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NOUS RECURSOS PEDAGÒGICS
El Museu Municipal estrena dos curtmetratges 
d’animació sobre els Montcada i Les Maleses 
per apropar la història al públic infantil

PATRIMONI

La col·lecció medieval s’amplia amb el llegat de Danilo Moncada i l’espai dedicat al món iber exposa noves troballes

El Museu Municipal ha reobert 
les seves portes després d’estar 
gairebé un any tancat al públic 
general amb motiu dels treballs 
de remodelació que s’hi han dut 
a terme. La intervenció ha servit 
per renovar el discurs museugrà-
fi c i redistribuir els espais amb 
un doble objectiu: donar visibi-
litat al material localitzat en les 
darreres excavacions arqueològi-
ques al jaciment ibèric Les Ma-
leses i incorporar les donacions 
fetes per Danilo Moncada Zarbo 
di Sòria, descendent de la branca 
siciliana –lloc on el cognom perd 
la ‘t’– d’aquesta família noble 
d’origen medieval. Així ho va ex-
plicar la directora honorífi ca del 
Museu, Mercedes Duran, a l’ac-
te d’inauguració, fet el 24 d’abril,  
amb la presència de l’aristòcrata 
italià, a més de l’alcaldessa Laura 
Campos i la regidora de Cultura 
i Patrimoni, Mónica Martínez –
ambdues d’ICV-
EUiA. Duran va 
agrair  la donació 
de Danilo Mon-
cada, “que ha 
permès omplir 
un buit en el 
nostre passat 
medieval” i va 
destacar l’apos-
ta del Museu per “un discurs 
més entenedor i accessible per 
a tots els públics, especialment 
per als infants i també per a les 
persones amb alguna discapa-
citat visual i auditiva”. 

Films didàctics. Una de les no-
vetats destacades per al públic 
infantil són dos curtmetratges 
d’animació de José Cubero so-

bre Les Maleses i la família dels 
Montcada. El programa ‘La mi-
rada tàctil’, de la Diputació de 
Barcelona, posa a l’abast de per-
sones invidents maquetes i dos-
siers amb informació en el siste-
ma de lectura Braïlle. “Aquestes 
reformes ens permeten adap-
tar-nos als nous temps i conti-
nuar sent una fi nestra oberta 
al nostre passat”, va concloure 
Duran. 

Orígens. Danilo Moncada va ma-
nifestar la seva gran estimació 
pel municipi, “perquè la histò-
ria de la meva família va néi-
xer entre aquestes valls” i va 
mostrar la seva admiració per la 
seva avantpassada Elisenda de 
Montcada, la darrera esposa del 
rei Jaume II, “un exemple de 
dona moderna i protectora de 
totes les dones, molt avançada 
a l’època en què va viure.” El 
noble italià va anunciar  la ces-

sió d’un nou 
document al 
Museu Muni-
cipal relacionat 
amb la conces-
sió de terres i 
poders legals a 
Sicília per part 
del Rei Pere 
IV d’Aragó a 

la família dels Moncada, al se-
gle XIV. Campos va tancar els 
parlaments elogiant la tasca del 
Museu Municipal des de la seva 
fundació, l’any 1982 “quan va 
assumir la protecció, conserva-
ció i divulgació del patrimoni 
local, contribuint  a construir la 
nostra identitat col·lectiva com 
a poble i a esborrar l’estigma 
de ciutat de l’extraradi”.

Laura Grau | Montcada

El Museu obre una nova etapa amb 
un discurs més entenedor i accessible 

Duran: ‘La reforma 
ens permet adaptar-
nos als nous temps 
i continuar sent una 

fi nestra oberta al 
nostre passat’

D’esquerra a dreta, Laura Campos, Mercedes Duran, Danilo Moncada i Mónica Martínez, a la nova sala dedicada a la família dels Montcada

Visites guiades 
al nou Museu 
per Festa Major
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El cap de setmana de la Festa 
Major de Montcada, els dies 
19 i 20, s’organitzaran visites 
guia des a la nova exposició 
permanent del Museu Muni-
cipal –coincidint amb el Dia 
Mundial dels Museus, el 18. 
També s’aprofi tarà la cami-
nada popular al jaciment Les 
Maleses que organitza El Cim, 
el 19 de maig, per fer una se-
gona recrea ció històrica de 
la vida quotidiana al poblat, 
amb la participació d’alum-
nes de l’INS Montserrat Miró 
i voluntaris del Museu. Per 
més informació i reserves, els 
interessats es poden posar en 
contacte amb el Museu Muni-
cipal: 935 651 122 / museu-
municipal@montcada.org | LG

Duran mostra a Danilo Moncada la sala dedicada al món iber, que incorpora les últimes troballes

Una de les novetats és una maqueta del jaciment que està adaptada per a persones invidents
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PAS RESTRINGIT
El carrer Doctor Buxó, que dona accés 
a l’escola Reixac, es tancarà al pas dels 
vehicles que no siguin de veïns residents

JORNADES

Les jornades organitzades els dies 
14 i 15 d’abril per la Taula Comu-
nitària del Rec Comtal, on hi ha 
representades entitats de Montca-
da i Reixac i Barcelona, així com 
els respectius ajuntaments, van 
posar de relleu l’interès compartit 
per recuperar aquesta canalitza-
ció mil·lenària que, des de l’Edat 
Mitjana (segle XI), duia l’aigua 
del Besòs fi ns a la Ciutat Comtal. 
Es tracta d’un patrimoni històric i 
cultural que durant anys ha estat 
ignorat, però que és ben viu i ara 
es pretén recuperar i conservar.
Per refl exionar sobre aquest ob-
jectiu comú, es van fer a la Casa 
de la Mina diferents taules rodo-
nes amb la participació de veïns, 
col·lectius, tècnics i polítics. 

Participació. Sobre com aprofi -
tar la recuperació del Rec com a 
motor de transformació i millora 
dels barris des d’una perspectiva 
comunitària i d’economia social, 
van parlar representants d’enti-
tats locals, com l’AV de Can Sant 
Joan i l’Observatori del Territori 

del Medi Ambient, que van re-
clamar a les administracions ins-
truments de participació veïnal. 
“Volem decidir i fer aportacions 
des d’un inici, no limitar-nos a 
donar el vistiplau a les propos-
tes tècniques que se’ns presen-
tin”, va dir el president de l’AV, 
José Luis Conejero. 
Com a exemple d’iniciatives 
d’aquest tipus que funcionen a 
altres municipis hi van intervenir 
l’associació Circula Cultura de 
Sant Boi del Llobregat, una edu-
cadora del projecte ‘A les places’ 
de l’Ajuntament de Granollers, la 
Coordinadora Agroecològica Re-
ruralitzem Nou Barris i Horta i 
l’Assemblea de Vallcarca.   
Els representants de les adminis-
tracions van recollir la demanda 
de les entitats i van assegurar que 
tot el que es faci al voltant del Rec 
Comtal es promourà tenint en 
compte les propostes i necessitats 
del veïnat. Així ho va dir el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), després d’expli-
car que l’Ajuntament vetllarà per 
la protecció del canal mentre es 
facin les obres del soterrament 
de l’R2, molt properes al seu tra-
çat. “Aquest projecte ens obre 
un ventall enorme per cosir la 
ciutat i aprofi tar per mostrar 
el Rec en tots els trams on sigui 
possible”, va dir l’edil.
Per la seva banda, Joaquim Calafí, 

director de l’Àrea de Serveis Tèc-
nics del Consorci del Besòs, va 
avançar les actuacions previstes 
al voltant del canal en el marc 
d’un Pla Director que liderarà 
aquest organisme i que es troba 
en fase embrionària. “Posarem 
l’esborrany a l’abast de tothom 
perquè volem recollir la vo-
luntat dels veïns”, va assegurar 
Calafí. A les taules rodones hi van 
assistir l’alcaldessa, Laura Campos, 
i la regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ambdues d’ICV-EUiA), i 
el regidor de Medi Ambient, José 
Domínguez (Círculo). El programa 
va acabar diumenge amb una visita 
guiada que es va iniciar a la Casa 
de les Aigües de Trinitat Nova i va 
acabar a la Casa de la Mina.  

Valoració. En nom de la Taula Co-
munitària, Antonio Alcántara va 
qualifi car la jornada com “un pas 
més d’un llarg recorregut cap 
a la creació de millores en els 
barris amb aquesta perspectiva 
d’acabar amb les desigualtats 
socials des del treball comunitari 

i la corresponsabilitat entre ciu-
tadania i administracions”. Per a 
l’activista, vinculat a l’AV Can Sant 
Joan, és molt important deixar clar 
que el Rec Comtal és un bé comú 
de tots i que, justament per això, 
cal abordar la seva recuperació des 
d’una òptica àmplia i col·lectiva.

Pilar Abián | Parc de les Aigües

Posar en valor el Rec Comtal, objectiu 
comú d’administracions, veïns i entitats

La Taula Comunitària 
vol vincular el Rec a 
projectes d’economia 
social que incideixin en 
la millora dels barris 
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El Consorci del Besòs lidera el Pla Director que vol recuperar el canal amb el compromís d’incorporar les propostes ciutadanes

D’esquerra a dreta, Tania Galán (Museu Municipal), Enric H. March, autor del llibre ‘El Rec Comtal’, i Antonio Alcántara (Taula Comunitària)

José Luis Conejero, de l’AV Can Sant Joan Jordi Sánchez, president de l’Àrea Territorial
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El Rec data del segle XI i suposa 
un bé de gran valor històric i cultural

El Rec Comtal és visible en un petit tram a tocar de la Casa de la Mina i des del carrer Carril de Can Sant Joan i fi ns al barri barceloní de Vallbona
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L’escriptor Enric H. March, autor 
del llibre El Rec Comtal. 1000 anys 
d’història explica en aquesta obra 
els diferents moments històrics del 
canal des que neix per moure mo-
lins a l’Alta Edat Mitjana (segle XI) 
fi ns a l’actualitat. “Sense el Rec 
no s’hagués entés que una petita 
ciutat com era aleshores Barcino 
–amb poc més de 1.500 habitants– 
arribés a crèixer tant i a tenir el 
poder que va assolir”, va explicar 
l’autor a l’acte de presentació de la 
jornada feta el 14 d’abril, a la Casa 
de la Mina.
El llibre de March recull la trajectò-
ria de la infraestructura hidràulica 
més important que han tingut Bar-
celona i els pobles de l’antic Pla, un 
canal que arrenca des de la llera 

del Besòs, passa per sota del car-
rer Jaume I de Montcada fi ns a la 
plaça Lluís Companys i, des d’allà, 
cap a la Casa de la Mina des d’on 
continua el seu recorregut en direc-
ció a Vallbona. Hi ha dos punts en 
què el Rec és visible, a tocar de la 
Casa de la Mina i al fi nal del carrer 
Carril fi ns al terme municipal de 
Barcelona. Aquest tram és el que 
ha estat recuperat recentment en 
resposta a una reivindicació veïnal.

Patrimoni desconegut. El Rec, que 
fi ns a principi del segle XX encara 
subministrava aigua a Barcelona, 
va anar quedant progressivament 
en l’oblit. Dos van ser els motius 
que van contribuir a la seva degra-
dació; d’una banda, la contamina-
ció de les seves aigües fruit de la 

industrialització, i de l’altra, el crei-
xement urbanístic. La construcció 
d’edifi cis i la urbanització de car-
rers sobre el seu traçat va fer que 
bona part del Rec Comtal quedés 
ocult i és aquesta invisibilitat el que 
el fa vulnerable, segons va explicar 
la tècnica del Museu Municipal, 
Tania Galán. 
Des d’aquest servei local, fa anys 
que es reivindica i es treballa per 
la recuperació del Rec i en defen-
sa del patrimoni construït al vol-
tant d’aquest element –com ara, 
la Casa de les Aigües. “Es poden 
fer moltes coses dins del marc 
legal per protegir-lo, però l’ei-
na més efectiva és la difusió, 
que la gent el conegui, aquesta 
és la manera que el respecti”, 
opina Galán.

Pilar Abián | Parc de les Aigües

La infraestructura va quedar en desús arran la industrialització i el creixement urbanístic
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Dante Fachin reivindica l’esperit de 
l’1-O per construir el futur del país
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L’expodemita explica la seva experiència com a diputat en l’última legislatura

LLIBRE A DOS MANS

Coscubiela, crític amb la 
política de blocs enfrontats

Una quarantena de persones va as-
sistir a la presentació del llibre ‘Em-
pantanados’, de Joan Coscubiela, 
que es va fer el 17 d’abril a la Casa 
de la Vila, organitzada per ICV. 
L’exsecretari general de CCOO i 
exdiputat de Catalunya Sí Que es 
Pot (CSQP) exposa en aquest vo-
lum la seva visió sobre el procés 
sobiranista des de la perspectiva 
de l’equidistància, “que no la in-
diferència”, va remarcar durant 
la conversa que va mantenir amb 

el locutor David Velasco. Tots dos 
van ser presentats per la coordina-
dora local de la coalició rogiverda, 
Jessica Segovia.
Per a Coscubiela, per entendre 
la situació actual cal remuntar-se 
al govern d’Aznar i la seva visió 
“centralista i uniforme” de l’Estat 
espanyol que va donar peu a una 
mutació de la Constitució per mit-
jà de canvis legislatius i a una co-
lonització ideològica del Tribunal 
Constitucional. Posteriorment, la 
reforma de l’Estatut es va convertir, 

Laura Grau | Montcada

L’exdiputat de CSQP presenta el seu llibre ‘Empantanados’

ASSAIG POLÍTIC

D’esquerra a dreta, Jessica Segovia, Joan Coscubiela i David Velasco, a la Casa de la Vila 

LA
U

R
A 

G
R

AU

“Passi el que passi, allò que vam 
fer l’1-O conformarà la identitat 
col·lectiva dels catalans”. Aques-
ta és una de les refl exions incloses 
al llibre Informe urgent des dels escons 4 
i 5, que han escrit a dues mans els 
exdiputats de Catalunya Sí Que 
Es Pot (CSQP), Albano Dante 
Fachin i Àngels Martínez Castells, 
amb l’objectiu de donar la seva vi-
sió de la legislatura que va acabar 
amb l’aplicació de l’article 155 i 
la convocatòria d’eleccions auto-
nòmiques. Fachin va parlar del 
llibre el 20 d’abril, al Cafè Colon, 
en un acte organitzat per l’ANC, 
el Comitè de Defensa de la Repú-
blica (CDR), ERC, la CUP i el 
PDeCAT i presentat pel portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez. 

