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MEMÒRIA HISTÒRICA
El dia de la inauguració de la seu policial, 
l’Ajuntament retrà homenatge al primer 
guàrdia urbà del municipi, Alfonso Liarte

29 DE SETEMBRE

L’Ajuntament organitza un ampli programa inaugural amb la col·laboració de diferents cossos de seguretat i entitats

Matinal de portes obertes per presentar 
les noves instal·lacions de la Policia Local

El 29 de setembre s’inaugura la 
nova seu de la Policia Local al 
carrer Progrés, 29 del polígon la 
Ferreria, al costat de la Deixalle-
ria Municipal. Les dependències 
policials, que es van obrir al pú-
blic el 25 de setembre, ocupen la 
primera planta d’un edifi ci singu-
lar construit al 2003 per acollir la 
nau de reciclatge d’Andròmines 
i el dipòsit de vehicles. El seu 
disseny ha estat premiat com a 
exemple de construcció sosteni-
ble amb materials reciclables.
Ara, un cop remodelat, l’espai 
segueix sent la seu d’Andròmines 
–que ocupa la planta inferior– i 
també conserva un ampli estaci-
onament per acollir vehicles reti-
rats de la via pública.

Inauguració. L’estrena de l’equi-
pament inclourà una matinal de 
portes obertes amb visites guia-
des a les instal·lacions (de 10 a 
12h) i activitats a l’exterior en 
què participaran altres col·lectius 
i cossos policials. Hi haurà una 
exposició de vehicles de segure-
tat i emergències, una exhibició 
de rescat de víctimes d’accident 
a càrrec dels Bombers de la Ge-
neralitat, una mostra canina de 
rescat de persones i de detecció 
d’explosius i drogues organitzada 
pel cos Nacional de Policia i una 
altra demostració de les tasques 
que fan els voluntaris de l’ADF 
i Protecció Civil. Amb l’objectiu 

que l’acte sigui participatiu i fa-
miliar, també hi haurà infl ables i 
activitats per a la canalla. 

Salt qualitatiu. Per a l’inspector en 
cap de la Policia Local, Antonio 
Franco, les noves instal·lacions 
signifi quen una important millo-
ra en tots els sentits: “Tant des 
del punt de vista organitzatiu, 
ja que els agents podran desen-
volupar la seva feina en un es-
pai digne i de qualitat, com pel 
que fa al servei que es presta a 
la ciutadania”. La seu disposa 
de sala d’espera per als usuaris 
i espai per acollir una ofi cina de 
denúncies que l’Ajuntament vol 
posar en marxa a curt termini.  
Quant al trasllat de les dependèn-
cies policials a un polígon, Franco 
no considera que la ubicació allu-
nyi el cos dels veïns. “Les nostres 
unitats treballen al territori i 
les dependències són accessi-
bles, tant en transport públic 
com privat”, ha dit.

Trajectòria. El cos de la Policia 
Local –antigament anomenada 
Guàrdia Urbana– va entrar en 
funcionament a mitjan de la dè-
cada dels anys 40 del segle XX 
a la Casa de la Vila. El primer 
agent del  municipi va ser Alfon-
so Liarte, qui va iniciar el seu ser-
vei l’any 1947, la fi gura del qual 
serà homenatjada el dia 29. 
Al 1998 la Policia Local es va 
traslladar a l’edifi ci de l’avingu-
da de la Unitat on ha estat fi ns a 
l’actualitat. En l’anterior mandat, 
a fi nal del 2014, el govern socio-
vergent va anunciar la intenció 
d’habilitar un espai més gran 
per al cos policial, projecte que 
ha trigat prop de quatre anys a 
fer-se realitat.

Pilar Abián | Redacció

Les dependències, 
que ocupen 650 m2, es 
mostraran al públic en 
visites guiades entre 
les 10 i les 12h

La regidora de l’Àrea Interna, 
Montse Ribera (ERC), veu el 
trasllat de la Policia Local a les 
noves dependències com un 
pas més en l’objectiu de moder-
nitzar el cos, una de les fi tes que 
es va proposar a l’inici de l’actual 
mandat.
Què suposa per al cos el fet de 
tenir instal·lacions pròpies?
És un salt qualitatiu, tant per als 
professionals que hi treballen 
com per a la població. Aquesta 
nova seu ens permetrà posar en 
marxa, esperem que en un fu-
tur proper, serveis com l’ofi cina 
d’atenció ciutadana per recollir 
denúncies que ara s’han de fer 
a la comissaria dels Mossos i per 
facilitar que els veïns es puguin 
adreçar al seu policia de barri.
L’edifi ci acollia abans la Nau de 
reciclatge i ha estat remodelat. 
N’està satisfeta del resultat?
Sí, sobretot perquè ha estat fruit 
d’un treball transversal entre els 
comandaments policials i altres 

departaments municipals –infor-
màtica, organització i urbanisme– 
als quals vull agrair la seva tasca 
i el seu suport. Ha calgut fer mo-
difi cacions respecte el projecte 
original per cobrir algunes man-
cances i adequar  tots els espais 
a les actuals normatives. També 
hem fet una inversió important 
per dotar les instal·lacions de la 
tecnologia necessària que han te-
nir una policia del segle XXI.
Què més necessita el cos per po-
der desenvolupar la seva tasca a 
ple rendiment?
Aquest edifi ci ens permet avançar 
en la modernització del cos però, 
per poder implementar els serveis 
que realment volem, hem de dis-
posar d’un plantilla adequada a 
les característiques de la localitat. 
Tenim 23,3 Km2 de terme munici-
pal i el mateix nombre d’efectius 
que Ripollet, que té 4,3 km2. El 
sostre que l’Estat marca per a la 
plantilla és en funció del nombre 
d’habitants i no té en compte la 

dispersió territorial. Actualment 
tenim 43 agents disponibles i 
necessitaríem, com a mínim, 10 
més. També falta presència feme-
nina ja que avui dia només hi ha 
una agent.
Creu que la ubicació de la Poli-
cia Local és la idònia?
En un municipi fragmentat com 
el nostre no existeix la ubicació 
ideal, sempre hi ha barris allu-
nyats dels serveis. El polígon de 
la Ferreria és una de les entrades 
de Montcada, té carril bici i prou 
aparcament i el 155 arriba fi ns a 
la porta de la nova seu policial | PA

‘Aquest edifi ci ens permet avançar en la modernització del cos’ 

El cap de la Policia Local, Antonio Franco –a l’esquerra–, i el sotsinspector José Manuel Martín, al vestíbol de les noves dependències policials
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DEMANDA HISTÒRICA
La Policia Local necessitava d’un 
major espai de treball per oferir 
una millor atenció ciutadana.

