues primeres han estat 

escollides per anunciar les festes majors dels barris 
de La Ribera i Mas Rampinyo, respectivament. En la 
categoria infantil i juvenil –que ha rebut 41 treballs– 
els premis han anat a mans de David Fàbregas, Ke-
vin Pagliari, Andoni Jiménez i Guillem Ortega.
Pel que fa al Premi de Pintura de Festa Major, el ju-
rat ha decidit premiar l’artista Pedro Gómez (primer 
premi, amb 800 euros), per ‘La Casa de la Mina’, i 
l’alumna de l’Escola d’Art La Taca Glòria Cruz (segon 
premi, amb 600 euros), per ‘Record permanent’ –
on apareix el monument a les víctimes del tren. El 
certamen va comptar amb la participació de 17 
autors. Les obres d’ambdós concursos romandran 
exposades fi ns a l’11 de juny a l’Auditori Municipal, 
lloc on el 19 de maig es van fer públics els veredic-
tes coincidint amb la presentació del programa de 
la Festa Major 2017 | LG
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anuncis gratuïts                                 Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.cat        

Oferta laboral. Personal per treballar a 
2 casetes de petards a Montcada.Ma-
jor d’edat, estudis d’ESO/Batxillerat. Tel. 
938 645 934; info@latraca.es. 
Alquiler. Plaza de garaje en av. Riera 
Sant Cugat, frente al INS La Ferreria. 
Tel. 650 921 166.

Oferta laboral. Personal para em-
presa de limpieza. Fax 937 315 794 
email: mesnet@mesnet.cat. 
Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086.
Se ofrece. Refl exologia podal. Atención 
en domicilios. Tel. 602 560 530. 

Se busca. Músicos para hacer parti-
turas. Tel. 635 48 23 57.
Se hacen. Trabajos de albañilería, pin-
tura y fontanería a precios económi-
cos. Tel.  608 869 448
Alquiler. Local de 84 m2 en Font Pu-
denta. Tel. 607 256 454.

Fomentar l’hàbit de la lectura 
entre els més petits i donar a 
conèixer el fons infantil de les 
biblioteques és l’objectiu del cer-
tamen Mir@llibres que enguany 
ha celebrat la seva tercera edició, 
amb un important increment 
de participants respecte l’any 
passat –de 60 a 92. Cada nen 
inscrit al certamen havia de su-
perar el repte de llegir 6 llibres 
des de novembre i fi ns al maig, 

per poder aconseguir el títol de 
‘mir@llibres’. Un total de 47 in-
fants ho han aconseguit i, entre 
aquests, n’hi ha els qui han su-
perat aquesta xifra amb escreix, 
aconseguint el títol de ‘súper-
mir@llibres’. 

Mencions. Entre els lectors més 
voraços es troben els germans 
Amín i Elías Velásquez, amb 
56 i 61 llibres, respectivament.
Un bon nombre de participants 

i premiats  van prendre part a 
la Festa Mir@llibres que van 
organitzar les biblioteques el 24 
de maig a l’Elisenda, amb l’as-
sistència de l’alcaldessa Laura 
Campos, la regidora de Cultura 
i Patrimoni, Mónica Martínez 
–ambdues d’ICV-EUiA– i la re-
gidora Mar Sempere (Círculo), 
que van ajudar el mag Espar-
ragow, responsable d’amenitzar 
la festa, a repartir els guardons 
entre els premiats.

Laura Grau | Pla d’en Coll

Tots els participants que van acudir a la Festa Mir@llibres van rebre un diploma i els millors lectors, diversos premis consistents en llibres

BIBLIOTEQUES

El concurs Mir@llibres premia 47 
infants per la seva afi ció a la lectura
El certamen ha comptat amb la participació de prop d’un centenar de nens i nenes

PINTURA
Alumnes del Taller d’Art Tot i Més exposen els seus 
treballs a la Casa de la Vila amb el títol ‘Terra i Aire’

Fins al 17 de juny es pot visitar a la Casa de la Vila la mostra ‘Terra 
i Aire’, formada per les obres de la trentena d’alumnes –14 infants  
d’entre 6 i 9 anys, i 14 adults– del Taller d’Art Tot i Més que dirigeix 
Tere Castillo a Montcada centre. L’exposició es va inaugurar el 23 
de maig amb la presència de la regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez, i una gran quantitat de públic (a la foto). Seguint 
la temàtica iniciada fa dos anys amb les mostres ‘Aigua’ i ‘Foc’, 
en aquesta tercera edició la professora ha triat com a títol la resta 
dels elements de la natura ‘Terra i Aire’, temes que cada alumne 
ha treballat lliurament i amb diferents tècniques, majoritàriament 
utilitzant pintura a l’oli | LG