Ruptura. Qui va ser secretari gene-
ral de Podem Catalunya, va expli-
car el seu procés d’allunyament i 
ruptura amb Podemos, iniciat ar-
ran de la proposta del govern cata-
là de convocar el referèndum. Per 
a Dante Fachin, era necessari im-
plicar-se en l’1-O “perquè podia 
ser l’oportunitat de fer tremolar 

el Règim del 78 des de baix, un 
dels objectius pels quals havia 
nascut la formació”. Tot i que 
així ho van decidir les bases del 
partit després d’un ampli debat, 
“els dirigents de Podemos a ni-
vell estatal, van desautoritzar 
els cercles, les bases i la direcció 
catalana escollida democràti-
cament”, va dir el polític. Per a 
Dante Fachin, l’esquerra espanyo-
la no ha sabut entendre l’excep-
cionalitat que va suposar l’1-O, 
on militants de Podem van de-
fensar les urnes al costat de gent 
de l’ANC i membres de la CUP 

es van coordinar amb votants de 
Convergència, “en un exercici 
de superació de les diferències 
ideològiques per aconseguir fer 
realitat el dret d’autodetermina-
ció d’un poble”, va afegir. Pel que 
fa al futur del procés, l’expodemita 
considera que qualsevol resposta ha 
de ser construïda des de la fi delitat 
a l’esperit de lluita col·lectiva i deso-
bediència de l’1-O i als milions de 
persones que creuen en la defensa 
dels drets humans, els serveis pú-
blics i la cultura. La recaptació de 
les vendes del llibre es destinarà a la 
caixa de resistència de l’ANC. 

Laura Grau | Montcada

Prop d’un centenar de persones van omplir el Cafè Colon per escoltar Albano Dante Fachin

En el moment de tancar aquesta edició, el 26 d’abril a la tarda, hi havia 
convocades dues concentracions al centre del municipi. La primera, 
organitzada pel grup Unidad Montcada (UM) davant de la Casa de la 
Vila contra els llaços grocs, amb el suport de grups com la Coordina-
dora por Tabarnia, Democracia Unidad Española i també del PP de 
Montcada. Amb el lema ‘Els carrers també són nostres’, els convo-
cants exigeixen a l’Ajuntament que compleixi l’ordenança municipal 
que prohibeix enganxar cartells i altres elements propagandístics a la 
via pública “perquè torni a regnar el civisme i la bona convivència”. 
Davant d’aquesta convocatòria, el Comitè de Defensa de la República 
local i l’ANC, juntament amb ICV, EUiA, ERC, PDCAT, Círculo i la CUP, 
han fet un comunicat conjunt en defensa de la convivència i contra el 
feixisme i la intolerància, tot convocant una concentració alternativa a la 
mateixa hora a la plaça Lluís Companys per mostrar de forma pacífi ca 
“el rebuig a qualsevol manifestació que vulneri la convivència social 
i cultural i que atempti contra les llibertats polítiques” | LG

CONCENTRACIONS OPOSADES
Montcada acull dues manifestacions de signe contrari 
el mateix dia, a favor i en contra dels llaços grocs

en opinió del polític, en un camp de 
joc entre dues visions de l’Estat ra-
dicalment diferents, tensió que va 
culminar amb l’esclat de la crisi eco-
nòmica, que va generar la por de la 
classe mitjana catalana de perdre 
el seu estatus. “En lloc d’atribuir 
la crisi al capitalisme fi nancer i 
a la manca de contrapesos, argu-
ment que sempre hem defensat 
les esquerres, aquest sector de la 
població va optar pel confl icte 
identitari, amb el perill que això 
comporta”. Aquesta és la principal 
tesi del llibre Empantanados. 

Equidistància. Coscubiela tam-
bé va criticar la banalització del 
llenguatge polític –“expressió del 
deteriorament de la democrà-
cia”– i va defensar la necessitat de 
trencar la dicotomia entre unionis-
tes i independentistes i construir 
l’espai de l’equidistància, “ente-
nent que no es tracta de ser indi-
ferents, sinó de ser bel·ligerants, 
tant amb la DUI i la República 
low cost com amb l’actitud del PP 
i l’empresonament de líders so-
cials i polítics”. Tot i ser una po-
sició incòmoda, l’exlíder sindical 
considera que cal defensar-la amb 
valentia, “si les forces d’esquerres 
–va dir– volem tenir alguna op-
ció a les eleccions municipals”. 
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Josep Bacardit recorda la preocupació 
dels alcaldes republicans per l’educació
El cronista local fa una xerrada en commemoració del 87è aniversari de la II República

Els partits locals de la coalició Ca-
talunya-En Comú Podem –forma-
da per Podem, ICV i EUiA– van 
commemorar el 87è aniversari de 
la proclamació de la II República 
Espanyola –el 14 d’abril del 1931– 
amb la projecció del documental 
‘La maleta mexicana’ al local de 
Podem Montcada i una xerrada 
a càrrec del cronista Josep Bacar-
dit, coautor del llibre ‘940 dies. La 
Guerra Civil a Montcada’ –junta-
ment amb Ricard Ramos.
El documental de Trisha Ziff narra 
el descobriment al 2007, a Mèxic, 
de milers de negatius d’imatges 
fetes pels fotògrafs Gerda Taro, 
Robert Capa i David Seymour 
durant la Guerra Civil Espanyola. 
Precisament Mèxic va ser el país 
que als anys trenta va obrir les 
seves portes a la intel·lectualitat re-
publicana i a molts càrrecs polítics, 
entre els quals hi havia el primer al-
calde de la República a Montcada, 
Josep Espinasa, i el seu successor, 
Alfons Boix. 
Espinasa, metge de professió, va 

ser el primer alcalde escollit demo-
cràticament, el 12 d’abril del 1931, 
i el qui va proclamar la República 
Catalana al municipi, després que 
Companys i Macià ho fessin a la 
Plaça Sant Jaume. Va ocupar l’Al-
caldia fi ns al 1933 i al 1939 es va 
exiliar a Mèxic a l’igual que Boix, 
el seu successor, que era farmacèu-
tic i va encapçalar la candidatura 
d’ERC al 1934, sent l’alcalde fi ns 
al febrer del 1938. 

Prioritat. Bacardit va centrar part 
de la seva intervenció a parlar de la 
trajectòria dels dos alcaldes republi-
cans. “Una de les seves màximes 

preocupacions va ser la creació 
d’escoles, conscients que l’edu-
cació era imprescindible per ga-
rantir el futur de la societat”, va 
dir el cronista local, qui també es 
va referir a la iniciativa d’un grup 
d’exiliats encapçalada per Boix 
d’enviar una carta a l’ONU a mit-
jan dels anys quaranta reclamant 
la fi  de la dictadura i el retorn dels 
exiliats. “Malauradament, ningú 
va moure un dit perquè, amb el 
nou ordre mundial, era preferi-
ble una dictadura que una Espa-
nya roja”, va explicar Bacardit, ci-
tant  paraules de l’estadista britànic 
Winston Churchill.

ACTE D’ECP

Catalunya-En Comú Podem va convidar Bacardit a recuperar retalls de la memòria col·lectiva
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Laura Grau | Montcada
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.....També és notícia......................................
RESTRICCIÓ DE CIRCULACIÓ
El consistori posarà en marxa diverses mesures per limitar l’excés 
de trànsit al carrer doctor Buxó on té l’entrada l’escola Reixac

El departament de disciplina urbanística de l’Ajuntament ha obert un 
procediment contra la regidora de Círculo Montcada Ana Ballesta per 
la construcció d’una piscina i un porxo al seu domicili sense la llicència 
corresponent. Els fets els ha donat a conèixer el grup municipal al qual 
pertany l’edil, que ha anunciat l’inici d’un procediment intern a l’agru-
pació d’electors per tal de clarifi car-los. “Fent honor a la responsabili-
tat i a la transparència adquirida en els nostres compromisos polítics 
i ètics, denunciarem qualsevol acte que posi en dubte la integritat 
política dels nostres càrrecs públics”, ha argumentat Círculo. Un dels 
grups de l’oposició, Cs, ja ha demanat a través d’un comunicat, la 
dimissió de la regidora. Ballesta, però, no ha volgut aclarir a La Veu si 
és cert que ha construït una piscina sense llicència i ha acusat Círculo 
de “persecució política” contra la seva persona tot anunciant l’inici d’ac-
cions legals al respecte. La regidora ha demanat als seus companys de 
grup –Mar Sempere i José Domínguez– que compleixin la sentència de 
desembre del 2016 que va declarar nul·la, per defectes de forma, la seva 
expulsió del grup municipal a l’agost del mateix any. Ballesta va denunciar 
que s’havien vulnerat els seus drets fonamentals i va exigir, tant a Círculo 
com al govern, ser restituïda en els càrrecs que tenia a l’executiu com 
a presidenta de l’Àrea Social i regidora de Promoció Econòmica. El seu 
grup la va tornar a incorporar en el mateix, però no li va donar cap lloc de 
responsabilitat, quedant així a l’oposició. “Em sembla ridícul que em parli 
de legalitat i de transparència gent que no ha complert una sentència 
ferma i que, precisament per això, ja hauria d’haver dimitit”, ha criticat 
l’edil. Quan s’obre un expedient de disciplina urbanística, l’afectat dis-
posa de dos mesos per corregir la suposada infracció i legalitzar l’obra 
totalment o parcialment i ha de fer front a la sanció corresponent | PA

DENÚNCIA DE CÍRCULO

L’Ajuntament obre un expedient a la regidora 
Ana Ballesta per haver construït una piscina 
al seu domicili sense permís municipal

L’Ajuntament ha convocat una 
nova reunió al veïnat de Mas Ram-
pinyo i Mas Duran per informar 
sobre l’estat del projecte de remo-
delació de l’estació Montcada-Ripo-
llet (R3), que es farà el 2 de maig, 
a la sala d’actes de La Unió (19h). 
El consistori explicarà les novetats 
a incorporar al projecte previst per 
l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) i Renfe. La cor-
poració local vol que l’actuació 
també serveixi per connectar el 
centre de Mas Rampinyo amb el 
sector de Mas Duran i, a la reunió 
convocada, traslladarà al veïnat 
l’última proposta que ha fet la 
comissió de treball integrada per 
tècnics de l’Ajuntament, Rodalies 
Catalunya Renfe i Adif | PA

Reunió informativa 
sobre la remodelació 
de l’estació de 
Mas Rampinyo

La plantilla de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Dipu-
tació de Barcelona, principal administració de tributs de Catalunya, 
està duent a terme una vaga de diverses jornades –13, 20 i 26 d’abril 
i 4 de maig– per reclamar el reconeixement professional i econòmic, 
així com l’equiparació a les condicions de treball amb el personal de 
la corporació. La vaga afecta els serveis de gestió i recaptació que la 
Diputació ofereix als municipis de la província on treballen 650 perso-
nes. L’ofi cina de Montcada està ubicada al número 3 del carrer de les 
Aigües i compta amb tres treballadors | SA

TREBALL
El personal de l’Organisme de Gestió de l’ORTG fa 
vaga per reclamar millores salarials i professionals