La Policia Local de Montcada i Reixac 
treballa des de fi nal de setembre a la 
seva nova seu, ubicada al polígon in-
dustrial de la Ferreria, a la primera 
planta de l’edifi ci municipal situat al 
carrer Progrés, 29. El nou equipament 
disposa de 650 m2, distribuïts en zona 
de recepció, despatxos per a la unitat 
de proximitat i atenció ciutadana, sala 
de briefi ng, despatxos de comanda-
ment i reunions, cuina-menjador, gim-
nàs, vestuaris, magatzem d’arxiu, mate-
rial i informàtica, cel·la i sala d’atestats. 
Les dependències incorporen aparca-

ment per a les unitats mòbils policials 
i el dipòsit municipal de vehicles. Les 
obres per traslladar la Policia Local a 
la Ferreria les ha assumit íntegrament 
l’Ajuntament.
El trasllat dona resposta a una reivin-
dicació històrica del cos local, que ne-
cessitava d’un espai més gran del que 
disposava a les antigues instal·lacions, 
situades a l’edifi ci de l’Ajuntament, des 
del 1998, i anteriorment, a la planta 
baixa de la Casa de la Vila. Les noves 
dependències són més àmplies i mo-
dernes, contribuint així a millorar el ser-

vei policial i l’atenció a la ciutadania. La 
nova seu està ubicada a una zona de fà-
cil accés i amb més aparcament que a 
l’avinguda de la Unitat. Per facilitar l’ac-
cés de la ciutadania a l’edifi ci, des de 
mitjan de setembre, la línia d’autobús 
urbana 155 té noves parades d’anada i 
tornada al polígon de la Ferreria, molt a 
prop de les noves instal·lacions.
Actualment, el cos municipal l’integren 
43 agents –dels quals, 6 pertanyen a la 
unitat de proximitat–, 8 caporals, dos 
sergents, un sotsinspector i l’inspector 
en cap. El cos disposa de cinc vehicles 

i una desena de motos. La tasca de la 
Policia Local de Montcada i Reixac es 
divideix en cinc àrees: seguretat, policia 
judicial, trànsit, proximitat i unitat admi-
nistrativa i d’atenció ciutadana. Les fun-
cions del cos local són múltiples, com 
ara la gestió de denúncies, el servei de 
policia judicial, la instrucció d’atestats, 
la vigilància del trànsit, la relació amb la 
ciutadania (policia de barri), la media-
ció de confl ictes veïnals, l’educació vi-
ària, el control de l’absentisme escolar, 
les inspeccions i la coordinació amb les 
unitats, entre d’altres.

>monogràfi c

NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL

Les noves dependències de la Policia Local 
milloren el servei i l’atenció ciutadana

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Coordinació i redacció: Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

INSTAL·LACIONS MODERNES
L’actual edifi ci, de 650 m2, ocupa la primera 
planta de les dependències municipals situades 
al carrer Progrés, al polígon La Ferreria.

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

La Policia Local és un element fonamental en les societats actuals, com a garants 
d’una convivència pacífi ca i de l’exercici dels drets i deures de la ciutadania. 
La seva dedicació i compromís ens ajuden a viure millor, a desenvolupar una 
vida plena en un entorn de respecte, de valors i de drets. Els cossos locals 
han experimentat un avenç en les seves competències al llarg dels anys, que 
s’ha traduït en una major presència en la vida social dels municipis. Un agent 
desenvolupa multitud de funcions, des d’informar la ciutadania fi ns la detenció i 
posada a disposició judicial de les persones autores de delictes. La vigilància del 
trànsit i dels espais públics, la convivència ciutadana, el control de l’absentisme 
escolar, d’obres, d’activitats, de les zones d’oci, els casos de violència de gènere 
o vinculats a menors, confl ictes veïnals i un llarg etcètera confi guren el dia a dia 
de la nostra policia. A partir d’ara, tot aquest volum de feina es desenvoluparà 
en unes noves dependències, que dignifi quen i donen resposta a una demanda 
històrica de la Policia Local de Montcada i Reixac, disposar d’un espai més ampli 
on treballar i on poder atendre millor els nostres veïns i veïnes. Ens sentim molt 
orgullosos i orgulloses de la nostra policia i les noves dependències són el símbol 
de futur i dels nous projectes de modernització i de relació amb la ciutadania 
que posarem en marxa d’ara en endavant. 

La Policia Local, clau en l’exercici
de les llibertats públiques

D’esquerra a dreta, vistes del taulell de recepció, l’ofi cina de proximitat, exterior de l’equipament i un moment del briefi ng diari de coordinació entre els agents. Fotografi es: AFOTMiR.

Policia Local
de Montcada i Reixac
C. Progrés, 29 (Pol. Ind. la Ferreria)
Tels. 092 / 112 / 935 752 177
A/e: policialocal@montcada.org
@Policia_MiR

Com arribar-hi
Tren: Rodalies R4
(Montcada-Santa Maria,
Montcada-Manresa)
Bus: 155

MONTSE RIBERA
REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA

La nostra política en el projecte de la Policia Local és encarar la defi nitiva formació 
d’un model de seguretat integral i de gestió de les emergències al servei de la 
ciutadania de Montcada i Reixac. La nova seu del cos local de policia permet 
aquesta millora organitzativa, perquè podrà oferir un servei de major qualitat als 
veïns i les veïnes. Per assolir aquesta fi ta, s’ha de passar per un procés que exigeix 
de l’aprovació d’una nova llei de policia local, que unifi qui el sistema de seguretat 
de Catalunya. 
En aquest sentit i tenint en conte la dispersió i les característiques del territori de la 
nostra ciutat, és fonamental la creació d’un sistema únic d’emergències que englobi 
i coordini Bombers, Agrupació de Defensa Forestal (ADF), Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM), Protecció Civil i agents, per tal de regular la seva organització, les 
seves funcions i les seves dotacions. 
Tenint en compte els costos i l’optimització de la prestació del servei, conceptes 
que sempre s’han de tenir en compte en les polítiques públiques, el cos de Policia 
Local de Montcada i Reixac ha de ser present tant en les meses ciutadanes com 
en l’obertura de meses de negociació entre regidories, per abordar problemes de 
forma global i coordinada, tal com han de fer les policies integrals al servei de la 
nostra ciutadania.

Cap a una policia integral al servei
de Montcada i Reixac
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CANDIDAT DEL PSC
La militància tria Bartolomé Egea, avalat 
per l’executiva, en una assemblea en què 
es van presentar dues propostes

SOTERRAMENT DE L’R2

El Ministeri fi xa 
una nova data per 
a la reunió de la 
comissió tècnica
L’Ajuntament rep la notícia amb satisfacció després 
que Adif suspengués la trobada en tres ocasions

El 10 d’octubre es farà a Madrid la 
reunió de la comissió tècnica i po-
lítica de seguiment del soterrament 
de l’R2 al seu pas per Montcada 
i Reixac i Vallbona, una cita que 
Adif havia suspès en tres ocasions 
des del passat mes de juny, quan 
va haver el canvi al front del go-
vern estatal. El Ministeri de Fo-
ment va comunicar el 21 de setem-
bre la nova data de la convocatòria 
en resposta a l’ultimàtum que van 
donar l’alcaldessa i la Platafor-
ma Tracte Just (PTJST) en l’acte 
d’homenatge a les dues víctimes 
mortals registrades a les vies el 29 
d’agost i el 13 de setembre.
Laura Campos (ICV-EUiA), ha 
mostrat la seva satisfacció perquè 
fi nalment s’hagi fi xat una data 
per a la reunió de la comissió. 
“No ens podem permetre cap 
ajornament ni cap retard en 
un projecte que és cabdal per 
al futur del nostre municipi”, 
ha dit l’edil. La comissió tècni-
ca i política de seguiment del 
soterrament de la línia R2 està 
integrada per representants del 
Ministeri de Foment, Adif, la 
Generalitat de Catalunya, els 
ajuntaments de Montcada i Rei-

xac i Barcelona, l’agència Barce-
lona Regional i la PTJST.