LITERATURA
Paco Soriano publica la seva tercera novel·la
El montcadenc Paco Soria-
no, de 85 anys, ha autopu-
blicat la seva tercera novel·la 
titulada ‘La casa de la colina’. 
A diferència de les dues an-
teriors, aquesta no té tints 
autobiogràfi cs, sinó que és 
pura fi cció. “Es tracta d’una 
història d’intriga i amor que 
et captiva des del primer 
moment”, va comentar Jo-
sep Bacardit, amic de l’au-
tor i membre de la Fundació 
Cultural Montcada, durant la 
presentació del volum feta 
el 18 de maig al Cafè Colon. 
Una altra amiga seva, Laura Nebot, va destacar de la novel·la “l’ús 
de la tècnica del ‘fl ashback’, amb continus salts del present 
al passat”. Soriano, molt emocionat, va dedicar unes paraules 
d’agraïment al públic assistent i la seva família, destacant sobretot 
el suport de la seva fi lla Gemma, “qui m’ha guiat com si fos una 
tutora d’un treball de curs per acabar el llibre, que crec que su-
pera els anteriors des del punt de vista formal” | SA
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PATRIMONI
La Casa de les Aigües participa a la Nit del Museus

Un centenar de persones va participar a la visita teatralitzada a la 
Casa de les Aigües que va organitzar el Museu Municipal el 20 de 
maig amb motiu de la Nit dels Museus. La proposta de recòrrer el 
recinte modernista sota la il·luminació nocturna i amb actors fent 
de guies, organitzada per primera vegada, va atraure tants incrits 
que es van haver de formar tres grups. Els visitants van poder 
conèixer la importància de l’aigua que extreia aquesta estació de 
bombeig per a l’agricultura; com era la vida obrera a fi nal del XIX, 
representada per un fogoner dels que treballaven al complex, i 
l’aparició de noves tecnologies en la indústria, de la mà de Thomas 
Alexander, fabricant de màquines de vapor. Al fi nal, es va oferir 
una copa de cava als visitants | LG
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El Teatre Municipal va registrar 
un ple total el 14 de maig amb 
motiu del concert de presentació 
del disc ‘Havanera estimada’, 
el desè que publica L’Espingari 
coin cidint amb el 35è aniversa-
ri de la fundació del grup. Per 
celebrar aquesta efemèride va 
comptar amb la col·laboració de 
tres corals locals, amb les quals 
va interpretar alguns temes del 

cedè. Amb la Coral del Casal de 
Gent Gran Salvador Allende va 
cantar ‘Allà en La Habana’, de 
León Montero i J. Martín Do-
mingo; amb la Coral Giravolt, 
‘Tornaré’, de José L.Ortega Mo-
nasterio, i amb la Coral Mare de 
Déu del Turó, ‘Torrevieja’, de 
Ricardo S. Lafuen te. 

Història. Durant el concert es 
van projectar imatges de la tra-

jectòria del grup i, especialment 
de les seves gires per Europa i 
Amèrica Llatina. També hi va 
haver mo ments d’humor, amb 
una corranda dedicada a Mont-
cada, que feia referències a la 
gent de Mas Rampinyo i al so-
terrament de la línia de França. 
Al fi nal, les tres corals i L’Espin-
gari van interpretar la coneguda 
havanera ‘El meu avi’, que va ser 
corejada pel públic. 

Laura Grau | Redacció

Pere Ferrer, Joan Perarnau i Ricard Perarnau, a l’escenari, cantant un dels temes del seu desè disc, amb la coral de l’Escola de Música Giravolt
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Juan Carlos Nebrera (Sode), 
Alba Sáez (Sherri) i Dani Desola 
(Sheddo) són els tres components 
de Sonetokao, un grup de música 
hip-hop melòdic, rhythm’n blues 
i pop urbà fundat al 2012, que ja 
ha publicat dos elepés, ‘El mo-
mento del silencio’ (2012) i ‘Ma-
gia y brujería’ (2015), i el single 
‘Delirios’ (2016). Els seus treballs 
es poden escoltar a diferents pla-
taformes digitals o bé descarre-
gar del seu web sonetokao.com. La 

banda ja té enllestit el seu segon 
single amb la cançó ‘Noches de 
primavera’, que veurà la llum el 
27 de maig i que compta amb 
la col·laboració del músic Salva 
Cria do. “Tracta sobre la difí-
cil recerca de la inspiració que 
apareix quan menys t’ho espe-
res”, ha explicat el montcadenc 
Juan Carlos Nebrera, cantant, 
productor i enginyer de so de la 
banda, que té un estudi de grava-
ció a casa seva, on enregistra la 
major part dels treballs del grup.