L’Ajuntament engegarà en breu un se-
guit d’actuacions per pacifi car i millorar 
la mobilitat i la seguretat al carrer Doctor 
Buxó. Aquest vial, situat a la zona cen-
tre, és molt transitat per vianants i vehi-
cles, per la presència de força serveis i 
establiments com l’escola Reixac, el ser-
vei Dapsi, una escola de dansa o un lo-
cal per a la celebració de festes infantils, 
entre d’altres, a més de guals privats. 
“Desplegarem mesures per garantir la 
seguretat dels vianants, compaginar 
l’accés dels vehicles als diferents es-
pais i no afectar massa l’aparcament”, 
ha explicat el president de l’Área Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC), qui s’ha reu-
nit amb una representació del veïnat per 
explicar-li aquestes actuacions. D’una 
banda, es prohibirà la circulació de vehicles en la franja de 8 a 20h, els dies feiners, a excepció de 
les persones propietàries de guals i serveis, per minimitzar la circulació de vehicles, però mantenint la 
bossa d’estacionament durant la nit i els caps de setmana per al veïnat de la zona centre. També s’hi 
col·locarà un senyal que marqui la prioritat dels vianants a l’entrada del vial. Per pacifi car-ne el tram 
fi nal, a partir del número 21, s’hi instal·laran pilones i jardineres, perquè els vehicles no aparquin da-
vant del col·legi Reixac ni de l’escola de dansa, ja que en aquests espais es concentren especialment 
els infants. “Per tal de poder fer possibles aquests objectius, demanem la col·laboració del veïnat 
i de les persones usuàries dels comerços i serveis de Doctor Buxó; en la mesura del possible, que 
facin els desplaçaments a peu o bé aparquin a la zona taronja d’estacionament de rotació del carrer 
Guadiana i, en cap cas, sobre la vorera ni al tram fi nal del carrer”, ha demanat l’edil | LR
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La Brigada Municipal i una vintena de persones contractades mi-
tjançant plans d’ocupació per fer tasques de pintura, soldadura, pa-
leta i jardineria estan duent a terme treballs de millora d’edifi cis, de 
l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat a la via pública i d’estalvi ener-
gètic. Entre aquestes actuacions hi ha l’arranjament de les defi cièn-
cies, la pintura i reforma dels lavabos de la primera planta de l’Hotel 
d’Entitats de Can Sant Joan (carrer Viver), efectuada amb personal 
contractat pel programa ‘Treball als barris’, una subvenció que ator-
ga la Generalitat a municipis que tenen adjudicada la Llei de barris. 
Una de les particularitats d’aquest pla d’ocupació és que les persones 
contractades són veïnes del barri. D’altra banda, el personal municipal 
està efectuant accions incloses al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 
(PMUS), com la millora de l’itinerari de vianants al carrer Mercè i al 
lateral de la C-17, per millorar la connexió entre els diferents sectors de 
Mas Rampinyo. També ha començat la construcció de cinc platafor-
mes de formigó per a les noves parades d’autobús del futur recorregut 
de l’autobús 155, vinculat al trasllat de la Policia Local al polígon de 
la Ferreria i s’està actuant sobre les voreres dels principals itineraris 
inclosos al PMUS. Pròximament es faran algunes de les accions inclo-
ses al pla de millora de l’accessibilitat als edifi cis més antics de Can 
Cuiàs. En el marc d’aquestes actuacions, s’estan executant millores 
de manteniment de la piscina d’estiu de la zona esportiva centre | LR

TASQUES DE MANTENIMENT
La Brigada i personal de diferents plans d’ocupació 
fan treballs de millora a la via pública i a equipaments
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FIRA D’ARTESANIA I COMERÇ 
Tindrà lloc el 5 i el 6 de maig al carrer 
Reixagó i, com a novetat, també inclourà    
la primera Fira per la diversitat cultural

La Regidoria d’Educació, In-
fància i Joventut organitza una 
nova edició del Casal d’Estiu, 
que tindrà lloc del 25 de juny al 
27 de juliol. Una de les novetats 
més destacades és l’ampliació de 
l’oferta de places: el Casal I en 
disposarà de 766 –40 més a cada 
quinzena–, i el Casal II, que es fa 
durant l’última setmana de juliol, 
n’ofertarà 80. El consistori reser-
va un total de 13 estades per torn 
per a la canalla amb necessitats 
educatives especials i un 10% per 
als infants amb una situació so-
cial desafavorida greu. El Casal 
s’adreça a escolars que enguany 
estiguin cursant estudis de P3 fi ns 
a 6è de Primària.

Més novetats. El període de pre-
sentació d’inscripcions romandrà 
obert del 2 al 8 de maig. Per pri-
mera vegada, les sol·licituds es po-
dran presentar telemàticament o 
bé de forma presencial a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana (OAC). En 
ambdós casos, 
caldrà omplir 
un formulari 
que es pot tro-
bar al web mu-
nicipal montcada.
cat. Un cop fet 
aquest tràmit, 
s’obtindrà un número d’identifi -
cació de la inscripció necessari per 
prendre part en el sorteig que es 

faria, també per primer cop, el 16 
de maig en el cas que el nombre 
de sol·licituds superi l’oferta de 

places disponi-
bles. Les llistes 
defi nitives d’ad-
mesos es dona-
ran a conèixer el 
18 de maig. Per 
explicar les prin-
cipals novetats 

del Casal i la inscripció, l’Ajunta-
ment ha convocat una reunió in-
formativa el 27 d’abril, a la Casa 

de la Vila (17.30h). Com cada any, 
també hi ha previst fer durant la 
primera setmana de juny les reu-
nions informatives a cada centre 
per avançar a les famílies la pro-
gramació d’activitats específi ca 
per a cada escola. 
El Casal I es durà a terme a les 
escoles Reixac –que també aco-
llirà el Casal II–, Elvira Cuyàs, 
Mas Rampinyo, Mitja Costa i El 
Viver. El preu es manté respecte 
l’any passat, sent de 90 euros per 
quinzena i 45 el de la cinquena 

setmana de juliol. Les famílies 
amb més d’un fi ll gaudiran d’un 
10% de descompte en el segon i 
un 15% en el tercer i següents. 
Pel que fa als serveis d’acollida 
matinal –menjador i ludoteca de 
tarda– es prestaran a través de les 
Ampa i les empreses o coopera-
tives que habitualment ho fan a 
cada centre. Els preus seran els 
mateixos que el curs passat, sent 
de 26 euros per quinzena l’acolli-
da matinal i la ludoteca i de 67’50 
euros el menjador. 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Sílvia Alquézar | Redacció

La reunió per explicar 
les principals novetats 
tindrà lloc el 27 d’abril,   
a la Casa de la Vila

Infants del Casal d’Estiu que es va fer l’any passat es diverteixen amb l’escuma al pati de l’escola El Viver de Can Sant Joan
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La inscripció romandrà oberta del 2 al 8 de maig i, per primera vegada, també es podrà fer telemàticament

El Casal d’Estiu incrementa l’oferta amb 
la creació d’una vuitantena de places Amb motiu del Dia de la visibili-

tat lèsbica, que es commemora el 
26 d’abril, l’Ajuntament organitza 
sota el lema ‘No és la meva ami-
ga, és la meva xicota! Fem-nos 
visibles’ un recital de poemes i 
contes Visibles, adreçat a perso-
nes adultes i protagonitzat per la 
companyia Veus de Dones. L’ac-
tivitat tindrà lloc el dia 2 de maig, 
a la plaça de l’Església (18.30h). 

Més actes. D’altra banda, en el 
marc de la cloenda de la Mostra 
d’Ensenyament, el 27 d’abril, a 
Can Tauler, hi ha previst un so-
par de truites per celebrar l’efe-
mèride. La clausura de la Mostra 
també inclou una mostra d’ofi cis 
interactiva, música en directe 
(20h) i autoconsulta d’oferta 
d’estudis per al jovent | SA

Actes del Dia 
de la visibilitat 
lèsbica

L’Ajuntament organitza un acte 
el 27 d’abril al Kursaal per cloure 
el programa ‘Link’, una iniciativa 
d’acció social assistida per gossos 
de teràpia. La clausura compta-
rà amb una demostració de com 
funcionen les sessions i amb el 
testimoni d’infants dels centres 
oberts de la Ribera i de Can Sant 
Joan que hi han participat, així 
com de les terapeutes.
L’objectiu d’aquest projecte és 
afavorir la inclusió dels infants i 
millorar la seva qualitat de vida i 
la de les seves famílies | SA

El Kursaal acull 
la cloenda del 
programa Link
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INS LA FERRERIA

Una trentena de persones, entre 
alumnat i professorat de l’INS La 
Ferreria,  va passar la nit del 13 
al 14 d’abril al centre en protesta 
per la decisió dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de traslladar a Terrassa 
el cicle de Documentació Sanità-
ria que s’hi imparteix des de fa 
12 anys. Prèviament, a la tarda, 
prop d’un centenar de membres 
de la comunitat educativa va par-
ticipar en una manifestació que 
va sortir des de l’institut fi ns arri-
bar a la Casa de la Vila, on es va 
fer la lectura d’un manifest. 

Reivindicacions. El document 
recull la indignació de l’alumnat 
pel fet que el cicle no es mantin-
gui a Montcada, en un centre que 
valoren pel seu alt nivell educa-
tiu i per estar ben comunicat, i 
titlla d’incoherent l’argument de 
redistribució de l’oferta que fa la 
Generalitat tenint en compte que 
s’obriran altres cicles a la comar-
ca. La regidora d’Educació, Jessi-

ca Segovia (ICV-EUiA), present 
a l’acte de protesta, va aprofi tar 
per anunciar que el proper 8 de 
maig l’Ajuntament ha estat con-
vocat a una nova reunió amb An-
toni Massegú, director general de 
centres públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
i amb la responsable dels Serveis 
Territorials, Carme Vigués, per 
tornar a parlar sobre el polèmic 
trasllat del cicle. També hi va 
intervenir l’alcaldessa, l’ecoso-

cialista Laura Campos, qui va 
animar els estudiants i professors 
a seguir lluitant i va expressar el 
compromís del consistori d’estar 
al seu costat en defensa de les se-
ves reivindicacions. 
En el moment de tancar aquesta 
edició, el Ple de l’Ajuntament cor-
responent a la sessió ordinària del 
mes d’abril tenia previst debatre 
una moció per donar suport a les 
demandes del centre i de l’alumnat 
afectat pel trasllat del cicle.

L’alumnat i el professorat afectats van organitzar noves protestes el 13 i el 14 d’abril

El centre no es resigna a perdre 
el cicle de Documentació Sanitària 

Aquesta va ser la quarta protesta convocada per demanar la continuïtat del cicle a l’institut local
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Pilar Abián | La Ferreria

Diverses escoles i instituts del 
municipi van participar el 15 de 
març a la 23a edició de les proves 
Cangur, organitzades per la So-
cietat Catalana de Matemàtiques 
amb 108.382 inscrits. Un total 
de 10 alumnes de primària i 10 
de secundària ha quedat entre el 
6% millor classifi cat. A 5è, el pri-
mer local ha estat Nacho Moya, 
de l’Escola Reixac, al lloc 113 
amb 90 punts. Pel que fa a 6è, 
la millor puntuació local, amb 80 
punts, l’ha aconseguida Máximo 
Sanchís, també del Reixac, que 
ha acabat a la posició 459. 
A secundària, Àlex Polo, de l’INS 
M. Miró, ha estat el millor local 
a 1r d’ESO al lloc 592, amb 97’5 
punts; a 2n, Cristian Rey, també 
del Miró, amb 106’25 punts; a 3r, 
Jaime Ribera, de l’INS La Ribera, 
al lloc 121 amb 96’25 punts; i a 4t, 
Albert Pérez, de l’INS La Ferreria, 
a la posició 74 amb 96’25 punts. 
En batxillerat, l’estudiant amb 
millor puntuació ha estat Àngel 
Rosa, de l’INS M. Miró, al lloc 22 
amb 97’75 punts, i a segon, Joan 
Cano, de La Salle, que ha estat el 
80è amb 92’5 punts. 

Bon paper local 
a les proves 
Cangur de 
matemàtiques
Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament ha posat en marxa 
una nova convocatòria d’ajuts a 
l’escolarització, destinats a sufragar 
una part del material i les sorti-
des que es realitzin durant el curs 
2018-2019. Les beques s’adrecen a 
infants d’infantil, primària i secun-
dària que estiguin empadronats al 
municipi. Les sol·licituds es podran 
presentar del 9 al 15 de maig a l’es-
cola El Viver i l’INS La Ferreria; 
del 16 al 21 de maig, als centres El 
Turó, Mestre Morera (Barcelona) i 
els instituts La Ribera i Montserrat 
Miró; del 22 al 28 de maig, a les 
escoles Elvira Cuyàs, Font Fre-

da, Mas Rampinyo, Mitja Costa 
i Ciutat Comtal; del 29 de maig 
al 4 de juny, als col·legis Reixac, 
Fedac, Ginesta, La Salle, Fontetes 
(Cerdanyola) i resta d’escoles de 
fora del municipi. Els impresos de 
sol·licituds es poden aconseguir als 
centres educatius, al web montcada.
cat i a l’Ajuntament. La quantitat 
dels ajuts escolars està supeditada 
als pressupostos del 2018 –hi ha 
previst destinar 80.000 euros– i a 
la baremació econòmica. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, el 
Ple corresponent al mes d’abril te-
nia previst sotmetre a aprovació les 
bases de regulació d’aquests ajuts.

El termini per presentar sol·licituds s’inicia el 9 de maig

Nova convocatòria d’ajuts 
per a material i sortides 

CURS ESCOLAR 2018-2019

Sílvia Alquézar | Redacció

La proposta pedagògica ‘Giorgio’s 
Pizza, gamifi quem la lectura’, de 
l’escola FEDAC, ha rebut el premi 
a la millor pràctica dins la categoria 
de noves metodologies de l’apre-
nentatge en el marc del congrés 
ITWordlEdu, el principal esdeve-
niment de tecnologia educativa a 
Catalunya. El centre va presentar 
el projecte el 17 d’abril en el decurs 
d’un taller a Sant Cugat. La iniciati-
va engloba diverses matèries i com-
petències amb l’objectiu d’incen-

tivar els hàbits lectors a través del 
joc i d’un ambient cooperatiu. La 
proposta s’ha posat en marxa amb 
l’alumnat del cicle mitjà, tot i que 
l’objectiu del centre és ampliar-la a 
la resta de cursos. “Gràcies al tre-
ball cooperatiu s’han millorat les 
dinàmiques de funcionament i el 
dinamisme a classe”, ha destacat 
el director, David González, qui ha 
remarcat que a través del joc tam-
bé s’ha aconseguit “una sufi cient 
adaptabilitat a les necessitats i 
motivacions dels infants”.