Missatge contundent. L’Ajunta-
ment i la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total (PTJST) te-
nen clar que no acceptaran cap 
més ajornament quant a les dates 
compromeses pel Ministeri, tant 
per iniciar les obres del soterra-
ment, com per millorar la segure-
tat a les vies i així ho van expres-
sar a l’acte del dia 14. “Aquest és 
un avís a navegants, la pacièn-
cia té un límit i la nostra s’ha 
acabat, per tant, no accepta-
rem cap més demora, volem el 
soterrament ja!”, va dir l’alcal-
dessa. En la mateixa línia en nom 
de la Plataforma, Ramon Bueno 
va assegurar que el municipi “no 
es pensa rendir” i que manté 
viva la fl ama de la reivindicació.

III Marxa pel Soterrament. L’activi-
tat, organitzada per la Plataforma i 
l’Ajuntament, es farà el 25 de no-
vembre i les inscripcions es poden 
fer a través dels webs montcada.cat 
i imemontcada.org o bé presencial-
ment a les instal·lacions de l’IME 
(Tarragona, 32). El programa és 
idèntic al que es va fer l’any passat 

Pilar Abián | Montcada

ACCIÓ CONSENSUADA

La Plataforma obté el suport dels partits per fer una jornada sobre el 
projecte el 5 de novembre amb la presència de diputats i parlamentaris
Els partits polítics i la Taula pel So-
terrament –on hi són representats 
els grups municipals– donen su-
port a la proposta de la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST) de fer el 5 de novembre 
una jornada de treball, convidant 
diputats i parlamentaris de totes les 
formacions per reiterar el seu su-
port al projecte de soterrar l’R2 al 
seu pas per Montcada.

Objectiu. “En la línia del que vam 
fer al 2014, l’objectiu és convi-
dar una representació de tots els 
grups parlamentaris, tant del Con-
grés com del Parlament de Cata-
lunya, perquè constatin la urgèn-
cia de donar resposta a la singular 
situació del nostre municipi”, ha 

exposat Ramon Bueno en nom de 
la Plataforma. A més de fer una 
visita per avaluar l’impacte que les 
línies fèrries i altres infraestructures 
tenen en la localitat, hi haurà una 
sessió de treball per parlar sobre la 
reivindicació històrica de la ciutat, 
els aspectes tècnics del projecte i 
el calendari de compromisos ad-
quirits pel Ministeri de Foment al 
maig del 2017, quan el titular del 
departament era Íñigo de la Serna 
(PP). El ministre va fi xar el 2020 
com la data d’inici de les obres del 
soterrament de l’R2 amb un pres-
supost aproximat de 300 milions 
d’euros. 
Fins al passat mes de juny, en què 
es va produir el canvi de govern a 
l’Estat, el calendari de treball per a 

l’elaboració dels estudis previs i la 
redacció del projecte es va complir 
fi l per randa amb una regularitat 
que ha quedat interrompuda i que 
preocupa tant la PTJST com l’Ajun-
tament. “Hem viscut un any de 
tranquil·litat però ara s’han tornat 
a encendre totes les alarmes; com 
a Plataforma creiem que hem de 
començar a dissenyar una certa 
estratègia de mobilitzacions”, va 
dir Bueno als partits tot reclamant 
que refl exionin sobre la situació.
Les formacions es comprometen a 
garantir la presència de diputats i 
parlamentaris i l’Ajuntament convi-
darà representants de les adminis-
tracions implicades en el projecte 
–el Ministeri, Adif, la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona | PA

A la fi  de la concentració organitzada el 14 de setembre per l’Ajuntament i la Plataforma, alguns dels assistents van envair les vies
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i inclou un recorregut de 7 quilò-
metres que començarà al monòlit 
per les víctimes del tren i acabarà a 

la Casa de la Mina on es farà una 
botifarrada. La inscripció al recor-
regut costa 3 euros i inclou una 

bossa d’avituallament; qui vulgui 
participar al dinar haurà de pagar 
en total 6 euros.
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Les obres de l’espai sociocultural 
començaran al mes de novembre
La construcció de la pista esportiva s’iniciarà al gener amb la previsió d’acabar a l’abril

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Les obres de l’espai sociocultural 
a l’entorn del pavelló municipal 
Miquel Poblet s’iniciaran al no-
vembre i la pista multiesportiva, 
al mes de gener amb la previsió 
que fi nalitzin a l’abril. Així ho ha 
anunciat el govern a la comissió 
de seguiment dels pressupostos 
participatius, integrada per regi-
dors i representants de les entitats 
que van presentar la proposta 
guanyadora i que es va reunir el 
19 de setembre amb la presència 
del president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA), la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere (Cír-
culo) i el regidor d’Esports, Sal-
vador Serratosa ERC), a més de 
tècnics municipals i representants 
dels Castellers, la colla de Ge-
gants i de l’Associació Esportiva 
Escolar Korfbal Montserrat Miró.
El consistori va decidir a principi 
d’any proposar a la comissió mi-
llorar les dues propostes presenta-
des, dividint en dues fases la seva 
construcció. Així l’espai cultural, 
que tindrà un cost de 230.000 eu-

ros, es farà amb una partida dels 
pressupostos del 2017 i la cons-
trucció de la pista esportiva, valo-
rada en 286.000 euros, constará a 
l’exercici econòmic del 2018. 
“La decisió de separar la cons-
trucció dels dos equipaments 
permetrà millorar els projectes 
i donar resposta a les necessi-
tats de les entitats”, va dir Sán-
chez. L’edil també va explicar que 
l’Ajuntament ha adjudicat a l’em-
presa SEROM, mitjantçant pro-
cediment negociat, la construcció 
de l’espai cultural, després que el 
concurs obert per a la seva licita-
ció quedés desert.

Característiques. La sala poliva-
lent, amb un espai de 144 m2, 
tindrà forma de prisma truncat i 
una alçada interior màxima d’11 
metres i estarà coronada en el seu 
punt més elevat per una lluerna 
per on entrarà la llum natural. El 
recinte tindrà un acabat ceràmic 
els primers tres metres i la part 
superior estarà folrada amb xapa, 
seguint una estètica industrial. 
L’equipament inclourà un espai 
diàfan per acollir qualsevol tipus 

d’activitat, a més d’un magatzem 
i un lavabo. A l’exterior de l’equi-
pament també s’instal·laran tres 
elements de calistènia per fer exer-
cicis físics i, en un futur, es podria 
instal·lar un rocòdrom. L’estructu-
ra, que s’ubicarà a l’espai existent 
darrera del pavelló Miquel Poblet 
–entre els carrers Barcelona, Giro-
na i Tarragona–, estarà destinada 
a entitats culturals que tinguin la 
necessitat d’un espai de grans di-
mensions per assajar. 
Pel que fa a la pista esportiva, la 
previsió és que les obres durin 
tres mesos, segons va indicar Ser-
ratosa. El projecte inclou la cons-
trucció d’una pista multiesport 
de bàsquet, futbol sala i korfbal 
de 40 x 20 metres i d’altres tres 
transversals per a la pràctica de 
mini bàsquet. La intervenció 
també inclou la il·luminació de la 
zona, el trasllat de l’actual estació 
transformadora elèctrica i la crea-
ció d’armaris de magatzem i zona 
de banquetes. “L’actuació es farà 
preveient la possibilitat que en 
un futur es pugui cobrir i inte-
grar dintre del pavelló Miquel 
Poblet”, va dir l’edil.