HIP HOP

Laura Grau | Redacció
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Alba Sáez (Sherri), Juan Carlos Nebrera (Sode) i Dani Desola (Sheddo), en un concert a l’Abi35 anys interpretant havaneres
La presentació del desè disc del grup de Mas Rampinyo va omplir el Teatre Municipal

L’ESPINGARI

El grup Sonetokao treu 
a la llum un nou tema
‘Noches de primavera’ es podrà escoltar a partir del dia 27
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Després d’haver patit dos des-
censos consecutius des de Pri-
mera a Tercera Catalana, el CD 
Montcada ha tornat a recuperar 
el somriure amb la confi rmació 
del seu ascens a Segona. L’equip 
de José Antonio Montes ha pro-
tagonitzat un espectacular tram 
fi nal de temporada amb 13 victò-
ries seguides que li permeten ser 
el millor segon classifi cat de tots 
els grups de Barcelona, fet que li 
dona l’ascens sense haver de dis-
putar la promoció. Els verds, que 
només han encaixat tres derrotes, 
van assolir el seu objectiu el 20 de 
maig amb un clar triomf al camp 
del CF Júnior B (0-4), gràcies
als gols d’Edgar Lorenzo, en 
dues ocasions, José Luis Casillas 
i Eric Yáñez. 
“La Tercera Catalana és una 
categoria molt complicada i 
agraeixo l’aposta que van fer 
els jugadors, que van decidir 
quedar-se després del descens. 
L’equip venia d’una dinàmi-
ca perdedora i li hem donat 
la volta a la seva manera de 
pensar. Ara té un ADN dife-
rent i no mira cap abaix, sinó 
cap a dalt”, ha comentat Mon-
tes al programa ‘Temps Afegit’ 
de Montcada Ràdio. De cara al 
futur, el tècnic verd està conven-
çut que l’equip serà competitiu a 
Segona Catalana si el club li dona 
continuïtat al projecte: “Els juga-
dors i el cos tècnic no podem 

fer miracles i tot dependrà 
de l’aposta que faci l’entitat”. 
L’equip celebrarà l’ascens el 28 
de maig a l’estadi de la Ferreria 
a l’últim partit contra el FC Mas-
quefa (11.30h).

Permanència. Un dia després de 
la confi rmació de l’ascens del CD 
Montcada, l’UE Sant Joan-Atlè-
tic es va assegurar la seva conti-
nuïtat a Primera Catalana gràcies 
a la victòria que va aconseguir a 
l’estadi de Can Sant Joan contra 
l’UE Llagostera B (2-0). Després 
d’una primera meitat sense gols, 
l’equip es va treure tota la pres-
sió i va certifi car el triomf amb 
dos gols, d’Albert Jiménez i Leo 
Cangiotti. La seva victòria, unida 
a l’empat del CD Masnou contra 
l’FC Martinenc (1-1), l’allunya 
matemàticament dels últims sis 
classifi cats del grup 1r que baixen 
per culpa dels descensos compen-
sats. El xiulet fi nal va ser molt 
celebrat per l’afi ció i l’equip, tot 
i que a l’ambient es podia palpar 
una sensació de tristor pel fi nal 
d’un cicle, amb la marxa d’al-
guns jugadors i del cos tècnic for-
mat per José ‘Pinti’ i Jordi García. 
“Jo em volia quedar, però hi ha 
coses que no es poden tolerar. 
He fet molt per aquest equip, 
al que vaig agafar a Tercera 
Catalana, i crec que als últims 
mesos no he rebut el tracte que 
mereixia”, va dir ‘Pinti’ a ‘Temps 
Afegit’, després del partit. 

FUTBOL

Els verds tornaran la propera temporada a Segona Catalana, mentre que els de Can Sant Joan seguiran un any més a Primera

El CD Montcada i l’UE Sant Joan obtenen els 
seus objectius amb l’ascens i la permanència
Rafa Jiménez | Redacció

L’expedició del CD Montcada, formada per jugadors, cos tècnic, directius i afi cionats, va celebrar l’ascens a l’estadi del CF Júnior B de Sant Cugat
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Amb el xiulet fi nal, alguns jugadors que deixen el club, com Daniel Moreno ‘Mono’, van ser homenatjats a la gespa per la resta dels seus companys
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HANDBOL
Jaume Puig no seguirà a la banqueta 
del primer equip del CH La Salle 
després de cinc temporades al càrrec 
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El sènior femení de l’EF Mont-
cada ha millorat la vuitena po-
sició de la temporada passada i 
ha fi nalitzat la seva participació 
al grup 2n de Primera Divisió al 
cinquè lloc amb 54 punts i un ba-
lanç de 18 victòries i 10 derrotes. 
Antonio Moya, que s’havia mar-
cat l’objectiu d’acabar entre els 
sis millors, valora de forma molt 
satisfactòria el rendiment de les 
seves jugadores. “Continuem 
sent un referent en aquest grup 
i hem competit a tots els par-
tits, encaixant derrotes amb 
resultats ajustats”, ha dit Moya, 
qui ha treballat amb una plantilla 
curta que l’ha obligat a afrontar 

alguns partits com a visitant amb 
només 11 jugadores. Cara al fu-
tur, el tècnic montcadenc encara 
no ha pres una decisió defi niti-
va sobre la seva continuïtat per 

una sèrie de qüestions personals, 
però afi rma que la seva intenció 
és la de seguir al càrrec i ja treba-
lla en la planifi ció esportiva de la 
propera lliga. 