La proposta incentiva els hàbits lectors a través del joc

Premiat un projecte de 
lectura de l’escola FEDAC 

CONGRÉS ITWORDLEDU

Sílvia Alquézar | Redacció

Alumnes i professors de l’escola FEDAC van presentar el projecte educatiu a Sant Cugat
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La xarxa d’Escoles Bressol Municipals (EBM) va celebrar el 21 d’abril una 
festa a la plaça Lluís Companys per donar el tret de sortida a la nova cam-
panya de preinscripcions per al curs vinent. Els infants i les seves famílies 
van gaudir de tallers, manualitats, cançons i un esmorzar saludable en un 
matí d’ambient estiuenc. El termini de preinscripció romandrà obert del 7 
al 18 de maig | SA

EDUCACIÓ
Festa de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals
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Curs d’ajudant de cambrer amb teoria i pràctiques
En el marc del Dispositiu de Transició Escola-Treball L’Ajuntament, ofe-
reix un curs d’ajudant de cambrer per a jovent entre 16 i 25 anys. La 
formació, emmarcada en el projecte RestauraMiRjove, inclourà sessi-
ons teòriques i pràctiques de l’ofi ci. La previsió és que el curs comenci 
al maig i fi nalitzi al desembre, en horari de 9.30 a 13.30h. Les persones 
interessades poden contactar amb l’Ajuntament de forma presencial o 
per telèfon (935 726 474, extensió 4033) o bé enviar un correu electrò-
nic a l’adreça educacio@montcada.org  | SA

Els propietaris de mascotes que consten al cens municipal rebran al 
seu domicili una carta que hauran de portar a la consergeria de l’edifi ci 
de l’Ajuntament per recollir un dispensador de bosses per recollir els 
excrements. “És una forma d’agraïment cap a les persones que tenen 
censades les seves mascostes, un tràmit senzill i gratuït”, ha explicat 
la regidora de Salut Pública, Mar Sempere (Circulo) | PA

TINENÇA RESPONSABLE
Obsequi per als propietaris d’animals censats
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La programació va començar el 
25 d’abril amb un taller d’auto-
defensa feminista a càrrec de  
Karin Konkle, al Centre Cívic 
La Ribera. Al maig, el Centre 
Cívic Can Cuiàs acollirà el dia 
16 una conferència sobre el pa-
per de la dona a la història a 
càrrec de Carme Vidal (18h). 
D’altra banda, l’Espai Kursaal 
serà l’escenari del taller sobre 
salut emocional i comunicació 
interna que impartirà la tècnica 
d’igualtat de l’Ajuntament, Car-
men Laura Sánchez. La sessió es 
farà el 22 de maig (18h) amb la 
col·laboració del Grup de Dones 
de Can Sant Joan i cal inscriure’s 
a l’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD), ubicada a la Casa de 
la Vila, o bé enviar un correu 
electrònic a l’adreça ofi cinadona@
montcada.org. La programació del 
trimestre clourà el 8 de juny amb 
un taller d’escriptura autobiogrà-
fi ca, a la Casa de la Vila (17h). 
L’Escola Feminista es va presen-
tar amb motiu del 8 de març i té 
per objectiu difondre els valors 
feministes.

Noves activitats 
de l’Escola 
Feminista fi ns 
al mes de juny
Sílvia Alquézar | Redacció

CAN SANT JOAN

El carrer Reixagó acollirà el 5 i 
el 6 de maig la 13a Fira del Co-
merç i la 43a Fira d’Artesania, 
organitzades per l’Associació de 
Comerciants de Can Sant Joan 
i que comptarà amb una seixan-
tena de parades. Com a novetat 
més destacada, l’edició d’aquest 
any inclou la primera Fira per la 
Diversitat Cultural amb l’objec-
tiu de millorar la convivència in-
tercultural al barri a través de la 
participació de nous comerços, di-
verses entitats culturals i la Xarxa 
de Montcada Antirumors (Xar-
mir), que treballa en l’erradicació 
dels estereotips i els prejudicis. 
Després de diversos anys liderant 
l’organització de la Fira, l’Associ-
ació de Comerç ha unit esforços 
amb la Regidoria de Polítiques 
d’Inclusió de l’Ajuntament per tal 
d’elaborar un programa d’actes 
que tindrà lloc dissabte, de 10 a 
21h, i diumenge, de 10 a 15h.

El programa. La Fira comença-
rà dissabte amb una batucada a 

càrrec del grup Rhythm’n’Moyo 
(12h). A la carpa de la Xarmir hi 
haurà tallers de henna, dibuix i es-
pècies, a més d’una exposició, te 
magrebí i una tertúlia sobre eco-
nomia social i solidària (17h). 
També hi haurà un taller de tapes 
divertides i saludables (12h), un 
concert a càrrec del grup Hamsa 
Hamsa, (17.30h) a la plaça del 
Bosc, i una sessió de punxadiscos 
amb música funk, reggae i afrobe-
at (20h). L’Escola de Talla i Escul-
tura treurà el seu taller al carrer 

els dos dies de la Fira, de 10 a 14h; 
i a la carpa dels animals hi haurà 
una xerrada sobre al·lèrgies (17h). 
D’altra banda, els Amics del Ferro-
carril organitzen una exposició de 
maquetes de tren al Kursaal, que 
es podrà visitar dissabte, de 10 a 
13h i de 16 a 20h, i diumenge, de 
10 a 15h. 
Pel que fa al diumenge, hi ha pre-
vist un taller d’escultura, una mas-
terclass de zumba (10.30h), tallers 
de maquillatge infantil, henna, 
dibuix i espècies i una batucada. 

És la gran novetat del programa, que es desenvoluparà els dies 5 i 6 de maig

La Fira d’Artesania i Comerç inclou 
una mostra sobre diversitat cultural 

Una seixantanta de parades d’artesania i comerç s’instal·laran al carrer Reixagó de Can Sant Joan
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Sílvia Alquézar | Redacció

El Ministeri d’Energia, Turisme 
i Agenda Digital ha ampliat fi ns 
a l’octubre el termini per renovar 
o demanar un abonament social 
d’electricitat. Des de l’Ofi cina Mu-
nicipal d’Informació a les Perso-
nes Consumidores (OMIC) s’ha 
posat en marxa una campanya 
informativa sobre els tràmits per 
sol·licitar el descompte, fi xat pel 
govern de l’Estat. S’en poden 
benefi ciar les persones clientes 
d’una comercialitzadora d’elec-
tricitat –amb una potència con-
tactada igual o inferior a 10 kw a 
l’habitatge habitual– que tinguin 
contractada la tarifa denominada 
Preu Voluntari al Petit Consumi-
dor (PVPC). 
Els ajuts es donen sempre i quan 
les persones sol·licitants compleixin 
amb una condició de vulnerabilitat, 
com ara ser pensionistes amb una 
pensió mínima vigent de la Segure-
tat Social, famílies nombres o uni-
tats familiars amb pocs recursos. 
Les sol·licituds s’han de presentar 
a la seva companyia contractada. 
En ambdós casos, s’ha de portar la 
mateixa documentació. 

Prorrogada la 
renovació de 
l’abonament 
social 
Sílvia Alquézar | Redacció
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>Editorial

Aquest mes d’abril s’han orga-
nitzat unes jornades per parlar 
sobre la recuperació del Rec 
Comtal des d’una perspectiva 
comunitària, és a dir, tenint en 
compte les propostes i neces-
sitats dels barris per on passa. 
El projecte, en el qual partici-
pen entitats i administracions, 
sembla força esgrescador i obre 
la porta a treure de l’oblit una 
infraestructura mil·lenària que 
travessa part del municipi i que 
és desconeguda per bona part 
de la població.
Estem massa acostumats a 
què Montcada i Reixac surti als 
mitjans per qüestions negatives 
com ara la contaminació, el pas 
de vies i carreteres que trinxen 
el municipi... Això és el que 
més es veu però en el subsòl hi 
ha un element d’enorme rique-
sa històrica i patrimonial, el Rec 
Comtal, un canal d’aigua que 
neix al Besòs i que va submi-
nistrar aigua a Barcelona durant 
segles. Un tresor que és nostre i 
que cal posar en valor.

La propera edició de ‘La Veu’ 
sortirà l’11 de maig

El Rec Comtal

Avis que fan de pares
Tornem a ser quatre a casa. Es-
peràvem la jubilació amb el desig de 
poder gaudir fi nalment d’una vida 
relaxada. Després d’anys i panys de 
presses, complicacions, problemes 
greus, vèiem la jubilació com un pre-
mi merescut, necessari. I tot el que 
desitjàvem és un somni impossible. 
Els nostres plans d’anar a viure a prop 
del mar se n’han anat en orris. 
La nostra fi lla i el nostre nét són unes 
víctimes més de la violència familiar, 
que ha esdevingut una veritable epi-
dèmia social. Malauradament gairebé 
en totes les famílies es donen casos 
increïbles capaços de desestabilitzar 
les persones més assenyades. Verita-
bles terroristes intenten manipular al 
seu gust fi lls, fi lles, parelles, familiars 
propers, com si tot d’una se’ls girés el 
cervell. El temps passat de convivència 
ple d’amor i harmonia s’esfuma. Les 
promeses de bons propòsits s’obliden 
i donen pas a les situacions més ro-
cambolesques que es puguin imagi-

nar. Recórrer a la justícia –massa cops 
injusta–, és l’únic camí que queda. 
Un camí ple de dolor i tristor. Un camí 
alimentat de burocràcia i de conxor-
xa econòmica que no tothom es pot 
permetre. Un procés llarg, complicat, 
capaç de malmetre la salut física i 
mental dels qui l’han de suportar i que 
pot acabar en fi nal tràgic com, per 
desgràcia, sovint succeix. 
Els pares volem el millor per a les nos-
tres fi lles i nétes. Per això oblidem els 
nostres propis desitjos i tornem a fer-
los costat amb un sobreesforç que les 
institucions observen des de fora, no 
se n’adonen que la nostra salut perilla, 
que els infants necessiten persones 
joves plenes d’energia per estar amb 
ells. No contemplen que els nadons 
necessiten la mare –i més, en casos 
de violència familiar– i els avis s’han 
de convertir novament en pares. Uns 
pares i mares endurits per la vida, 
cansats de lluitar a tort i a dret per 
pujar les seves pròpies fi lles, unes 
mares a qui se’ls demana massa 

perquè ni físicament ni mentalment 
tenen les condicions idònies per a 
un infant. Les famílies monoparen-
tals han de treballar fora de casa per 
poder mantenir-se i els sous minços, 
insufi cients, no arriben a cobrir des-
peses. Avis i àvies han de tornar a pu-
jar una família que s’hauria de poder 
mantenir ella sola. 
Gaudir dels bons moments amb els 
néts i nétes, assaborir la tendresa que 
ens encomanen, l’estima que ens mos-
tren... Tornar a veure amb ulls d’infant 
el món massa complicat, ajudar-los 
a créixer feliços, optimistes, amb 
l’esperança que el seu futur sigui 
millor que el nostre present ens ha 
d’enfortir per tirar endavant. La vida 
és una lluita contínua. Demanem sa-
lut i justícia, per poder seguir vivint-la.

A.E.
Barberà del Vallès 

Accés al cementiri
Sóc una dona de 83 anys que tinc 
al cementiri de Montcada el pare, la 

mare, un germà i el marit. De tant en 
tant, m’agrada i necessito anar a visi-
tar-los, recordar-los i portar-los fl ors. 
Perquè crec que és molt important 
recordar els familiars estimats que ja 
no estan entre nosaltres. 
El problema és que, per la meva edat, 
ja em costa pujar les escales per 
arribar des de la Carretera Vella a la 
porta d’entrada. Es podria trobar una 
solució? Per exemple, unes escales 
mecàniques,  que en altres barris de 
Montcada i Reixac s’hi han instal·lat.
Ja sé que tenen un alt cost, però es 
podrien posar, per exemple, encara 
que fós que funcionessin posant mo-
nedes?  O un transport públic amb un 
horari determinat i que estigués ben 
anunciat per qui el vulgués utilitzar.
Diuen que les noves generacions 
s’obliden dels avantpassats, però 
tampoc els hi donem gaires opcions 
per recordar-los. Gràcies per atendre 
la meva petició.

C. A.
Montcada

Opinió
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Tot i caure en un dia laborable, 
Sant Jordi va tornar a fer sortir 
la gent al carrer de forma massi-
va per participar en el ritual de 
comprar i regalar llibres i roses. 
Enguany la Fira del Llibre al car-
rer Major va comptar amb prop 
d’una seixantena de parades 
d’entitats, associacions, partits 
polítics i comerços. La visita de 
nombroses escoles i instituts va 
dinamitzar la franja matinal de la 
fi ra. La plaça de l’Església va cen-
tralitzar durant tot el dia una àm-
plia oferta d’activitats culturals, 
lúdiques i solidàries organitzada 
conjuntament per l’Ajuntament, 
el Pla Educatiu d’Entorn (PEC), 
el Servei Local de Català (SLC), 
el Pla de Desenvolupament Co-
munitari  de la Ribera (PDC) i 
les biblioteques. 

Cooperació. Amb el títol ‘Tenim 
drets, teixim llibertats’, l’AMB 
va portar una exposició sobre 
els drets dels refugiats i el medi 
ambient i va fer la cloenda de la 

campanya local, en què van pren-
dre part alumnes de l’escola La 
Salle, la Xic Can Cuiàs i el Casal 
de Gent Gran Casal de la Mina. 
El SLC va estrenar una exposi-
ció i un fotocol sobre l’escripto-
ra Maria Aurèlia Capmany amb 
motiu del centenari del seu nai-
xement i, juntament amb l’asso-
ciació Montcada Centre Comerç 
(MCC), va lliurar els premis del 
concurs lingüístic ‘A l’abril cada 
paraula val per mil’, en què van 
participar una seixantena de per-
sones.