POLÍTICA
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ERC promou passar de les multinacionals 
energètiques a empreses sostenibles
La secció local d’ERC ha convidat el regidor d’Acció Social de l’Ajun-
tament de Sabadell, Gabriel Fernández (ERC), el 28 de setembre, a 
les 19h, a la seu de la formació per explicar la campanya ‘Tu manes’, 
que aposta per la sobirania energètica. Aquesta iniciativa, posada en 
marxa per l’ajuntament de la capital vallesana fa uns mesos, promou 
el canvi de companyia energètica, convidant la ciutadania a abando-
nar les multinacionals del sector de l’IBEX-35 en favor d’empreses 
energètiques sostenibles, de proximitat i de model cooperatiu. Se-
gons ha assenyalat el partit en un comunicat, la xerrada s’emmarca 
en la commemoració del primer aniversari de l’1-O | PA

Els republicans rebutgen els atacs personals i 
ofensius del PP al govern per l’acte de la Diada
Esquerra ha expressat el seu rebuig als comentaris fets per la re-
gidora del PP, Eva García, en un comunicat previ a la Diada i en 
l’últim escrit de grups municipals que es publica mensualment al 
butlletí La Veu. Els republicans consideren que, en qualifi car de 
“repugnant” la presència del convidat de l’Ajuntament, Roger Jun-
queras –germà de l’exvicepresident de la Generalitat–, l’edil popular 
“mostra una absoluta irresponsabilitat política i manca de cultura 
democràtica”. Esquerra apel·la al “respecte pels polítics democrà-
ticament escollits que estan a la presó sense judici” | PA

Pilar Abián | Redacció

La comissió dels pressupostos participatius del 2017 es va reunir el 19 de setembre per estudiar el projecte dels nous espais socioculturals i esportius

El CDR Montcada organitza una matinal 
amb activitats per commemorar l’1-O
Amb motiu del primer aniversari de l’1-O, el Comitè de Defensa de 
la República (CDR) de Montcada i Reixac organitza el 30 de setem-
bre, a partir de les 12h, diferents activitats a la plaça de l’Església. 
Entre d’altres, es faran una exposició de fotografi es sobre la jornada 
del referèndum –imatge de la dreta– i la gravació de vivències a 
càrrec de veïns. També hi haurà animació musical, la penjada de 
llaços grocs i un vermut popular | LR
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Bartolomé Egea encapçalarà la 
llista del PSC als propers comicis

Bartolomé Egea, regidor del PSC 
des del setembre de l’any passat 
–quan va entrar en substitució de 
Juan Parra– serà el cap de llista del 
partit a les properes eleccions mu-
nicipals. El candidat va ser triat el 
19 de setembre en una assemblea 
en què la militància va haver de 
decidir sobre dues propostes. La 
guanyadora, presentada i avala-
da per l’executiva, va obtenir 25 

vots enfront els 18 que va sumar 
la candidatura d’un altre membre 
de l’executiva, Jorge Gómez, qui 
va haver de reunir els avals –un 
terç dels assistents– in situ. Egea, 
de 53 anys, és veí de la Font Pu-
denta, on regenta un comerç.

Propòsit. El recent escollit candidat 
del PSC ha agraït en un comuni-
cat el suport i la participació dels 
militants a l’assemblea. “Som una 

organització que té múscul i ens 
proposem recuperar l’Alcaldia 
per retornar a Montcada i Rei-
xac l’orgull de ciutat”, ha dit. 
Entre els projectes que es fi xa el 
partit hi ha assolir el soterrament 
de l’R2, millorar la qualitat dels 
serveis socials que es presten a la 
ciutat i atendre les necessitats dels 
veïns. En el mateix comunicat, Gó-
mez felicita Egea i expressa la seva 
voluntat de treballar plegats.

Pilar Abián | Redacció

MUNICIPALS 2019
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Bartolomé Egea és regidor del PSC des del setembre del 2017, després que Juan Parra presentés la dimissió al càrrec

Podem Montcada rep 
el suport de la direcció 
del partit a Catalunya

POLÍTICA

D’esquerra a dreta, Oliver Hernández, Concepción Abellán, Mar Sempere i José Domínguez

La formació presenta la memòria dels últims quatre anys

Podem Montcada (PM) ha rebut el 
suport de Podem Catalunya (PC) 
per presentar-se a les pròximes 
eleccions municipals, a diferència 
dels anteriors comicis en què la 
direcció no va permetre cap candi-
datura amb les seves sigles. En el 

cas de Montcada, es va constituir 
una agrupació d’electors amb el 
nom de Círculo, que va aconseguir 
tres representants a l’Ajuntament. 
El partit va presentar el 19 de se-
tembre la memòria política dels 
últims quatre anys, en una roda de 
premsa a la qual van assistir la por-

taveu de PC, Concepción Abellán, 
a més dels dos regidors de Círculo 
al govern municipal, Mar Sempere 
i José Domínguez, i el portaveu de 
PM, Oliver Hernández.

Candidatura unitària. “Montca-
da és un municipi estratègic i 
de gran importància on volem 
presentar una bona candidatu-
ra perquè els partits del canvi 
puguin revalidar l’alcaldia”, va 
manifestar Abellán. Per la seva 
banda, Hernández va ratifi car 
que la formació formarà part de 
la candidatura d’En Comú Podem 
Montcada, juntament amb ICV i 
EUiA. “Ja hem constituït el grup 
motor i les diferents comissions 
de treball, obertes a la ciutada-
nia, per elaborar el full de ruta 
dels propers anys”, va dir. Sem-
pere, per la seva banda, va parlar 
del paper de Círculo al govern, tot 
destacant “el gran esforç que ha 
fet el consistori per invertir més 
d’un milió d’euros en polítiques 
socials”. 
PM ha anunciat que En Comú Po-
dem té l’objectiu de fer assemblees 
als diferents barris per recollir les 
aportacions de la ciutadania.

Sílvia Alquézar | Montcada

Triat el candidat de l’executiva en una assemblea en què es van presentar dues propostes
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Cs reclama que acabin 
les obres del carrer Besòs

VIA PÚBLICA

Falten per instal·lar unes pilones a un tram de la vorera

Cs ha criticat en un comunicat 
que encara no hagin acabat les 
obres d’adequació del carrer Be-
sòs, destinades a regular el trànsit 
i l’aparcament en la confl uència 
d’aquest vial amb Reixagó, amb la 
instal·lació de pivots per evitar que 
els vehicles estacionin a sobre de 
la vorera. “L’actuació porta dos 
mesos inacabada, abandonada 
per la deixadesa de l’equip de 
govern”, ha lamentat el portaveu 
de Ciutadans a l’Ajuntament, Da-
vid Gerbolés, tot acusant l’executiu 
de tenir “una actitud passota da-
vant dels problemes de la ciuta-
dania”. 