FUTBOL

Antonio Moya vol continuar a la banqueta, tot i que encara no ha confi rmat la decisió 

El femení de l’EF Montcada acaba la 
lliga al cinquè lloc de Primera Divisió

Raúl Ortega es retira i no seguirà com a entrenador de l’equip

BÀSQUET

El GrupoUno CTC de l’UB 
MiR fi nalitza al desè lloc

Rafa Jiménez | Redacció

Després de cinc temporades, 
Jaume Puig no continuarà com 
a tècnic del CH La Salle i serà 
substituït per Pau Lleixà, que fi ns 
ara era el seu segon entrenador. 
El tècnic tarragoní, de 25 anys, 
va arribar al club al 2014 i aques-
ta temporada també havia dirigit 
el juvenil masculí i exercia el càr-
rec de director de l’escola. Lleixà, 
que l’any passat va pujar a Lliga 
amb el femení, es planteja el repte 
d’“aportar idees innovadores, 
sense oblidar l’ADN lluitador 
d’un equip que tindrà, com a 
primer objectiu, la permanèn-
cia”, segons ha dit al programa 
‘Temps Afegit’ de Montcada Rà-
dio. De moment, Puig ha decli-

nat fer declaracions per valorar el 
seu adéu del club lassal·lià, que 
també ha anunciat que el fi ns ara 
jugador Manel Gámiz serà el seu 
nou director esportiu.

Sènior B. A manca de tres jor-
nades per acabar la segona fase 
de 4a Catalana, ocupa la setena 
posició en una lliga de 8 equips  
amb 9 punts | RJ

HANDBOL

El club lassal·lià aposta per un canvi generacional en la direcció del sènior A masculí 

Pau Lleixà pren el relleu de Jaume 
Puig a la banqueta del CH La Salle

Bon paper del dos sèniors del CK Montcada i de l’AEE M. Miró 

KORFBAL

Els tres equips locals, 
als play-off per al títol 

Montcada i Reixac ha estat 
l’únic municipi català que ha si-
tuat tres equips als play-off per 
al títol de campió de les tres mà-
ximes categories: Top A, Top B 
i Segona Divisió. El CK Mont-
cada A, que juga al Top A, va 
acabar la lliga regular a la quar-
ta posició i està disputant les 
semifi nals, al millor de tres par-
tits, contra el CK Vallparadís, 
vigent campió de lliga i copa. 
De moment, l’equip de David 
Rúa va perdre el primer partit 
per 26 a 17. El sènior B, que va 
ser el millor al Top B, també va 
iniciar amb una derrota el play-
off contra el CE Vilanova i la 
Geltrú B (12-15).

A Segona Divisió, l’AEE Mont-
serrat Miró, que va passar com 
a segon, tampoc va tenir sort en 
el seu primer partit del play-off, 
perdent a casa contra el Llado-
nosa (15-17) | RJ

L’EF Montcada va acabar la lliga amb una derrota casa contra el segon, el CF Manu Lanzarote (0-3)

Lleixà, al centre de la rotllana, i Puig durant un partit del sènior femení de la temporada passada 
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El CK Montcada B no ha començat bé el play-off

Després d’haver pujat la tempo-
rada passada a Tercera, el Gru-
poUno CTC de l’UB MiR ha 
acabat la lliga al desè lloc amb 43 
punts i un balanç de 13 victòries 
i 17 derrotes. Raúl Ortega, que 
ha estat entrenador-jugador de 
l’equip des de mitjans de gener, 
va disputar el seu últim partit 
ofi cial el 7 de maig amb una vic-
tòria contra el CB Inma (78-72). 
Ortega, que va jugar durant 15 
temporades al desaparegut CB 
Montcada, ha decidit retirar-se 
i també renuncia a seguir com 
entrenador. “Vull passar més 
temps amb la família i, als 35 
anys, ja no puc fer un joc tan 
físic com estava acostumat 

abans”, ha dit el cerdanyolenc, 
qui agraeix públicament el tracte 
que ha rebut a Montcada durant 
la seva llarga trajectòria com a 
esportiva | RJ

Ortega, a la dreta, durant el seu últim partit
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KARATE
El Shi-Kan guanya 
11 medalles al 
Campionat de 
Catalunya de 
Kyokushinkai 
en Kata i Kumite