Altres propostes. La plaça també 
va ser l’escenari del Llibre Ge-
gant de Sant Jordi i un espectacle 
de titelles a càrrec de l’Ampa de 
l’escola El Turó. Els més petits 
van poder gaudir de diversos 
espais sensorials  i de lectura de 
contes distribuïts en carpes. L’es-
criptor Miquel Àngel Llauger 
va presentar el llibre de poesia 
per a infants ‘Volen quan volen’. 
Durant tota la tarda, l’Auditori 
Municipal va acollir un recitat de 
poemes a cau d’orella en el marc 
del cicle Poeticae. La parada de 
Montcada Solidària va rebre la 
visita de l’activista dels drets hu-
mans i escriptora afganesa Nadia 
Ghulam, que va fi rmar llibres per 
als seus lectors.

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 18

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO 
Tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de maig 
amb un programa per a totes les edats

Laura Grau | Montcada

Gran afl uència
de visitants a la 
28a Fira del Llibre 
La plaça de l’Església va acollir diferents activitats 
culturals, lúdiques i de sensibilització sobre els refugiats

SANT JORDI

La Fira va recordar 
l’escriptora M. Aurèlia 
Capmany nascuda ara 
fa cent anys
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Alumnes de La Salle, en la cloenda del projecte ‘Tenim drets, teixim llibertats’ L’espai de lectura per als infants va tenir bona acollida

Amb motiu de la Fira de Sant Jordi, l’emissora municipal va 
fer un programa especial en directe a la parada que va instal-
lar a la plaça de l’Església. Durant dues hores va copsar l’am-
bient de la Fira i va entrevistar alguns dels seus protagonistes 
com llibreters, fl oristes, entitats, associacions i organitzadors 
de diferents activitats | LR

> Programa especial de Montcada Ràdio

Miquel Àngel Llauger, durant la presentació del seu llibre

L’activista Nadia Ghulam va fi rmar llibres a la parada de Montcada SolidàriaEn primer terme, les guanyadores del sorteig del concurs del SLC i MCC

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn, la plaça de l’Església va acollir diversos espais sensorials i de lectura de contes adreçats als més petits
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SANT JORDI

Els nens i nenes que van guanyar premis a les diferents categories del concurs de punts de llibre van fer-se una fotografi a de grup al fi nal de l’acte

Els autors dels relats premiats al concurs ‘Els Contes d’en Sergi’ que es va fallar a l’Auditori Municipal el 20 d’abril en el marc dels actes de Sant Jordi

Gairebé tres mil 
infants fan contes 
i punts de llibres
Els concursos ‘Els Contes d’en Sergi’ i ‘Guanya’t un punt’ 
han esdevingut cites anuals per als alumnes de les escoles

Un Auditori Municipal al com-
plet va acollir el 19 d’abril el 
veredicte del certamen Gua-
nya’t un punt que organitzen les 
biblioteques. Enguany, hi van 
prendre part 1.945 infants i jo-
ves, distribuïts  en cinc categories 
d’edat, des de P-3 fi ns a 4t d’ESO. 
Els primers premis de cada cate-
goria, de més petits a més grans, 
van ser per a Aitor Roberto Espi-
noza i Noa Pérez; Ivan Jiménez 
i Marwa Boumaizi; Pol Angulo 
i Marc Iglesias; Raul Sánchez i 
Asier Fernández i Laura Mañán 
i Eduard Pascual. Els treballs que 
s’han endut premis s’han imprès 
com a punts de llibre commemo-
ratius de la Diada de Santa Jordi. 
Tots els punts de llibre presentats 
s’exposen a la Biblioteca Elisenda 
fi ns al 29 d’abril. 
L’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, Mónica Martínez –ambdues 
d’ICV-EUiA–, van lloar la imagi-

nació i creativitat dels estudiants 
i van animar-los a seguir partici-
pant any rere any.

Relats infantils. Ja està a la ven-
da el volum que recull els relats 
premiats a la dinovena edició del 
concurs ‘Els Contes d’en Sergi’, 
que organitza el Centre Juve-
nil La Ballesta amb el suport de 
l’Ajuntament. En la categoria de 
cicle mitjà, els guardonats van ser 
Laia Añó, Oriol Gil, Laia Pérez, 
Núria Calle i Andrea Roche, i en 
la categoria de cicle superior, es 
van endur premis Berta Villaubí, 
Mireia Galdo, Hèctor Fernández, 
Carla Garrido i Lucas Sebastián. 
El veredicte del concurs, en què 
van participar 800 alumnes de les 
escoles de primària de Montca-
da, es va fer públic el 20 d’abril, 
a l’Auditori Municipal, en un acte 
que va incloure el concert-espec-
tacle del grup El somni del drac, 
basat en la poesia de l’escriptora 
Joana Raspall.

‘Vidas allegadas’, nou títol de Soriano

‘Vidas allegadas’ és el títol del 
nou llibre que ha publicat el 
montcadenc Paco Soriano, gran 
afi cionat a l’escriptura i la lec-
tura. En la seva quarta novel·la 
autopublicada, de 300 pàgines, 
l’autor es fi ca en la pell d’una 
dona jove que abandona la ciutat 
per començar una nova vida en 
un petit poble. La presentació de 

l’obra va tenir lloc el 12 d’abril 
a la Fundació Cultural Montca-
da. “No em considero escriptor, 
però escric perquè m’ho passo 
bé i publico les obres perquè 
vull compartir l’experiència 
amb els altres”, va dir Soriano, 
de 85 anys, acompanyat a la tau-
la del seu amic i cronista, Josep 
Bacardit, i la seva neboda, Laura 

Nebot. Visiblement emocionat 
per la gran assistència a l’acte, 
l’autor va donar les gràcies als 
seus seguidors en la seva dèria 
d’escriure, “que s’ha conver-
tit en una necessitat vital que 
m’ajuda a tirar endavant, mal-
grat les difi cultats”, va dir, en 
referència als problemes de salut 
que ha sofert recentment| LG

L’autor montcadenc viu l’escriptura com una ‘necessitat vital’ que vol compartir
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Paco Soriano, fi rmant exemplars de la seva quarta novel·la que va presentar a la Fundació Cultural
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En el marc de la celebració de 
la Diada de Sant Jordi, el dibui-
xant Carlos Azagra i la coloris-
ta Encarna Revuelta –autors de 
‘L’Auca del Soterrament’ editada 
per l’Ajuntament– van presen-
tar el 18 d’abril, a la Casa de la 
Vila, els seus darrers llibres de 
còmics: ‘Pedro Pico y Pico Vena 
¡Dando caña!’ i un altre sobre la 
vida del cantautor, escriptor i po-
lític aragonès José Antonio La-
bordeta, amb qui van mantenir 
una bona amistat. L’acte, presen-
tat pel periodista Jesús Abad, va 
comptar amb l’assistència d’una 
representació municipal encap-
çalada per la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA), qui va destacar que 
“l’obra d’Azagra forma part de 
la cultura alternativa, reivin-
dicativa i popular”. 

Record. Ambdós autors van expli-
car als seus seguidors anècdotes 
dels protagonistes de les seves his-
tòries, tots ells inspirats en perso-

natges de la vida real. Azagra, que 
va treballar per a la revista satírica 
El Jueves entre els anys 1984 i 2014, 
també va parlar de Labordeta, a 
qui va tenir de professor. “El pri-
mer dia que va arribar a classe 
ens va dir que deixéssim els lli-
bres, que tots estàvem aprovats i 
que portéssim revistes sobre l’ac-
tualitat per analitzar el que esta-
va passant”, va dir, tot recordant 

els judicis que ha hagut d’afrontar 
al llarg de la seva carrera profes-
sional per ser crític amb l’Església 
i d’altres institucions. “Per des-
gràcia, estem tornant a l’època 
de la censura i la repressió”, va 
comentar. Per la seva banda, Re-
vuelta va explicar que sempre in-
tenta “expressar la psicologia del 
personatge a través de l’elecció 
dels colors”.

Sílvia Alquézar | Montcada

Carlos Azagra i Encarna Revuelta 
homenatgen Labordeta en un còmic
Els dibuixants presenten una nova entrega de les aventures de Pedro Pico i Pico Vena 

Azagra va fi rmar exemplars dels seus còmics a la Casa de la Vila després de la presentació
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Una vuitantena de persones va omplir el local de la Fundació Cultural amb motiu de la xerrada

L’obra de Pompeu Fabra és en-
cara vigent i, per això, sorprèn 
el que va arribar a bastir aquest 
enginyer químic amb les eines 
de la seva època. “Potser la visió 
cien tífi ca i l’esperit noucentista 
són les claus del seu èxit. Però 
el que és evident és que va es-
devenir el seny ordenador de 
la llengua catalana”. Aquesta 
és una de les conclusions de la 
xerrada que va fer el 19 d’abril, 

a la Fundació Cultural, la fi lòloga 
Mònica Montserrat, convidada 
pel Servei Local de Català (SLC), 
amb motiu dels 150 anys del nai-
xement del famós fi lòleg i els 100 
anys de la seva Gramàtica Ca-
talana. Al fi nal de la xerrada es 
va presentar el número 36 de la 
revista ‘Quaderns’, en què desta-
quen els articles sobre el berena-
dor de la Font de la Mitja Costa i 
les històries dels gelats Mallafré i 
el restaurant Ca La Roser.

Laura Grau | Montcada

Pompeu Fabra o ‘el seny 
ordenador de la llengua’
La fi lòloga Mònica Montserrat reivindica el llegat de l’erudit

SANT JORDI
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El cicle Poeticae 2018 entra en la 
seva recta fi nal després de pro-
moure el gènere de la poesia amb 
diferents propostes durant el mes 
d’abril. El programa clourà el 
8 de maig amb el lliurament de 
premis del concurs per a infants 
‘Petit Poe ticae’. L’acte es farà per 
primera vegada al Teatre Muni-
cipal i combinarà la lectura dels 
poemes guardonats per part dels 
mateixos autors amb un espec-
tacle d’ombres xineses (17.30h). 
L’obra, per a tots els públics, està 
interpretada i dirigida per Valeria 
Guglietti. Prop de 300 alumnes 
van participar en els diferents ta-
llers per aprendre a escriure poe-
sia que es van fer a les escoles de 
primària entre març i abril.

Propostes. La novena edició del 
cicle de poesia que organitza la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 

va arrencar el 13 d’abril amb l’es-
trena a l’Auditori Municipal de 
l’obra ‘Al cabo, ¡nada os debo...!’, 
del grup Dèria Teatre, basada 
en poemes i articles d’opinió 
del poe ta i intel·lectual andalús 
Antonio Machado. La projecció 
d’imatges sobre la trajectòria de 
l’autor i la música en directe de 
l’acordió de Pere Ferrer van com-
pletar el recital.
El 14 d’abril, l’equipament de 
la plaça de l’Església va acollir 
una nova edició de la Marató de 
Lectura Poètica Popular, en què 
van participar una quarantena de 
persones, que van llegir poemes, 
majoritariàment en català i caste-
llà, però també en altres llengües 
com l’armeni. El 12 d’abril, el 
grup Senders –format per Elisa 
Riera, Miquel Sánchez i Marga-
rida Medina– va protagonitzar 
un recital de poemes de creació 
pròpia acompanyat de la música 

en directe de tres joves montca-
dencs. El grup també va con-
vidar dos autors més al recital, 
Anna Passarell i Josep Solano. I 

el 23 d’abril, en el marc de la Fira 
de Sant Jordi, alumnes de l’escola 
Cuidart Teatre i de l’Aula de Te-
atre van llegir poemes d’Antonio 

Machado, Joana Raspall i altres 
autors a cau d’orella en una acti-
vitat organitzada pel grup Dèria 
Teatre a l’Auditori Municipal.  

Laura Grau | Redacció

El cicle clourà el 8 de 
maig amb el veredicte 
del concurs de poesia
L’obra del grup Dèria sobre Antonio Machado, la Marató 
de Lectura Poètica i dos recitals omplen l’abril de versos

POETICAE

El grup Senders, encapçalat per Elisa Riera, va actuar a l’Auditori Municipal amb el recital ‘Origen’
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Dèria Teatre va estrenar el muntatge ‘Al cabo, ¡nada os debo...!’ sobre el poeta Antonio Machado

Lectura de poemes a cau d’orella a l’Auditori

Una de les participants a la Marató Poètica
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PINTURA
Alumnes del taller d’art Tot & Més exposen al Kursaal

El Casal de Gent Gran Casa de la Mina va acollir el 22 d’abril una 
trobada de corals joves promoguda per l’Associació Musical Gira-
volt amb el suport de la Xarxa Municipal d’Equipaments. El progra-
ma va incloure les actuacions de les corals de Músics de Gràcia 
de Sabadell i Giravolt de Montcada i les dels instituts Pau Vila de 
Sabadell i Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès. D’altra banda, el  
21 d’abril, el Giravolt va organitzar una nova edició del concert ‘A 
misses dites’, que va convertir l’església de Santa Engràcia en una 
sala de concerts | LR
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CONCERT
Actuació de tres corals de joves al Casal de la Mina

L’Espai Cultural Kur-
saal acollirà fi ns al 18 
de maig una exposició 
col·lectiva dels alum-
nes del taller d’art 
Tot & Més. La mostra 
està formada per una 
trentena d’obres que 
tenen com a temàtica 
comuna la fruita. La 
inauguració es va fer 
el 17 d’abril amb l’as-
sistència de l’alcaldessa, Laura Campos, la regidora de Cultura, 
Mónica Martínez –ambdues d’ICV-EUiA. La professora de l’escola, 
Teresa Castillo, va destacar la diversitat d’estils i edats dels seus 
alumnes i la seva gran creativitat | LR

El grup infantil The Bling’s, de 
l’escola de dansa urbana Cirqs 
Dance Studio, va guanyar el 
campionat Hip Hop Internatio-
nal Spain (HHIS) que es va dis-
putar el 21 d’abril al pavelló olím-
pic de Badalona. Amb aquest 
triomf, el conjunt s’ha classifi cat 
per participar al Campionat In-
ternacional de hip hop que se 
celebrarà a Phoenix (Arizona) 
del 5 a l’11 d’agost i que acull els 
millors grups del món. Al certa-
men de Badalona van participar 
grups d’arreu de l’Estat espanyol 
i aquesta era la primera vegada 
que els grups d’infantil podien 
classifi car-se per al mundial. 