Resposta. El president de l’Àrea 
Territorial del consistori, Jordi 
Sánchez (ERC), ha explicat que 
les pilones que falten al carrer 
Besòs encara no s’han pogut 
instal·lar no per “desídia” de 

l’Ajuntament sinó per una qües-
tió burocràtica. El material només 
el pot servir una empresa –la que 
ha guanyat en concurs públic cor-
responent– i, malgrat que l’encàr-
rec es va fer al juliol, el proveïdor 
no està en disposició de poder-lo 
servir fi ns d’aquí a uns dies. “Si 
Cs tingués experiència de go-
vern sabria que l’administració 
pública no funciona com una 
empresa privada, hem de se-
guir fi l per randa el que marca 
la llei de contractació i això ra-
lentitza els procediments”, ha 
dit l’edil. Cs enten que aquesta 
situació li hauria d’haver estat 
comunicada en tractar-se d’un 
tema sobre el qual va preguntar 
al Ple de juliol i que forma part 
del llistat de compromisos adqui-
rits pel govern (ICV-EUiA, ERC 
i Círculo) per garantir l’abstenció 
de Cs que va permetre aprovar 
els pressupostos municipals.

Pilar Abián | La redacció
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El PDeCAT recorda 
la jornada com un triomf 
de la democràcia

1 D’OCTUBRE

La formació va fer un acte per celebrar el primer aniversari

El PDeCAT de Montcada va 
organitzar el passat 26 de setem-
bre a la Casa de la Vila un acte 
per valorar el referèndum de l’1 
d’octubre coincidint amb el pri-
mer aniversari de la seva celebra-
ció. La formació nacionalista va 
convidar el secretari d’adminis-
tracions locals de la Generalitat, 
Miquel Àngel Escobar, qui va 
destacar que el referèndum va 
ser “la demostració de la vo-
luntat democràtica del poble 
de Catalunya per aconseguir 
de manera pacífi ca l’objectiu 
de la independència”. Durant 
l’acte, el PDeCAT va presentar 

un audiovisual sobre la jornada 
de votació al municipi, amb tes-
timonis i imatges d’aquella jor-
nada. La regidora del PDeCAT 
a l’Ajuntament de Montcada, 
Montse Sánchez, va comentar 
que el referèndum de l’1-O va 
ser “una victòria de la demo-
cràcia, malgrat les càrregues 
policials”, i va afegir que la jor-
nada es va viure a la ciutat “de 
manera molt pacífi ca i amb 
molta il·lusió”. També va parlar 
la presidenta local del PDeCAT, 
Amèlia Morral, qui va destacar 
“la valentia del govern català 
de posar les urnes seguint el 
dictàmen del poble”. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Miquel Àngel Escobar amb Amèlia Morral (esquerra) i Montse Sánchez en l’acte del dia 26
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...També és notícia.........................................

Un veí de Mas Rampinyo de 63 
anys d’edat va morir el passat 17 
de setembre al migdia ofegat a la 
platja de Creixell (Tarragona). Se-
gons ha trascendit, l’home va per-
dre el coneixement dins de l’aigua 
mentre estava fent submarinisme 
i es va ofegar. Els cossos de sal-
vament no van poder fer res per 
salvar-li la vida, malgrat actuar 
amb rapidesa | LR

Mor un veí de Mas 
Rampinyo mentre 
feia submarinisme

Atenent a la demanda dels veïns, l’Ajuntament ha invertit 80.000 euros 
per canviar el col·lector del carrer Montiu i intentar pal·liar les inun-
dacions que afecten el vial quan plou amb intensitat. “Aquesta pro-
blemàtica té a veure amb la diferència d’alçada del carrer Montiu 
respecte els carrers Bogatell i Pasqual; en ser més baix, l’aigua s’hi 
acumula”, ha explicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC). Resoldre totalment la problemàtica requereix una intervenció 
important que s’ha de fer en dues fases. La primera és la que es durà a 
terme en els propers dos mesos –entre els carrers Sant Lluís i Pasqual–, 
la segona s’ha de fer sota la línia R2 fi ns arribar a la llera del Besòs i, 
per la seva complexitat, encara no té data d’execució. Durant el temps 
que duri la intervenció iniciada al carrer Montiu, una part del vial estarà 
tallat i els vehicles només podran accedir als aparcaments particulars 
a mesura que avanci l’obra. Temporalment, s’han eliminat els conteni-
dors de superfície i no es pot estacionar. També s’ha canviat el sentit de 
la circulació del carrer Elionor, entre Sant Lluís i Pasqual i, fi ns a mitjan 
octubre, el carrer Pasqual només tindrà un únic sentit de circulació, en 
direcció al pas a nivell | PA

VIA PÚBLICA
El canvi del col·lector del carrer Montiu pretén 
evitar les inundacions que hi ha quan plou molt

Agents de la Policia Local de Montcada i dels Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Cerdanyola van detenir el 12 de setembre en una opera-
ció conjunta dos homes de 44 anys i un altre de 19 anys, tots tres veïns 
de Badalona, per un presumpte robatori amb força en una empresa 
ubicada al carrer Vapor, al polígon de la Ferreria. Els tres individus van 
accedir a l’interior de la nau fent un forat a la paret a través d’una em-
presa annexa que està sense cap activitat empresarial, i a la que també 
van entrar fent un altre orifi ci. Els homes van ser localitzats, amagats a 
diferents estances de la nau inactiva, i van ser detinguts | LR

SUCCESSOS
Detinguts tres homes a l’interior d’una empresa de 
la Ferreria per un presumpte intent de robatori
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El 7 de novembre acaba el termini 
per contractar joves amb subven-
ció en el marc del programa ‘Fem 
ocupació per a Joves’ que ofe-
reix l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac a través de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Ocupació. 
Les empreses o entitats que s’hi 
afegeixin rebran una ajuda de fi ns 
a 707’60 euros mensuals, du-
rant els primers 6 mesos. Aquest 
programa s’adreça a joves de 
18 a 29 anys en situació d’atur, 
amb inscripció al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
amb possessió del graduat d’ESO, 
Batxillerat o Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà. El projecte ofereix la 
possibilitat d’un contracte laboral 
d’un mínim de sis mesos –durant 
aquest temps, la persona con-
tractada rep una formació vincu-
lada al lloc de treball d’un màxim 
de 150 hores, que va a càrrec del 
programa–, així com orientació 
i acompanyament durant tot el 
procés.
Les persones i empreses interes-
sades a participar en l’experiència 
‘Fem ocupació per a Joves’ s’han 
d’adreçar a Promoció Econòmica 
i Ocupació (Alt de Sant Pere 73). 
El telèfon de contacte és 935 648 
505 i el correu electrònic, tec_
ocupacio10@montcada.org | LR

Subvencions per 
a les empreses que 
contractin joves

Una vintena d’empreses van as-
sistir a la presentació del projecte 
de millora de la competitivitat em-
presarial que va organitzar la Re-
gidoria de Promoció Econòmica i 
Ocupació amb els programes IN-
COMIR (sisena edició), TIC-
MiR i TANDEMiR (ambdós, en ter-
cera edició). La trobada va tenir lloc 
el dia 26 a l’Hotel Sercotel Ciutat 
de Montcada. Durant les sessions 
del programa, els tècnics ajuden 
les empreses a defi nir accions con-
cretes per tal d’arribar als objectius 
en matèria de facturació, marge 
de negoci, millora dels processos, 
motivació del personal, l’obertura 
de nous mercats, l’exportació o el 
nou model de comunicació en lí-
nia i la seva efi càcia, entre altres. A 
la presentació, l’assessora jurídica 
de noves tecnologies de la Cecot, 
Anna Sallés, va explicar la nova llei 
de protecció de dades | LR