El Shi-Kan va obtenir un total d’11 medalles (3 ors, 4 argents i 4 
bronzes) al Campionat de Catalunya absolut de Kyokushinkai de 
Kata, des d’alevins fi ns a sèniors, i Kumite, des de cadets fi ns a 
sèniors, que es va disputar el 13 de maig al pavelló Miquel Poblet. 
En Kata, els juvenils Eric Ruiz i Lucía Franco i la cadet Paula Franco 
van aconseguir la medalla d’or a les seves categories. El també juve-
nil Francesc Cinca va guanyar la de bronze mentre que els infantils 
Pau Ruiz i Joel Blasco es van endur les medalles de plata i bronze 
respectivament –els sis, a la foto. En Kumite, el júnior Antonio López 
i el sènior Joel Pérez (-80kg) van obtenir l’argent. Els cadets Ismael 
Estaire i Paula Franco, així com el sènior José Castillo (+80 kg) van 
guanyar la medalla de bronze | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué va aconseguir 9 medalles al 
XXIIè Campionat de Catalunya de Bosc 3D, que es va disputar el 14 
de maig a les instal·lacions del club local amb la participació de 154 
arquers. A la modalitat de longbow, Félix Pérez i Xavier Fernández van 
guanyar la medalla d’or a les categories veterans i sènior, respectiva-
ment. El tercer or per a l’equip local va ser per a Josep Sànchez en arc 
nu. L’única medalla de plata que va aconseguir el CCTA Can Piqué va 
ser per a la cadet Alba Rubio, també en arc nu. En aquesta mateixa 
categoria i modalitat, la seva germana Cristina es va endur el bronze. 
Les altres quatre medalles d’aquest metall van ser, en longbow, per a 
la sènior Noemí Marzola i Nil García, entre els menors de 14 anys, i, 
en arc nu i arc compost, per als sèniors Marta Gelpí (32 punts) i Tolo 
Jiménez (41 punts), respectivament | RJ

Bons resultats al Campionat de Catalunya 

El TT La Unió encaixa la primera 
derrota a la fi nal de Segona A 
L’equip format per José Hurtado, Carlos Fer-
nández i Néstor Troncoso no va poder aconse-
guir el títol de campió de Segona A Provincial 
després de perdre la fi nal que es va disputar 
el 14 de maig a les instal·lacions que la Fede-
ració Catalana de Tennis de Taula té a Calella. 
Els montcadencs, que van guanyar el seu grup 
i jugaran la propera temporada a Primera, van 
perdre contra els Amics de Terrassa per 2 a 4 
en la que ha estat la seva primera ensopegada 
de tota la temporada. Després d’aquesta derro-
ta contra un rival que també estava invicte, el 
sènior A de La Unió no podrà optar al doble 
ascens a Preferent | RJ

Cs demana una comissió 
que estudiï el repartiment 
dels ajuts a les entitats
Ciutadans exigeix al regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC), que creï de forma urgent 
una comissió que estudiï un nou 
repartiment de les subvencions a 
entitats esportives. Aquest va ser 
un dels punts de l’acord entre la 
formació taronja i l’equip de govern 
per aprovar els pressupostos mu-
nicipals. Óscar Pérez, un dels tres 
regidors que Cs té a l’oposició, con-
sidera que la regidoria d’Esports 
està mostrant “deixadesa” i avisa 
que el seu partit serà “infl exible” 
amb el govern perquè executi tots 
els punts de l’acord | RJ

SUBVENCIONS

L’UltraJAM participa a la 
Transvulcania de La Palma
Jordi Casanovas va acabar a la 
118a posició de la Marató de 45 
km amb un temps fi nal de 6 hores 
i 21 minuts. A l’UltraMarató, de 74 
km, van participar Enric Dalmau 
(564è de 2.000 corredors amb un 
temps de 12 hores i 11 minuts), 
Toni Ortiz (638è amb 12h i 28’) i 
Jordi López (1.023è amb 13h i 51’) 
–els tres, a la foto | RJ 

ATLETISME DE MUNTANYAGIMNÀSTICA RÍTMICA
El CG La Unió classifi ca dues gimnastes per a la 
Final dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

NATACIÓ
Bon resultats de l’EN Montcada a la Final Territorial 
L’Escola de Natació Montcada va obtenir 16 podis a la Final Terri-
torial dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que es va disputar 
el 20 de maig a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Tots 
els nedadors que van formar part de l’equip local (Carla i Nadia 
Misas, Guillem Artés, Arnau Bofi ll, Eloy Quero, Natalia Castro, 
Martín Casado, Martí Toldos, Claudia Garrote, Marc Grau, Marta 
Mérida i Víctor Lara) es va classifi car per a la fi nal de Catalunya 
que es disputarà el 4 de juny a Igualada | RJ 

MOUNTAIN BIKE
José Luis Martín, entre els 50 millors de la Titan
El ciclista montcadenc de l’equip 
Tomás Domingo va aconseguir 
fi nalitzar en el seu debut a la Ti-
tan Desert, l’exigent cursa de sis 
etapes que es va disputar entre el 
30 d’abril i el 5 de maig al Sàhara 
marroquí. A la classifi cació gene-
ral, Martín, de 46 anys, va ocupar 
la 50a posició d’un total de 350 
corredors, sent el número 18 de 
la categoria màster 40. El conjunt 
barceloní va participar en aques-
ta prova amb un total de 20 cor-
redors, que van fer uns 600 qui-
lòmetres en sis dies | RJ 