Bons resultats. A més de la victò-
ria de les petites, el grup Varsity 
Bloom –de la categoria d’adults– 
va quedar en quarta posició, 
mentre que Essencial Kid’s –de 
la categoria júnior– va aconse-
guir la cinquena posició. “Estem 
molt orgulloses del resultat i 
del treball realitzat pels tres 

grups”, ha dit Bea Cervero, que 
dirigeix l’escola juntament amb 
Lourdes Morote. The Bling’s 
està format per 9 nenes d’entre 
10 i 11 anys: Ainhoa Jiménez, 
Helena Ortega, Iraia Vives, 
Emma Suárez, Maria Villaitodo,  
Lucía Ávila,  Judith Hernández, 
Xènia López i Laura Fau. El 
principal obstacle per participar 
al mundial és l’econòmic ja que 
es tracta d’un viatge molt costós 

que no cobreix l’organització del 
certamen. “Entre les famílies i 
l’escola intentarem organitzar 
algun esdeveniment per recap-
tar fons”, ha comentat Morote. 
L’escola va iniciar la temporada 
de competicions el 15 d’abril a 
l’11è Campionat Nacional Valo’s 
Style, on els tres grups van obte-
nir el primer, el segon i el tercer 
premi respectivament a les dife-
rents categories.

CIRQS DANCE STUDIO

Laura Grau | Redacció

El grup The Bling’s es classifi ca per 
al campionat mundial de hip hop
La victòria al certamen Hip Hop International Spain li permet passar a la gran fi nal
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4, 5 I 6 DE MAIG

Mas Rampinyo, de festa major

Els dies 4, 5 i 6 de maig Mas 
Rampinyo viurà la seva Festa 
Major, “que continua apostant 
per una gran diversitat d’actes 
perquè públic de totes les edats 
hi trobin propostes atractives”, 
ha explicat el responsable de la 
Comissió de festes, Jordi Escrigas. 
Enguany el pregó anirà a càrrec 
del Grup d’activitats per la Dona 
de La Unió, preludi d’un cafè-con-

cert a la sala d’actes amb el grup 
Cafè Trio. El dia 5, l’escola Elvira 
Cuyàs acollirà sardanes, un es-
pectacle infantil i la 19a Mostra i 
Degustació de Cuina. A la nit, hi 
haurà teatre, amb la comèdia ‘Els 
homes són de Mart i les dones de 
Venus’ (20h). Diumenge 6, l’avin-
guda Catalunya serà l’escenari de 
partits de bàsquest, castells, zum-
ba i botifarrada popular. El grup 

Tea345 clourà el programa amb 
l’estrena de ‘El laberinto mágico’, 
una obra sobre la Guerra Civil 
basada en textos de Max Aub, 
que va estrenar per primera ve-
gada el Centro Dramático Nacio-
nal. “Creiem que la refl exió que 
planteja sobre el confl icte entre 
dos bàndols pot tenir sentit en 
la situació política actual”, ha 
dit el director, Albert Arévalo | LR

The Bling’s amb el trofeu de l’11è Campionat Nacional Valo’s Style, primer triomf de la temporada

El grup Tea345 estrenarà ‘El laberinto mágico’, un muntatge sobre la Guerra Civil
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TEATRE
El Cyrano de Lluís Homar omple el Teatre Municipal
El Teatre Municipal es 
va omplir el 22 d’abril 
amb motiu de la repre-
sentació de ‘Cyrano’, 
en què Lluís Homar 
es fi ca en la pell del 
personatge creat per 
Edmond Rostand en 
un muntatge d’aires 
renovadors inspirat en 
el món de l’esgrima i 
amb música de la cantant Sílvia Pérez Cruz. El públic de la sala es 
va posar dempeus per aplaudir al fi nal de l’espectacle en reconei-
xement a la bona feina dels actors i la posada en escena | LG
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27 l divendres
Xerrada. Informació sobre els Casals 
d’Estiu de la Regidoria d’Infància i Jo-
ventut. Hora: 17.30h. Lloc: Casa de la 
Vila.

Festa. Cloenda de la Mostra d’Ensenya-
ment. Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can 
Tauler.

28 l dissabte
Trobada. De col·leccionistes de punts 
de llibre. Hora: 10.30h. Lloc: Exterior de 
la Biblioteca Elisenda.

Cinema. ‘Call me by your name’, de 
Luca Guadagnino. Hora: 19h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Preu: 4 euros.

29 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Pintem amb les 
mans’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 
Llacuna. 

Visita. ‘A tota màquina’. Hora: 12h. Lloc: 
Casa de les Aigües. Organitza: Museu.

Cinema. ‘Call me by your name’, de 
Luca Guadagnino. Hora: 18h. Lloc: Kur-
saal. Preu: 4 euros.

2 l dimecres
Espectacle. ‘VisibLes’, recital de poemes 
i contes per a adults,  a càrrec del grup 
Veus de Dones. Hora: 18.30h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

Inauguració. Exposició col·lectiva alum-
nes de l’Escola d’Art La Taca. Hora: 
17.30h. Lloc: Casa de la Vila.

3 l dijous
Presentació. Del programa de Festa Ma-
jor i veredicte dels concursos de cartells 
i pintura. Hora: 18h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal.

Xerrada. ‘Com ajudar els nostres fi lls 
a triar el seu itinerari formatiu?’. Hora: 
18.30h. Lloc: Casa de la Vila.

4 l divendres
Inauguració. Festa Major de Mas Ram-
pinyo. Hora: 20h. Lloc: Sala d’actes de 
La Unió (veure pàgina 8).

5 l dissabte
Fira. D’Artesania, del Comerç i de la 
Diversitat Cultural al c.Reixagó de  Can 

Sant Joan (veure programa a la pàgina 12).

Dansa. Màster class de zumba. Hora: 

10.30h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Dansa. Festival del Dia de la Dansa. 

Hora: 17h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.  

6 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Qui viu a l’estany?’. 

Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna 

de Mas Rampinyo.

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les 

Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu 

Municipal.

10 l dijous
Xerrada. ‘Cuida el teu cor’, a càrrec de 

Creu Roja (Espai de Salut). Hora: 17h. 

Lloc: Casal de la Mina.

Taller. Risoteràpia (Espai de Salut). 

Hora: 17h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

11 l divendres
Inauguració. Festa Major de La Ribera 

(veure pàgina 16). 

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

27 28 29

4 5 61 2 330
Rivas Duran DuranRecasens La Rambla J.RelatEl Punt

C.Pardo

R.Miró El PuntC.Pardo

9 1110

M.Guix

12 13

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
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

7 8
Recasens La Rambla La Rambla

5 DE MAIG
PAVELLÓ MIQUEL POBLET, 17H

DIA DE LA DANSAAgenda

abril / maig
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Exhibició d’escoles de dansa, grups  
i cursos municipals

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

EXPOSICIÓ 
MITOLÒGIC: DINTRE 
DEL LABERINT

Escola d’Art La Taca

2 de maig, 17.30h

 

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

EXPOSICIÓ
PREMI PINTURA 
I CARTELLS 
DE FESTA MAJOR
3 de maig, 18h

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

EXPOSICIÓ
LA FRUITA
Alumnes Taller d’art Tot & Més

Fins al 18 de maig

M.Guix

M.Guix

   
CALL ME BY YOUR NAME
de Luca Guadagnino
28 d’abril, 19h

CINEMA

CINEMA
CALL ME BY YOUR NAME
29 d’abril, 18h
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HANDBOL
El sènior A del CH La Salle, que 
entrena Pau Lleixà, viu un dels 
millors moments de la temporada

ATLETISME

El montcadenc Carlos Cera, de la 
Joventut Atlètica Montcada, va ser 
el guanyador de la prova llarga de 
21,7 quilòmetres i un desnivell po-
sitiu de 1.215 metres de la 6a edició 
de la Montescatano que es va dis-
putar el 22 d’abril, a la Serralada 
de Marina sota l’organització de 
la JAM i amb la participació d’un 
total de 487 atletes repartits en tres 
curses. Amb un temps d’1h 35’ 
35”, Cera va superar per poc més 
d’un minut el segon classifi cat, Ser-
gi Rodríguez (Esports Truga-Ma-
sanés), i va pujar a la posició més 
alta del podi d’una de les curses de 
la Montescatano per cinquè any 
consecutiu –a la primera edició no 
va participar per problemes físics. 
Aníbal Fidalgo (Medina Triatlón) 
va ser tercer mentre que Mireia 
Pons (Inverseteam Trail) va ser la 
primera dona amb un temps d’1h 
53’ 45”. A la categoria femenina, la 
montcadenca Susana Moreno va 
ser tercera després de fer el recor-
regut en 2 hores i 10 minuts.
Per primera vegada, la cursa amb 
més distància de la Montescatano 
va formar part del calendari de la 
Copa Catalana que organitza la 
Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya (FECC) des de 
fa 16 edicions. Aquest fet, segons 
va explicar Cera, va augmentar el 
nivell d’una competició que va ser 
especialment exigent. “La cursa 

ha estat massa ràpida, la veritat 
és que no esperava haver de cór-
rer a un ritme tan intens. He tro-
bat molta competència perquè 
havia molt de nivell entre els 
participants i no he pogut pujar 
la distància en més d’un minut”, 
va expressar l’atleta montcadenc, 
qui també es va mostrar molt con-
tent de tornar a guanyar a casa, 
“en una de les curses més es-
pecials de l’any i que sempre 
estarà al meu calendari”, va dir. 

Altres resultats. La cursa clàssica, 
de 16,7 km +750 m, va ser gua-
nyada per Joan Wäger, també 
de la JAM, amb un temps d’1h 
5’ 15” per davant d’Arnau Artés 
(CA Molins) i Salomó Guinovart 
(Matxacuca). Marta Llagostera va 
ser la primera dona (1h 24’). A la 
cursa curta, de 10,7 km +393 m, 
el millor va ser Lluís Tort, ex-atleta 

de la JAM que ara competeix amb 
l’equip Segurartic, i que va fer un 
temps de 45 minuts i 20 segons. 
Tort va fi nalitzar per davant de 
Fernando Ruiz i Guillem Portell 
(Club Trail INEFC). El millor 
temps entre les dones va ser per 
a Cristina Laprea (Atlètic Calderí) 
amb 58 minuts i 26 segons. 
A nivell organitzatiu, la 6a Montes-
catano, que va exhaurir el límit de 
les 500 inscripcions, va tornar a ser 
tot un èxit amb la col·laboració de 
80 voluntaris i sense cap incident 
destacable. Cara al futur, Ildefons 
Teruel, president de la JAM, con-
sidera que l’objectiu de la Mon-
tescatano és anar “fent millores 
al circuit de la prova més llarga 
perquè sigui un referent al calen-
dari de la FEEC i que les altres 
dues curses continuïn atraient els 
atletes populars i els que vulguin 
introduir-se a la muntanya”.

La competició, formada per tres curses, es va disputar el 22 d’abril a la Serralada de Marina amb un total de 487 atletes

Carlos Cera (JAM) puja per cinquè any 
consecutiu al podi de la Montescatano
Rafa Jiménez | Montcada
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Carlos Cera, a la posició més alta del podi, al costat de Sergi Rodríguez i Aníbal Fidalgo

La montcadenca Susana Moreno –a la dreta– va compartir podi amb Jenny Arasil i Mireia PonsEl circuit que van fer els 487 atletes va tenir el seu inici i fi nal a la plaça de l’Església

Classes. Particulars d’anglès. Comp-
to amb un certifi cat de First (B2), amb 
un nivell aproximat del C1. El meu 
telèfon és el 616 211 196. 
Alquiler. Plaza espaciosa de parking 
en la calle Bruc por 39 euros al mes. 
Teléfono 655 520 401. 
En venta. Bar-restaurante totalmente 
equipado y con licencia. 130.000 eu-
ros negociables. Tel: 679 671 262.
Limpieza. Señora hace tareas 
domésticas. Tels. 935 702 573. 
Lloguer. Dues places de pàrquing, 
de moto (25 eur/mes) i de cotxe (50 
eur/mes). Al c. Estanislau Abadal 
(Mas Rampinyo). Tel. 644 347 418.

Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.cat

anuncis gratuïts
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A manca de dues jornades per 
acabar la lliga al grup D de Pri-
mera Estatal, el sènior A del CH 
La Salle ha consolidat la vuitena 
posició amb 28 punts i gràcies a 
tres victòries consecutives con-
tra el BM La Roca (24-27), l’H. 
Sant Cugat (24-29) i l’UE Sarrià 
(28-33). L’equip de Pau Lleixà 
encara té opcions de fi nalitzar la 
competició al sisè lloc. Es troba 
a només un punt del setè, l’UE 
Sarrià, i tancarà la lliga amb dos 
enfrontaments contra dos rivals 
directes com el Joventut Hand-
bol Mataró, que és novè amb 
un punt menys, i l’OAR Gràcia, 
que és sisè, amb dos punts més. 
“L’equip es troba en una dinà-
mica positiva i està competint 
molt bé. És una llàstima que 

s’estigui acabant la lliga per-
què hem recuperat jugadors 
lesionats i, tot i que ja tenim 
la feina feta, el nostre objectiu 
és acabar el més amunt possi-
ble”, ha dit Lleixà.

Copa Catalana.  El sènior A iniciarà
la seva participació el 13 de maig 
i jugarà al grup A de la segona 
fase contra l’H. Sant Cugat, el 
CH Sant Esteve Sesrovires i el 
CH Sant Esteve de Palautordera.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

Ho pot aconseguir si guanya els dos partits que li resten contra el Mataró i l’OAR Gràcia

El CH La Salle suma tres victòries 
seguides i aspira a la sisena posició

L’equip de Javier Córdoba s’ha inscrit per disputar la Copa

HANDBOL. TERCERA CATALANA

El sènior B lassal·lià 
acaba la lliga al vuitè lloc

El sènior B del CH La Salle ha 
fi nalitzat la seva participació al 
grup B de Tercera Catalana a 
la vuitena posició. L’equip de Ja-
vier Córdoba ha sumat un total 
de 24 punts amb un balanç d’11 
victòries, 2 empats i 13 derro-
tes. Els lassal·lians, que havien 
encadenat dues ensopegades se-
guides contra el Joventut Hand-
bol La Llagosta (27-26) i el CH 
Cerdanyola B (27-29), van dis-
putar el 22 d’abril l’últim partit 
de lliga, guanyant a la pista del 
CH Terrassa B (22-28). “Ha 
estat una temporada massa 
irregular, tot i que estem con-

tents per l’evolució d’un equip 
jove que han anat de menys 
a més i que ha d’aprendre a 
patir en tots els partits”, ha co-
mentat Córdoba.

Copa Federació.  El sènior B 
disputarà aquesta competició 
amb equips de 3a Catalana a 
la que només s’han inscrit dos 
clubs més: el CH Vilanova i el 
CH Cerdanyola B. Cada equip 
participant disputarà dos par-
tits i els lassal·lians debutaran 
el 12 de maig contra el conjunt 
vilanoví, a la pista coberta del 
centre | RJ 
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Rafa Jiménez | Redacció

El sènior A del CH La Salle està acabant amb un bon moment de forma la seva participació a la lliga
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El sènior femení del CH La Salle disputarà el 6 de maig l’últim partit del 
grup A de la segona fase de Primera Catalana contra el líder, l’Handbol 
Sant Vicenç B. El conjunt d’Óscar Ramírez, que va empatar a l’última 
jornada a la pista del CE Tortosa (26-26), ocupa la cinquena posició en 
una lliga de sis equips amb 5 punts i un balanç de 2 victòries, 1 empat 
i 6 derrotes. Les lassal·lianes van fi nalitzar la primera fase a la primera 
posició del grup B, però no han tingut opcions d’acabar entre els dos 
primers que disputaran el Top-4 d’ascens a Lliga Catalana | RJ 

El femení, fora del Top 4 de Primera Catalana
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Quatre jornades després de la 
seva última victòria, i després 
d’haver encadenat tres derrotes 
i un empat, el CD Montcada 
es va retrobar amb el triomf el 
22 d’abril contra l’At. Piferrer 
(2-0). Amb dos gols de Marc 
García i Gerard Grau al pri-
mer quart d’hora, els verds van 
aconseguir la primera victò-
ria des de l’arribada del tècnic 
Adrià Mas. Amb aquest triomf, 
que s’afegeix al punt aconseguit 
una setmana abans al camp del 
CP Sarrià (2-2), els montca-
dencs ocupen la 13a posició al 
grup 2n de Segona Catalana 
amb 36 punts. 
A manca de cinc partits per aca-
bar la lliga, el CD Montcada té 
un avantatge de tres punts amb 
l’Agrupació Sant Andreu de la 
Barca, que ocupa la posició que  
podria acabar baixant per des-
censos compensats  | RJ 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Els verds, que no guanyaven des de feia quatre jornades, han sumat en dos partits seguits

El CD Montcada agafa aire amb un 
triomf contra l’Atlètic Piferrer (2-0)
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Des del debut d’Adrià Mas a la seva banqueta, el CD Montcada ha sumat quatre punts en tres partits

El CD Montcada va celebrar el 22 d’abril una assemblea de socis a l’estadi 
de la Ferreria per convocar eleccions a la presidència. Un cop creada la 
junta electoral i després del període d’exposició del cens de socis amb 
dret a vot, les candidatures que vulguin presentar-se als comicis ho po-
dran fer entre el 4 i el 10 de maig. Si només es presenta una, el nou 
president seria escollit el 14 de maig. En cas de presentar-se més d’una, 
les eleccions es farien el 25 de maig. L’actual president, Modesto Sanchís, 
ha anunciat que no optarà a la reelecció després de 9 anys al càrrec | RJ 

El club verd convoca eleccions a la presidència

Amb l’objectiu d’oferir 
les mesures de segu-
retat adients per acollir 
les nombroses afi cions 
d’ambdós equips, el 
club de Can Sant Joan 
va jugar, de forma ex-
cepcional, el 15 d’abril 
a la Ferreria. L’enfron-
tament contra el CF 
Montañesa va fi nalitzar 
amb un empat sense gols. Una setmana més tard, l’equip de Paco 
Hidalgo, que s’ha reforçat amb el davanter Wassim (CD Masnou), va 
perdre a casa del CF Can Vidalet (1-0), però segueix al setè lloc | RJ

FUTBOL
Empat de l’UE Sant Joan-Atlètic a l’estadi de la Ferreria

L’equip d’Antonio Moya segueix sent quart al grup 2n de Primera Divi-
sió gràcies a dues victòries contra el CF Santpedor (1-2) i el CF Soses 
(5-1). A manca de tres jornades per acabar la lliga, les ‘reds’ tenen un 
punt d’avantatge amb el CF Manu Lanzarote B, que ha disputat un 
partit menys i que suma tres triomfs de manera consecutiva | RJ

El femení del FB Montcada guanya dos partits seguits 

El conjunt de Robert 
Villa es va retrobar el 
21 d’abril amb la vic-
tòria contra l’UE Sant 
Celoni (4-3) i va tren-
car amb una ratxa de 
tres derrotes segui-
des. Els de Terra Nos-
tra sumen 47 punts i 
són setens al grup 9è 
de 3a Catalana | RJ

L’UD Santa María torna a vèncer després de tres derrotes
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Després d’haver estat molt irregular a la lliga, el sènior B intentarà fer un bon paper a la Copa
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.....Minut i resultat....................................

L’UB MiR inicia una 
col·laboració amb 
la secció local 
de l’Associació 
Espanyola contra 
el Càncer
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Els triples que els primers equips sèniors masculí i femení de l’UB MiR 
aconsegueixin fi ns a fi nal de temporada en els seus partits a casa tindran 
un doble valor, més enllà del terreny esportiu. Fruit d’un acord signat 
amb la secció local de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), 
cada llançament triple que acabi en una cistella es convertirà en un do-
natiu d’un euro que el club blau aportarà per a la lluita contra aquesta 
malaltia. “Apostem per aquesta iniciativa perquè el càncer és una lote-
ria que ens pots tocar a tots, adults o infants, sense tenir la necessitat 
de jugar. Sempre estarem al costat de qualsevol acció social que ser-
veixi per ajudar les persones que investiguen o lluiten contra aquesta 
dolència”, ha comentat el president de l’UB MiR, Carles Vilalta. El club 
també donarà a l’AECC la recaptació de la cistella automàtica que posarà 
durant el 3x3 de la Festa Major i alguns dels seus jugadors ajudaran a re-
captar diners a l’estand que l’entitat que presideix Paquita Gil instal·larà 
en diferents punts de la ciutat a les properes setmanes | RJ

EXCURSIONISME
Continuen les inscripcions a la Marxa a Montserrat
El termini és obert fi ns al 30 d’abril, de forma online al web elcim.cat. A 
partir d’aquest dia, i fi ns al 10 de maig, també es podran fer de manera 
presencial, entregant la butlleta d’inscripció a la seu de l’entitat, a l’Abi. 
La Marxa a Peu a Montserrat que organitza El Cim es farà el 12 i el 13 
de maig amb un màxim de 250 participants. Els dies 15 i 22 d’abril, es 
van celebrar dues de les excursions prepataròries amb destinació a les 
serralades de Marina –a la foto– i de Collserola. L’última sortida serà el 
29 d’abril amb la 32a Caminada de Mas Rampinyo | RJ 

El cicle de sortides que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa una nova sortida que es farà el 6 de 
maig amb destinació al Castell de Torre del Baró. L’excursió, de 18 
quilòmetres i un desnivell de 225 metres, és una de les novetats del 
calendari d’aquest any i sortirà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet.  
Les inscripcions s’han de fer a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per te-
lèfon (935 650 999) o al correu electrònic ime@montcada.org. També 
es podran fer mitja hora abans de l’inici en el punt de sortida | RJ 

Nova proposta del Montcada Camina a Torre del Baró
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FUTBOL SALA
El sènior A i el juvenil del CFS Montcada disputaran 
els vuitens i els quarts de la Copa, respectivament
El CFS Montcada, que ocupa la 
tercera posició al grup 1r de Ter-
cera Nacional després de perdre 
el derbi vallesà contra l’FS Ripo-
llet (7-0), disputarà el 3 de maig 
al pavelló Miquel Poblet, a les 
21.45h, els vuitens de fi nal de 
la Copa Catalunya contra el CE 
Escola Pia, de Segona B Nacio-
nal. L’equip d’Álex Fernández va 
superar el 12 d’abril la ronda an-
terior contra el Futsal Aliança de 
Mataró, també de Segona B, a la 
tanda de penals –el partit havia 
acabat amb un empat 4. 
D’altra banda, el juvenil del club 
també continua viu a la Copa Ca-
talunya i jugarà el 5 de maig al pa-

velló Miquel Poblet, a les 16h, els 
quarts de fi nal contra l’AE UBAE 
Les Corts. Ambdós estan situats 
entre els quatre primers del grup 
5è de la Lliga Nacional juvenil | RJ 

L’AE Can Cuiàs, amb opcions de pujar a Segona
A manca de quatre jornades per acabar la lliga al grup 4t de Tercera Ca-
talana, l’equip que entrena Toni Moreno ocupa la quarta posició amb 39  
punts després de guanyar a la pista del líder, el CE Vacarisses B (4-6). En 
aquest grup pugen els quatre primers i el Maderas San Andrés Montcada 
B ha ascendit fi ns al sisè lloc gràcies a dues victòries seguides | RJ 

Dos podis del Roller Can Cuiàs 
a la 4a ‘Vila-real patina 10km’
Jorge Fernández, del club Roller Can Cuiàs, 
va aconseguir el 22 d’abril la tercera posició a 
la classifi cació general absoluta i va acabar just 
per davant del seu company, Jesús Roldán. A la 
categoria femenina, Mari Carmen Gómez ‘Bitxo’ 
va ser cinquena. A la classifi cació per equips, el 
Roller Can Cuiàs, que va estar representat per 
un total de 9 patinadors, va aconseguir la tercera 
posició | RJ

Bon inici dels play-off per als dos 
primers equips del CTT La Unió
El sènior A del CTT La Unió està més a prop de disputar 
la fi nal del campionat de Primera Provincial després de 
guanyar el 22 d’abril el partit d’anada de la semifi nal a la 
pista de l’UE Sant Cugat (2-4). La tornada es jugarà el 6 
de maig a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre ja 
que les instal·lacions de La Unió estaran ocupades per la 
celebració de la Festa Major de Mas Rampinyo. D’altra 
banda, el sènior B va derrotar l’ATT Castellar (4-3)  –a la 
foto– als quarts de fi nal del play-off d’ascens a Segona 
A Provincial. El 6 de maig, jugarà la semifi nal a casa i a 
partit únic contra El Centre | RJ
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Els montcadencs Óscar Campos 
i Iván Díaz van oferir un gran 
rendiment a la marató de Varsò-
via (Polònia) que es va disputar 
el 22 d’abril, sent els dos atletes 
espanyols amb una millor posició 
a la classifi cació general. Campos 
–a la foto, a l’esquerra– va fer els 
42 quilòmetres del recorregut en 
un temps de 3 hores, 2 minuts i 
43 segons, aconseguint la 238a 
posició a la classifi cació general 
(104è de la categoria M30). Díaz 
va fer un temps de 3 hores 8 
minuts i 18 segons (332è de la 
general i 136è a la mateixa cate-
goria M30) | RJ 

Representació local a 
la marató de Varsòvia

ATLETISME IME
Els 350 infants que van fer la preinscripció al 
Casal Esportiu podran formalitzar la seva plaça
Tots els infants preinscrits al ca-
sal d’estiu que organitza l’IME tin-
dran plaça i, per tant, no caldrà 
fer sorteig per adjudicar-les. Del 9 
a l’11 d’abril va tenir lloc la preins-
cripció, de forma presencial i, per 
primer cop, per Internet, i es van 
registrar un total de 351 nens i ne-
nes, una xifra pràcticament igual 
a l’oferta. 
El regidor d’Esports, Salvador Se-
rratosa (ERC), ha valorat positiva-
ment la novetat de fer la preins-
cripció abans i tenir l’opció de 
tramitar-la per Internet. “Amb el 
nou sistema s’han evitat les cues 
i s’ha ordenat la possible llista 

d’espera i les inscripcions d’una 
forma baremada i no per ordre 
d’inscripció”, ha explicat l’edil. El 
següent pas serà confi rmar que 
es vol la plaça, amb la formalit-
zació de la inscripció, tràmit que 
s’haurà de fer de forma presen-
cial a les ofi cines de l’IME (Tarra-
gona, 32), del 7 al 10 de maig, de 
9 a 13h i de 17 a 19h. 