Presentat el projecte 
per a la competitivitat 
empresarial

Procés participatiu 
sobre el Pla Estratègic

Una vintena d’empresaris van assistir a la 
segona conferència sobre la compra agre-
gada d’energia que es va fer el 26 de setem-
bre a l’Hotel Sercotel Ciutat de Montcada. 
L’objectiu d’aquesta trobada era ampliar 
el grup que es va crear al desembre del 
2017, amb noves empreses i establiments 
comercials i explicar el funcionament de la 
subhasta d’energia com a mecanisme d’es-
talvi de costos, que també permet a les em-
preses plantejar-se l’autoconsum i adquirir 
energia verda certifi cada. Aquesta iniciati-
va, que impulsen la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació i de la Diputació de 
Barcelona, té com a objectiu donar suport 
a les Pimes, les microPimes i els comerços 
de la localitat. El  grup de compra agregada d’energia està format per 18 membres que representen 
comerços, empreses i una associació de comerciants. La tercera trobada ja serà una reunió de treball 
amb les empreses que s’hi han adherit per marcar el preu de sortida de la subhasta. Els empresaris 
que estiguin interessats encara ho poden fer contactant amb Promoció Econòmica i Ocupació per 
correu electrònic a l’adreça promocioeconomica@montcada.org o trucant al 935 648 505 | LR

EMPRENEDORIA
Nova sessió sobre la compra agregada d’energia per a empreses
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L’Ajuntament ha posat en marxa 
un procés participatiu per ela-
borar el Pla estratègic de desen-
volupament econòmic local i de 
l’ocupació. Els ciutadans poden 
respondre un qüestionari online al 
portal ‘montcada.participa’ i fer su-
ggeriments. També s’organitzaran 
dues jornades de participació per 
als actors socials i econòmics de 
la ciutat –tècnics municipals, re-
presentants dels partits polítics, 
empreses, sindicats i entitats– que 
podran opinar i aportar idees i pro-
postes al Pla. A la primera jornada, 
es treballaran de forma conjunta 
els objectius i les línies estratègi-
ques que han de contemplar el Pla 
a partir dels problemes i les opor-
tunitats detectades. I a la segona, 
el treball es focalitzarà en la realit-
zació de propostes d’actuacions 
que hauran de desenvolupar els 
objectius i les línies estratègiques 
sorgides de la jornada inicial | LR
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PÀG. 12

ENVELLIMENT ACTIU
La gent gran de Montcada celebrarà al llarg 
del mes d’octubre el Dia Mundial del col·lectiu 
amb un ampli programa d’activitats 

Una immensa galeria d’art a l’aire lliure
Els artistes del festival MIRA’MiR 
dissenyaran els seus murals a les 
columnes –de 64m2– de l’auto-
pista C-33, que discorre elevada 
més de mig quilòmetre pel nucli 
urbà. “Volem transformar aquest 
espai gris i sense vida que divi-
deix el nostre municipi en una 
immensa galeria d’art a l’aire 
lliure”, ha comentat l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), 
qui ha destacat que la iniciativa 
pretén refl exionar sobre la rela-

ció amb l’entorn natural i establir 
una mirada esperançadora per a 
les generacions futures. Els par-
ticipants utilitzaran la tècnica del 
mural, amb pintura plàstica per 
a exterior, pinzells, corrons i ae-
reosols ecològics. “Tots els pilars 
confi guraran un gran mural que 
tindrà com a temàtica el medi 
ambient i la natura”, ha manifes-
tat l’edil, qui ha animat la ciutada-
nia a participar en aquesta nova 
proposta cultural a la ciutat | SA

El consell artístic del MIRA’MiR 
ha seleccionat 25 artistes d’arreu 
del món per confeccionar murals 
de grans dimensions als 25 pilars 
sota l’autopista C-33, en el marc 
del festival que tindrà lloc els dies 
19, 20 i 21 d’octubre. Un total de 
44 muralistes s’ha presentat a la 
convocatòria, que es va tancar 
el passat 2 de setembre. El jurat 
estava format per representants 
de l’Ajuntament, de la Diputació 
de Barcelona i del Consorci del 
Besòs. El medi ambient és el fi l 
conductor del festival ja que és 
la Regidoria d’aquest àmbit la 
que ha impulsat el projecte sota 
la direcció artística del muralista 
Kimo Osuna, de Sabadell. 

Cada artista seleccionat s’en-
carregarà de pintar en viu una 
columna, en la qual hi haurà 
d’aparèixer un infant com a sím-
bol de la humanitat i un animal, 
en representació de la natura. 
Cada obra també haurà d’incor-
porar fauna representativa del 
riu Besòs. La darrera setmana 

de setembre va començar la re-
tirada de les fotografi es del pro-
jecte ‘Veus des de la Ribera’, que 
han il·lustrat les columnes sota la 
C-33 des del 2013, per tal de pre-
parar els pilars per al treball dels 
artistes del MIRA’MiR. L’empre-
sa Valentine ha cedit part de la 
pintura que s’utilitzarà al festival.

Diversos espais. El certàmen 
comptarà amb activitats culturals 
i lúdiques. Divendres 19 hi haurà 
ambientació musical a càrrec de 
tres DJ de Montcada i Reixac i 
l’endemà, dia 20, concerts a càrrec 
de Raquel Lua, Nameless, Paula 
Peso, The Artichokes i Lil Rússia, 
grups i solistes que han format 
part del projecte Cabal Musical, 
promogut pel Consorci del Besòs 
i on participen diversos municipis, 
entre ells, Montcada i Reixac. 
Durant els tres dies, també hi 
haurà un mercat d’artesania a 
càrrec de l’Associació d’Artesans 
del municipi, un espai gastronò-
mic amb una desena de parades 
de ‘food tracks’ i un servei de bar 
gestionat per una entitat local. 
Pel que fa a l’espai de tallers, les 
activitats s’adreçaran principal-
ment a la població infantil i ju-
venil, destacant el taller de pin-
tura i disseny que realitzarà el 
grafi ter Paco, de Can Sant Joan, 
i jocs gegants a la plaça Gaudí.

D’altra banda, als terrenys del 
voltant del pavelló Miquel Poblet 

s’ubicarà la zona dels artistes, 
que s’allotjaran en autocarava-
nes. També s’habilitarà un sector 
per acollir durant el cap de set-
mana els visitants que vinguin 
amb aquest tipus de vehicles.

Sílvia Alquézar | Redacció

Cada autor haurà de 
pintar un mural que 
tingui el medi ambient 
com a protagonista

Mural pintat en l’última edició del festival Gar Gar, del municipi de Penelles, en el qual s’ha inspirat el consistori montcadenc per fer el MIRA’MiR
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MIRA’MIR

El festival tindrà lloc el 19, 20 i 21 d’octubre sota l’autopista i també inclourà activitats culturals i lúdiques per a tots les públics

Un total de 25 artistes d’arreu del món 
donarà color a les columnes de la C-33 

Un espai gastronòmic i 
un mercat d’artesania 
dinamitzaran la cita
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El departament de Solidaritat i Co-
operació de l’Ajuntament posa en 
marxa aquest mes de setembre la 
segona edició del Cicle sobre Drets 
Humans, Migració i Refugi, una 
iniciativa amb un ampli programa 
d’activitats que té per objectiu sen-
sibilitzar la ciutadania en aquests 
tres àmbits. Enguany, el programa, 

amb una  quinzena de propostes 
que tindran lloc fi ns al febrer del 
2019, fa una especial incidència 
en la població més jove per tal que 
prengui consciència dels seus drets. 