Quatre gimnastes del CG La Unió 
van participar el 21 de maig a la 
fi nal de la Fase Territorial dels 
Jocs Esportius Escolars de Cata-
lunya que es va disputar a Vilade-
cans. La benjamina A Sheila Ro-
ger, que va ser tercera, i la infantil 
A Núria Álvarez, que va ser vuite-
na, van passar a la fi nal nacional 
que se celebrarà el 4 de juny a 
la Bisbal d’Empordà. La resta de 
la representació local va estar for-
mada per l’alevina B Sandra Lu-
que, que va fi nalitzar a la tercera 
posició, i la infantil B Lucía Pina, 
que va ser sisena | RJCG
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.....Viu l’Esport................ FUTBOL
Els prebenjamins juguen l’últim derbi de la temporada 
El partit entre els dos prebenja-
mins B del CD Montcada i l’EF 
Montcada, corresponent a la 29a 
jornada del grup 48è, va fi nalitzar 
amb victòria dels vermells per 0 
a 12. A manca d’un partit, l’EF 
Montcada ocupa la setena posi-
ció amb 45 punts (14 victòries, 
3 empats i 10 derrotes) mentre 
que els verds són tretzens amb 
13 punts (4-1-22). D’altra banda, 
el club vermell organitza el 12è 
Torneig Vila de Montcada que es 
farà durant dos caps de setmana 
del mes de juny (3 i 4/10 i 11) | RJ  

PROPOSTES

L’esport augmenta la seva presència 
al programa de la Festa Major
Hi haurà atletisme, bàsquet, tennis taula, futbol sala i ‘futbol bombolla’, entre d’altres

L’esport adquireix més presència 
al programa d’activitats de la Fes-
ta Major, que se celebrarà entre 
el 2 i el 5 de juny. La Milla Ur-
bana de la JAM es consolida com 
l’esdeveniment esportiu més im-
portant amb l’organització de la 
seva 12a edició, que es disputarà 
el 4 de juny, a partir de les 10h, 
a la rambla dels Països Catalans. 
Les inscripcions, amb un límit de 
600 atletes i a un preu de 3 euros, 
estaran obertes fi ns a l’1 de juny 
i s’han de fer al web www.jam.cat. 
El 3 de juny, el CTT La Unió 
organitza al pavelló Miquel 
Poblet el VIè Open Popular 
Vila de Montcada i 2n de Fes-
ta Major amb una competició 
individual i per parelles. Les 
inscripcions, al preu de 10 euros, es 
poden fi ns que s’esgotin les places
a openscttlaunio@gmail.com. Aquest 
mateix dia, l’UB MiR prepa-
ra un 3x3 de bàsquet que es 
farà, de 9 a 14h, davant del 
pavelló Miquel Poblet. Les 
inscripcions, a 15 euros per 

equip, s’han de fer entre el 22 i el 
31 de maig a l’ofi cina que el club 
té a la pista coberta, de 18 a 20h, 
o a través del correu electrònic 
uniobasquetmir@ubmir.cat. 
El 5 de juny, el CFS Mont-
cada prepara un 3x3, a partir 
de les 10h, per a jugadors des 
de promeses fi ns a cadets. Les 
inscripcions, al preu de 4 euros 
per participant, es poden fer fi ns 
al 31 de maig a l’ofi cina del club 
(Tarragona, 3) el dilluns, dimarts 
i dimecres, de 17.30 a 20h. 

Activitats. L’IME, que col·labora
amb totes les entitats en l’or-
ganització d’aquestes activitats, 
també prepara un jornada de 
‘futbol bombolla’ que es farà el 4 
de juny al pavelló Miquel Poblet, 
de 16 a 21h. Els equips, formats 
per cinc jugadors i que poden ser 
mixtos, han de pagar 12,5 euros 
i les inscripcions estaran obertes 
fi ns al dia 1. L’excursionisme, la 
petanca, el korfbal, els escacs, el 
futbol i el tir amb arc també es-
taran presents a la Festa Major.

Rafa Jiménez | Redacció

Els cosins Erik Corral, de 26 
anys, i Marc Parra, de 21, han 
protagonitzat una gran tempora-
da dirigint els dos equips alevins 
femenins del RCD Espanyol. 
Fent tàndem amb Àlex Gassó, 
Corral ha guanyat la lliga amb 
l’aleví A al grup únic de 1a Divi-
sió amb 57 punts en 20 jornades. 
Per la seva banda, Parra es va 
proclamar campió al grup 2n de 
2a Divisió amb el B a manca de 
dues jornades per al fi nal | RJ

Èxit de dos 
tècnics locals al 
planter femení 
del RCDE
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L’atletisme tornarà a ser protagonista durant la matinal del diumenge de Festa Major