Premis Esportius. Encara es po-
den presentar fi ns al 30 d’abril a 
la plataforma Montcada Participa, 
les candidatures per al guardó po-
pular que es donarà a la gala dels 
Premis Esportius del 5 de juliol | RJ 
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.....Viu l’Esport................
El cadet femení A del CH La Salle, 
amfi trió del Top-4 de Lliga Catalana

El cadet intentará fer un bon paper al Top-4

Disputarà la semifi nal el dia 28 contra el líder del seu grup, l’EH Sant Vicenç
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El pavelló Miquel Poblet acollirà 
el 28 i 29 d’abril el Top 4 de Lli-
ga Catalana que comptarà amb 
la participació del cadet A femení 
del CH La Salle, que va fi nalitzar 
la segona fase del grup A-1 a la 
quarta posició amb 11 punts. 
L’equip d’Àlex Expósito dispu-
tarà el dia 28, a les 18h, la semifi -
nal contra l’EH Sant Vicenç, que 
va ser campió del grup amb 16 
punts. L’altra semifi nal, que es 
jugarà a les 16h, enfrontarà el 
segon classifi cat, l’Associació Llei-
datana, contra el tercer, el BM La 
Roca. La fi nal es disputarà el dia 
29, a les 18h, immediatament

després de l’enfrontament que 
determinarà el tercer i quart lloc. 
“Afrontem amb molta il·lusió 
el Top-4 perquè jugar a casa 
sempre és un punt clau. Tot 
i haver quedat a la quarta 
posició de la segona fase, som 
optimistes i aspirem a jugar la 
fi nal”, ha comentat Expósito. 

Sectos estatals. El cadet A femení 
disputarà entre el 18 i el 20 de 
maig aquesta competició en una 
seu encara per confi rmar. L’equip 
montcadenc hi participarà, pas-
si el que passi al Top-4, com el 
quart millor de Catalunya | RJ

> Trobada d’equips debutants de futbol sala
Sota l’organització de la Federació Catalana de Futbol, el pavelló Miquel 
Poblet va acollir el 21 d’abril la 6a Trobada d’equips de futbol sala de la 
categoria debutants. Juntament amb el CFS Montcada, que va jugar amb 
dos equips, també van participar el FS Ripollet, CE Abrera, Palau Solità i 
Plegamans 2007, FS Ràcing Pineda, CFS Sant Joan Despí i FS Olesa. Els 
jugadors locals van aconseguir dues victòries, un empat i una derrota | RJ
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L’integrant de l’EN Montcada ha estat el millor dels juvenils

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL

Martín Casado, escollit 
com a nedador complet

Martín Casado, de l’EN Mont-
cada, ha estat escollit com el 
nedador més complet de la cate-
goria juvenil després de sumar 
les seves millors marques en els 
quatre estils a les quatre jornades 
del Campionat Comarcal de Na-
tació prèvies a la fi nal, que es va 
disputar el 21 d’abril, a Badia del 
Vallès. Per equips, l’EN Mont-
cada ha fi nalitzat a la cinquena 
posició entre els sis clubs partici-
pants. 
A la fi nal comarcal, Casado va 
aconseguir la victòria als 100 
metres papallona i braça men-
tre que la també juvenil Sonia 
Teruel va ser segona i tercera en 
aquestes mateixes curses. A la 
categoria cadet, Nadia Misas va 
guanyar els 100 m. esquena i va 

ser tercera als 100 m. braça men-
tre que Bernardo da Costa va 
acabar tercer als 100 m. lliures. 
Entre els nedadors infantils, 
Aina Artés va guanyar els 100 
m. papallona i va ser tercera als 
100 m. lliures mentre que Laia 
P. va repetir la tercera posició 
als 100 m. papallona i als 100 m. 
esquena. Joan del Álamo va aca-
bar tercer als 100 m. papallona.
A la categoria alevina, Gemma 
González va guanyar els 50 m. 
lliures. En aquesta mateixa cursa 
Carla Misas va ser tercera, po-
sició que també va aconseguir 
Joan Sentís als 100 m. braça. 
Per equips, l’EN Montcada va 
obtenir dues segones posicions 
als 4x25 lliures alevins i als 4x50 
lliures juvenil mixtes | RJ

Les entitats obren inscripcions per a 
les activitats esportives del programa
La JAM tornarà a organitzar la Milla Urbana i l’UB MiR prepara un concurs de triples

FESTA MAJOR

L’esport tornarà a tenir el seu 
protagonisme a la Festa Major 
de Montcada, que es farà entre 
el 18 i el 21 de maig. La Joven-
tut Atlètica Montcada organit-
zarà el dia 20 la 13a edició de la 
Milla Urbana, que se celebrarà 
a la rambla dels Països Cata-
lans amb atletes des de la cate-
goria pre-benjamina fi ns a vete-
rans. Les inscripcions, al preu 
de 3 euros, ja es poden fer de 
forma online a la pàgina web 
jam.cat fi ns al 15 de maig. Tam-
bé es podran realitzar de forma 
presencial, al preu de 5 euros, 
el mateix dia de la competició, 

una hora abans del seu inici.
El dia 19, es farà la Caminada 
Popular al Poblat Ibèric. Cal-
drà inscripció prèvia, trucant 
al telèfon 935 651 121 o enviant 
un correu electrònic a l’adreça 
museumunicipal@montcada.org.

Bàsquet. D’altra banda, l’UB 
MiR, que el 6 de maig farà un 
3x3 de bàsquet a la Festa Major 
de Mas Rampinyo, organitzarà 
el dia 19 un concurs de triples 
amb una màquina de tir, al camí 
de la Font Freda, davant del pa-
velló Miquel Poblet. Les inscrip-
cions es faran el mateix dia | RJ Imatge de la Milla Urbana de l’any 2017

GIMNÀSTICA RÍTIMICA
Participació del CG La Unió al Trofeu Clau de Sol
El CG La Unió va obtenir quatre 
podis a la competició que es va 
disputar el 14 d’abril a Castellar 
del Vallès. Maria Bello va gua-
nyar a la categoria cadet A men-
tre que Lola Serrano i Andrea 
Díaz van ser segones en benjamí 
i aleví iniciació, respectivament. 
També en aleví iniciacio, Thais 
Cuevas va ser tercera. Una re-
presentació del club competirà 
el 28 d’abril a la segona fase del 
campionat comarcal del CEVOS 
que es farà a Cerdanyola | RJ CG

 L
A 

U
N

IÓ

FUTBOL FEMENÍ
Claudia Pina guanya la lliga, però no anirà a l’Europeu
La futbolista montcadenca del FC Barcelona, de 17 anys, no podrà 
participar, per culpa d’una lesió que es va fer a la fi nal del Campionat 
d’Espanya, a l’Europeu que la selecció espanyola sots-17 disputarà 
a Lituània entre el 9 i el 21 de maig. Pina, que va ser una de les ju-
gadores més destacades a la fase de classifi cació, no ha pogut jugar 
els últims partits de lliga amb el fi lial del Barça, que el 22 d’abril es va 
proclamar campió de Segona Divisió per tercer any seguit | RJ
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Modesto Sanchís
Sang verda. Modesto Sanchís, veí de Can Sant Joan, va tenir de jove la vocació de ser militar, però 
al fi nal es va decantar per una vida més convencional. Fa 15 anys va patir un greu accident laboral a 
l’empresa d’automoció on treballava i va quedar incapacitat per a la vida laboral, fet que li va permetre 
dedicar-se plenament al món del futbol local. ‘Tato’, com és conegut popularment, va iniciar la seva 
vinculació amb l’esport a través de l’EF Montcada fi ns que li va arribar una proposta per col·laborar amb 
el CD Montcada. La marxa d’Antonio Alcalá, primer, i Emilio Artés, després, el va portar fi ns a la presi-
dència quan el club verd vivia una delicada situació econòmica. Gairebé una dècada després, Sanchís 
ha anunciat, als 52 anys, que no optarà a la reelecció per motius personals i de salut. Enrere deixa una 
gestió passional que no ha deixat ningú indiferent, ni seguidors, ni detractors.  

‘Marxo del club orgullós 
i amb el cap ben alt”

Abans d’entrar a la seva junta direc-
tiva, era seguidor del CD Montcada?
No, jo sóc de Can Sant Joan i era 
afi cionat de l’Atlètic San Joan, de fet 
vaig arribar a ser-ne soci. Arran d’un 
accident laboral, ara fa 15 anys, vaig 
haver de deixar de treballar i, com 
tenia temps lliure, dos anys més tard 
em van proposar gestionar la pàgina 
web de l’Escola de Futbol. Aleshores 
el CD Montcada també em va dema-
nar col·laboració i, poc a poc, em vaig 
implicar més, seguint el primer equip 
i fent tasques de comunicació. 
La seva implicació va anar a més 
quan Antonio Alcalá va deixar la pre-
sidència, veritat?
Sí, vaig passar a ser president d’una 
junta gestora i l’Ajuntament em va 
encarregar rebaixar els salaris de 
l’equip, que jugava a Primera Catala-
na. La situació econòmica era insos-
tenible i s’havien de fer retallades.  

El relleu el va assumir Emilio Artés.
No va arribar a estar ni una tempora-
da sencera al càrrec. Jo era el vice-
president i l’Ajuntament em va animar 
a agafar les regnes del club, tot i que 
vaig demanar suport institucional, ja 
que hi havia un deute de 130.000 
euros. El govern d’aquella època em 
va prometre la seva ajuda i jo vaig 
acceptar. Amb el temps, però, es va 
demostrar que m’havia enganyat.
En quin sentit? 
Em van agafar com un conillet 
d’Índies. Em van voler culpabilitzar de 
tot el deute que el club havia acumu-
lat basant-se en una auditoria falsa. Al 
fi nal, es va demostrar que jo no havia 
fet res, però el govern ja m’havia posat 
la creu. Per sort, el deute es va poder 
eixugar gràcies a una ajuda provinent 
l’Ecoparc en forma de subvenció mu-
nicipal, però va arribar un moment en 
què aquest ajut es va acabar.

Per quin motiu? 
Casualment, va ser quan el club va 
decidir recuperar el seu futbol forma-
tiu. Perdre la subvenció de l’Ecoparc 
va ser un cop molt dur. En aquell 
moment, vam veure clar que no 
mantindríem el nostre lloc a Primera 
Catalana perquè no podíem pagar els 
jugadors. Sempre he pensat que hau-
ria d’haver marxat, però no ho vaig fer 
per evitar la desaparició del club. 

I en només dos anys, l’equip va pas-
sar de Primera a Tercera Catalana.
Aquest ha estat el pitjor moment que 

he viscut com a president del CD 
Montcada. El primer descens estava 
assumit per temes econòmics, però el 
segon, que va ser seguit, va ser molt 
més dur. També em va afectar tot el 
que va passar amb el planter. Va ser 
molt dur veure com, per anar en con-
tra meva, es va voler perjudicar uns 
nens que només volien jugar a futbol. 
Recorda algun bon moment?
L’ascens del juvenil, que va passar de 
Segona a Preferent; la creació del sè-
nior B, que va pujar a Tercera, i l’últim 
ascens del primer equip a Segona. 
També em quedo amb els bons mo-
ments viscuts amb companys de la 
junta com Manuel Quintanar, Manuel 
Vidomines o Ramon Castillo. 
Quin balanç fa del seu mandat? 
Si miro enrere, no tornaria a assumir 
la presidència perquè m’han posat 
moltes pedres al meu camí. Tot i els 
problemes, marxo orgullós i amb el 

cap ben alt. M’he deixat la vida per 
aquest club i això ha afectat la meva 
família. He comès errors, però he fet 
tot el que he pogut en un món, el del 
futbol, que genera moltes despeses. 
Fins i tot la seva salut s’ha vist afec-
tada durant tot aques temps.  
Ja havia decidit no optar a la reelec-
ció al fi nal d’aquest mandat. M’havia 
estancat, havia perdut motivació. A 
més, des de novembre estic passant 
per un problema de salut i els metges 
m’han aconsellat que deixi el càrrec 
perquè em fa més mal que bé.
D’aquí a cinc anys, el club celebrarà 
el seu centenari. Què li desitja?
Continuaré sent soci i el millor que li 
pot passar és que arribi un president 
que li aporti l’estabilitat que jo no li he 
pogut donar. També és important no 
obsessionar-se amb les categories. La 
història centenària del CD Montcada 
es mantindrà, jugui on jugui.  

‘M’he deixat la vida al 
CD Montcada i això ha 
afectat la meva família. 
He comès errors, però he 
fet tot el que he pogut’ 

president del CD Montcada

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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