Contingut. El cicle arrencarà el 
29 de setembre amb l’especta-
cle ‘Construïm un món més 
solidari’, de l’entitat Montcada 

Solidària, en suport de les per-
sones refugiades (veure pàgina 
11). A l’octubre, el Centre Cívic 
Can Cuiàs acollirà l’exposició 
fotogràfi ca ‘Els innocents de les 
guerres’, una col·lecció d’imatges 
realitzades en camps de refugiats 
de l’Iraq per conèixer la situació 
que viuen milers d’infants que 
van haver de fugir de casa seva 

L’exposició fotogràfi ca ‘Els innocents de les guerres’ es podrà veure al Centre Cívic de Can Cuiàs de l’1 al 29 d’octubre

Sílvia Alquézar | Redacció

SEGONA EDICIÓ

El programa es desenvoluparà entre aquest mes de setembre i el febrer del 2019

El cicle sobre Drets Humans incidirà 
en la sensibilització dels infants
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a causa dels confl ictes bèl·lics. 
El mateix equipament munici-
pal serà l’escenari del 5 al 28 de 
novembre d’una altra exposició 
fotogràfi ca on els protagonis-
tes seran els Drets dels Infants. 
També al novembre, l’Àgora de 
Montcada Aqua acollirà la mos-
tra Món-Tanca, una refl exió so-
bre els murs i les fronteres arreu 
del món per explorar les maneres 
d’erradicar la lògica de la separa-
ció i l’estigmatització.
Un any més el Kursaal acollirà el 
17 de novembre el concert solidari 
de gòspel amb l’actuació del Cor 
Gòspel Gràcia. La recaptació de les 
entrades es destinarà a la Federació 
ACAPS, en suport al poble sahrauí.

Novetat. El cicle inclou en aques-
ta edició una jornada al voltant 
del joc i la joguina antigues, que 
tindrà lloc el 17 de novembre al 
pavelló Miquel Poblet, d’11 a 
14h i de 16 a 19h, amb motiu del 
Dia Internacional pels Drets dels 
Infants, que es commemora el 20 
d’octubre. L’activitat pretén ser 
un espai on promocionar, consci-
enciar i fer una mirada enrera del 
joc i la joguina en la vida de la ca-
nalla al llarg de la història i de les 
diferents cultures. D’altra banda, 
el mateix dia de l’efemèride el 
consistori organitzarà a la plaça 

de l’Església (16.45h) la festa dels 
Drets dels Infants que inclourà la 
presentació dels nous membres 
del Consell dels Infants, un òr-
gan participatiu format per re-
presentants del cicle superior de 
primària de les escoles locals. 
El Cicle sobre Drets Humans, 
Migració i Refugi continuarà 
amb l’exposició ‘Tenims drets, 
teixim llibertats’, que es podrà 
visitar del 13 de desembre al 18 
de gener a l’Espai Kursaal. Es 
tracta d’una mostra fotogràfi ca 
en forma de cubs de gran format 
que posa de relleu la situació que 
pateixen milers de persones refu-
giades a l’illa de Lesbos, a Grècia, 
així com l’impacte ambiental que 
genera la mala gestió de residus 
com les armilles, les bosses de 
plàstic i les ampolles.  
Al gener, el Kursaal acollirà el dia 
24 el lliurament de premis del con-
curs artístic ‘Construïm el nostre 
món de drets’, que consisteix en 
l’elaboració d’un mural per part de 
l’alumnat de cicle mitjà de primària 
que romandrà exposat a les dues 
biblioteques. El cicle també inclou 
l’exposició ‘Històries a través de 
l’aigua’, que es podrà visitar del 4 
al 27 de febrer, al Centre Cívic Can 
Cuiàs. El programa fi nalitzarà amb 
una xerrada sobre els drets del col-
lectiu LGTBI que es farà al febrer.
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‘Construïm un món sense fron-
teres’ és el títol del festival que 
Montcada Solidària, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, or-
ganitza aquest 29 de setembre 
(Teatre Municipal, 19h) amb 
l’objectiu de recaptar fons per 
ajudar els refugiats i conscienciar 
la ciutadania sobre una crisi hu-
manitària que afecta milions de 
persones. L’esdeveniment comp-
ta amb la participació de vuit 
grups de teatre locals a més dels 
Castellers, els Diables de Can 
Sant Joan, les corals Mare de 
Déu del Turó i Giravolt, l’esco-
la de teatre musical Gris Dance, 
la cantautora Lil Rússia i el grup 
Viurem Lliures, de La Salle. 
El fi l conductor de l’espectacle 
serà el viatge d’una família –inter-
pretada pels actors Lourdes Ba-
lart, Ramon Bueno i Gerard Vi-
ves– que anirà obrint maletes on 
hi haurà diferents històries sobre 
el paper de les dones refugiades, 
la política de la Unió Europea, 
algunes vivències personals i la 
importància de les organitzacions 
no governamentals per ajudar les 
persones dels camps de refugiats.

Finalitat. Les 
entrades al fes-
tival, al preu de 
10 euros, es po-
den adquirir de 
forma anticipa-
da, a través del 
web mirteatres.
cat, presencialment a l’Auditori 
Municipal o el mateix dia de l’es-
pectacle a taquilla –també hi ha 
la possibilitat de fer aportacions a 
la fi la 0. Els diners que s’hi obtin-
guin aniran destinats a diferents 
projectes solidaris que hi ha en 

marxa a l’illa de Lesbos (Grècia), 
amb els quals Montcada Solidà-
ria ja ha col·laborat aquest estiu. 
Concretament, mitjançant una 
cooperant que s’hi va desplaçar 
el passat mes d’agost, l’entitat lo-
cal ha donat 2.000 euros a l’ong 
Yoga and Sports for Refugees, 
500 a Showers for Sisters i 880 

euros a Acción 
Directa Sierra 
Norte, a més 
d’aportacions 
individuals a 
persones refu-
giades per a la 
tramitació dels 

permisos de residència. Aques-
tes donacions han estat possi-
bles gràcies als 4.000 euros que 
la Coordinadora de personal de 
l’Ajuntament de Montcada va 
lliurar a l’entitat Montcada Soli-
dària el passat mes de juny.

Pilar Abián | Redacció

Les entrades es poden 
comprar a l’Auditori o 
al web montcada.cat, 
al preu de 10 euros

Montcada Solidària ha contribuït aquest estiu amb 4.000 euros en diversos projectes solidaris en suport dels refugiats a l’illa de Lesbos, a Grècia 
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L’esdeveniment, amb la col·laboració de l’Ajuntament, tindrà lloc el 29 de setembre al Teatre Municipal

Una quinzena d’entitats locals actuarà 
al festival en suport dels refugiats

L’Ofi cina Municipal d’Informa-
ció a les Persones Consumidores 
(OMIC) té en marxa una campa-
nya informativa sobre l’adquisició 
o renovació del servei d’abona-
ments social de l’electricitat, que 
es pot sol·licitar fi ns al 8 d’octubre. 
Es tracta d’un descompte fi xat pel 
Govern de l’Estat que es pot apli-
car a les persones clientes d’una 
comercialitzadora d’electricitat. Els 
ajuts es donen sempre i quan les 
persones sol·licitants compleixin 
amb una condició de vulnerabili-
tat, com ara ser pensionistes amb 
una pensió mínima vigent de la 
Seguretat Social, famílies nombro-
ses o unitats familiars amb pocs 
recursos.