FUTBOL SALA
Polèmica entre el CFS Montcada i el CFS Corbins

El prebenjamí va quedar eliminat 
de la Copa Catalunya després de 
perdre el 21 de maig per penals a 
la pista de l’FS Racing Pineda (9-
9). Els montcadencs, que el 7 de 
maig havien guanyat una primera 
ronda contra l’AE Montmeló (5-
11), van superar també la segona, 
tot i perdre contra del CFS Corbins 
(8-7). El CFS Montcada va impug-
nar aquest partit perquè el seu ri-
val n’havia disputat dos en menys 

de 12 hores i la federació li va donar la victòria per 0 a 6. Aquesta 
resolució va generar forta tensió i l’entitat montcadenca denunciarà el 
club lleidatà davant del comitè de competició per haver malmès la seva 
imatge a les xarxes socials i a diferents mitjans de comunicació | RJ 
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Només ha perdut un partit a la segona part de la temporada

BÀSQUET

El Mini A de l’UB MiR 
es proclama campió

El Mini A de l’UB MiR s’ha 
proclamat campió de lliga al 
grup 2n del Nivell C-2 després 
d’haver sumat 23 punts en 12 
jornades amb un balanç d’11 
victòries i una única derrota. 
Els montcadencs, que només 
van perdre el partit que es va 
disputar a principis de febrer 
contra el CES Bosco Roca-
fort (61-62), corresponent a la 
4a jornada, es van proclamar 

campions el 13 de maig amb 
un triomf a la pista del Santa 
Caterina de Siena (42-60) que 
va servir per tancar la lliga. 
A la primera part de la compe-
tició que es va disputar entre 
els mesos d’octubre i desem-
bre, el Mini A blau va fi nalit-
zar a la quarta posició del grup 
10è del Nivell C amb 14 punts 
i un balanç de 4 victòries i 6 
derrotes | RJ 

U
B 

M
IR

Els alevins Eva Fernández i Iván Roldán van representar el Roller Can 
Cuiàs a la competició que es va disputar el 13 i 14 de maig a Llicà 
d’Amunt. Tot i quedar lluny de les primeres posicions, ambdós van 
fi nalitzar les seves proves i van millorar els seus temps personals | RJ 

PATINATGE
Debut del Can Cuiàs al Campionat d’Espanya de Pista

El Mini A de l’UB MiR va celebrar el títol el 13 de maig a la pista del col·legi Santa Caterina de Siena

Els quatre equips han acabat entre els dos primers classifi cats

FUTBOL

Brillant temporada dels 
benjamins de l’EF Montcada

El benjamí A de l’EF Montcada,  
que juga al grup 18è de 2a Di-
visió, s’ha proclamat subcampió 
amb 74 punts i pujarà a Primera 
ja que el campió del seu grup, el 
Gimnàstic Manresa, no pot te-
nir més de tres equips a la matei-
xa categoria. El benjamí B puja a 
Segona gràcies al fet que ha estat 
campió del grup 21è de 3a Divi-
sió, títol que va certifi car el 29 
d’abril, i quan encara restaven 

tres jornades per acabar la lliga, 
amb una victòria contra l’OAR 
Gràcia Sabadell C (0-15). El Ben-
jamí C és líder del grup 25è de 
Tercera i es proclamarà campió, 
i, per tant, pujarà a Segona, si 
empata o guanya el 27 de maig 
al camp del CF Ripollet C. Per 
últim, el Benjamí D, que juga al 
grup 26è de Tercera, és segon 
amb 70 punts, a tres del campió, 
la Fundació Terrassa E | RJ 
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A manca d’una jornada per acabar la lliga, el benjamí B és líder amb 75 punts en 27 jornades

Marc Parra i Erik Corral, tècnics del RCDE
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Miguel Millán
Joc net. Miguel Millán, de 44 anys, ha fet de l’esport la seva fi losofi a de vida. Nascut al barri barceloní 
de Nou Barris, però veí de Montcada des de fa 13 anys, la seva professió –preparador físic i entrenador 
personal– l’obliga a estar sempre en forma i a cuidar la seva alimentació. Fa dues dècades, va entrar al 
món de la competició amb el fi tness atlètic, una disciplina que barreja el culturisme amb la gimnàstica 
esportiva. Va arribar a ser dues vegades campió d’Espanya i va ocupar la quarta posició en un Mundial, 
però una greu lesió li va impedir continuar. Fa quatre anys, una conversa amb les seves fi lles bessones 
el va motivar per tornar a competir, aquest cop al culturisme natural que promou aquest esport sense 
l’ús de substàncies dopants. El seu retorn no ha pogut ser millor ja que, al novembre de l’any passat, es 
va proclamar campió del món a la categoria màster. Ara aspira a mantenir el seu nivell competitiu per 
continuar sent un motiu d’orgull per a la seves fi lles. 

‘Fer exercici sense menjar 
sa pot ser un còctel perillós’ 

Com es prepara un per tornar a com-
petir després d’estar 12 anys retirat?
Durant tot aquest temps m’havia 
dedicat a entrenar altres esportistes, 
però no sentia enveja perquè sabia 
que ja havia passat la meva etapa. 
Sempre he estat molt competitiu, 
però també he gaudit molt del pro-
cés de preparació i per això m’ajuda 
la meva feina, perquè sempre he 
d’estar en forma. Una conversa amb 
les meves fi lles em va obrir els ulls. 
Em van preguntar per què no torna-
va a competir si disfrutava tant fent-
ho. Per això vaig tornar, però només 
per fer culturisme perquè ja no tenia 
edat per fer acrobàcies arriscades. 
I tres anys després, es va proclamar 
campió del món. S’ho esperava?
En aquest tipus de competicions no 
saps qui et posarà les coses més difí-
cils perquè no és com l’atletisme, on 
cadascú té la seva marca. L’important 
és arribar amb bons punts de defi ni-
ció i, per això, és clau l’entrenament i 

l’alimentació. La sort que tinc és que 
jo sóc el meu propi preparador.
Pertany a una federació que promou 
el culturisme natural. Hi ha molt do-
patge en aquest món?
Aquest esport està tacat perquè hi ha 
molts competidors, tot i que no tots, 
que fan servir substàncies. Em mo-
lesta que s’hagi d’especifi car el con-
cepte ‘natural’. Ningú parla de ‘futbol 
natural’. El dopatge està prohibit a 
totes les federacions de culturisme, 
però n’hi ha algunes on la seva uti-
lització és ‘vox populi’. Jo participo en 
competicions on hi ha més control: 
es fan anàlisis i, fi ns i tot, es fan servir 
polígrafs. S’ha de promoure l’esport 
net. No critico als que fan servir subs-
tàncies artifi cials, però sí als que ho 
fan i competeixen contra els que ens 
preparem d’una forma natural.   
S’ha de entrenar dur, però una bona 
alimentació també és clau, veritat?   
Com qualsevol esport, s’ha de ser 
constant i tenir paciència, tant en-

trenant com amb l’alimentació, 
però no s’ha d’estar obsessionat. 
En el meu cas, menjo cinc vegades 
al dia, especialment verdura, ou i 
peix. Hi ha molts que es preparen 
menjant molta carn. No és el meu 
cas. La gent ho pot veure com un 
sacrifi ci, però a mi sempre m’ha 
agradat menjar sa. Això sí, quan 
estic fora del període competitiu, 
també em puc regalar petits plaers 
com beure’m una cervesa.  

No és molt sacrifi cat?
A mi m’agrada. És la meva fi loso-
fi a de vida. Si ho fas per obligació, 
no aguantes gaire. Estar en forma i 

menjar sa t’aporta benefi cis a partir 
d’una determinada edat. Veig gent de 
la meva generació que ja comença a 
tenir problemes de salut. A mi tam-
bé em pot passar, però no serà pels 
meus mals hàbits alimentaris. 
I quantes hores entrena?
Quatre dies a la setmana durant una 
hora. Quan s’acosta una competició, i 
has d’estar en el pes adequat, inten-
sifi co l’entrenament fi ns a sis dies a 
la setmana. La preparació ha de ser 
suau. No cal que siguin tres hores 
diàries. Millor entrenar poc temps, 
però que sigui un treball intens i con-
centrat.
Per què creu que molta gent veu el 
culturisme amb una certa distància i 
d’una forma negativa?
Mai es pot generalitzar. Només po-
dem jutjar quan experimentem algu-
na cosa en primera persona. És veri-
tat que hi ha gent que entra en aquest 
món i s’obsessiona, però, en general, 
hi ha gent molt maca.   

Ara hi ha un ‘boom’ de l’esport po-
pular: running, spinning, pilates… 
Això és positiu per a la salut?
Ara faré una crítica al sistema. Està 
molt bé l’exercici, però s’ha de fer 
d’una manera progressiva, sabent 
quins són els límits del teu cos i acom-
panyant-ho amb bons hàbits alimen-
taris. Si no, pot arribar a ser un còctel 
perillós i s’ha d’anar amb compte.
Es veu durant molt de temps anant 
al gimnàs, sigui o no amb l’objectiu 
de competir?
Sí. L’important és veure amb ob-
jectivitat les teves limitacions. S’ha 
d’assumir l’edat que tens a cada mo-
ment. No pots o, millor dit, no has de 
voler aspirar a fer la mateixa activitat 
física que feies quan eres més jove.
Quins reptes té per al futur?
Estic preparant un campionat in-
ternacional que es farà a Madrid a 
l’octubre amb l’objectiu de classifi car-
me per al Mundial que es disputarà a 
Boston dues setmanes més tard. 

culturista

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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‘Em molesta que s’hagi 
d’usar el concepte 
‘natural’ per referir-se al 
culturisme. Ningún parla 
de futbol natural’