Requisits. Les sol·licituds s’han 
de presentar a la companyia con-
tractada. Cal emplenar el formu-
lari de l’abonament social compli-
mentat per tota la unitat familiar, 
fotocòpia del DNI o NIE del titu-
lar del punt de subministrament i 
dels membres de la família i certifi -
cat d’empadronament de tothom. 
En el cas de les famílies nombro-
ses, cal aportar-hi fotocòpia del 
títol acreditatiu. Per a pensionistes, 
és necessari presentar el certifi cat 
de la Seguretat Social que acrediti 
que tots els membres de la unitat 
familiar amb ingressos reben la 
pensió mínima per jubilació o in-
capacitat permanent. També cal 
justifi car les circumstàncies especi-
als, com tenir reconeguda una dis-
capacitat igual o superior al 33% o 
ser víctima de violència de gènere 
o terrorisme. L’OMIC es troba a 
l’Ajuntament. L’horari d’atenció és 
dilluns, dimecres, dijous i diven-
dres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 10 a 
13 h i de 15 a 18 h. El telèfon és el 
935 726 747 i el correu electrònic, 
omic@montcada.org | SA

L’abonament 
social de la 
llum es pot 
demanar fi ns 
al 8 d’octubre

MONTCADA SOLIDÀRIA

Projectes per recuperar la il·lusió
Els projectes amb què ha col-
laborat Montcada Solidària estan 
vinculats a diferents accions lide-
rades per voluntaris. L’ong Yoga 
and Sports for Refugees atén al 
voltant de 600 persones que per-
tanyen al camp de refugiats de 
Moira, on n’hi ha censades més 
de 10.000, i té com a objectiu 
promoure activitats esportives per 
contribuir a millorar la salut física 
i mental dels participants. “Fem 
servir l’esport com a distracció 
i també com a eina motivadora 
ja que la majoria dels refugiats 
estan emocionalment ensorrats, 
passen moltes hores al cam-
pament sense fer res, sentint 
que la seva vida està trencada 
i aturada, sense perspectives 
de futur”, ha explicat a La Veu 
la cooperant francesa impulso-
ra del projecte, Estelle Jean, de 

Bordeus, qui va fer una xerrada 
sobre l’experiència als integrants 
de l’entitat Montcada Solidària, el 
passat 15 de setembre acompa-
nyada d’una dotzena de volunta-
ris, la majoria catalans, que han 
col·laborat aquest estiu amb la 
iniciativa. 
Showers for sisters és un altre 
programa que ha consistit a ha-
bilitar un espai  de dutxa i troba-
da exclusivament per a dones. I 
l’ong Acción Directa Sierra Norte 
la va posar en marxa al 2015 el 
cuiner de Guadalajara Julio Gar-
cía qui  durant mesos ha preparat 
diàriament entre 200 i 300 àpats 
per als refugiats. “Vull agrair –ha 
dit– la col·laboració de Montcada 
Solidària, que ha servit per com-
prar productes frescos com fruita 
i verdura, absents en la dieta que 
es dona als camps” | PA
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El programa per celebrar el Dia  
Internacional de la Gent Gran al 
municipi arrencarà l’1 d’octubre, 
a la Casa de la Vila (18h), amb 
la presentació del projecte ‘Mont-
cada, ciutat amiga’, una iniciativa 
municipal que compta amb el su-
port de la Diputació i la Genera-
litat per tal de fer una radiografi a 
sobre la situació del col·lectiu a la 
ciutat. El projecte s’emmarca en 
la Xarxa Ciutats Amigues de la 
Gent Gran promoguda per l’Or-
ganització Mundial de la Salut 
(OMS) per impulsar polítiques 
d’envelliment actiu, a la qual es 
va adherir l’Ajuntament al Ple del 
passat mes de juliol. 
Durant l’exposició es donarà a 
conèixer la primera fase de l’estu-
di, ja fi nalitzada, que ha consistit 
en la creació d’uns grups de dis-
cussió sobre la temàtica, formats 
majoritàriament per gent gran, 
on s’han debatut qüestions com 
els espais lliures, el transport, 
l’habitatge, el respecte a les perso-

nes grans, l’oci, la comunicació, 
els serveis socials i la salut, entre 
d’altres. A partir d’ara, s’iniciarà 
una segona fase que inclourà un 
formulari on line i un fòrum de 
participació, a més d’una sessió 
interna amb tècnics municipals. 
L’objectiu és que el procés parti-
cipatiu i l’estudi amb les conclu-
sions, que realitza la cooperativa 
Spora Sinèrgies, estigui fi nalitzat 
al mes de desembre. La presen-
tació del projecte també inclourà 
la xerrada ‘Humor per a l’espe-
rança’, a càrrec d’Enric Benavent, 
professor del programa universi-
tari per a Gent Gran de la Uni-
versitat Ramon Llull.

Altres propostes. En el marc 
de programa per celebrar l’efe-
mèride, l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de les entitats de 
gent gran del municipi, orga-
nitza el 6 d’octubre una mostra 
d’iniciatives relacionades amb 
l’envelliment actiu. Tindrà lloc 
a la plaça de l’Església, de 10 a 

14h, i comptarà amb exhibicions 
del grups de gimba, coral, sarda-
nes, sevillanes i playbacks, entre 
d’altres. L’endemà, a les 10h, co-
mençarà a la plaça de l’Església 
la quarta edició de la caminada 
intergeneracional, que acabarà al 
parc de la Llacuna, a Mas Duran, 
on hi haurà una màsterclass de 
tai-txi i ioga. Les inscripcions es 
poden fer abans del 3 d’octubre 
a les associacions de gent gran 
i a l’Ajuntament. El programa 
continuarà el 20 d’octubre amb 
la festa de l’envelliment actiu, al 

pavelló Miquel Poblet. De 10 a 
21h, s’oferirà un ventall de to-
tes aquelles activitats que duen 
a terme els casals de Montcada i 
Reixac, amb zumba, desfi lada de 
vestits de paper, cant coral, sevi-
llanes, playbacks, ball amb músi-
ca en directe i una botifarrada al 
migdia, entre d’altres. 

Espectacle. La cloenda del mes 
dedicat a l’envelliment actiu a la 
ciutat serà l’espectacle ‘The little 
night cabaret’, el 21 d’octubre, al 
Teatre Municipal, a les 18h. El 

muntatge és un recorregut pels 
millors números de la història del 
cabaret europeu, dels musicals de 
Broadway i del Music Hall ame-
ricà. Les entrades tenen un preu 
de 10 euros per avançat i de 12 
euros, el mateix dia a taquilla, i 
ja es poden comprar a l’Auditori 
Municipal (o bé, pel web www.
mirteatres.cat). Hi ha el preu espe-
cial ‘butaca gran’, de 4 euros, per 
a les persones de més de 65 anys. 
En aquest cas, el tiquet s’ha de 
comprar directament a l’Auditori 
Municipal.

L’acte tindrà lloc l’1 d’octubre, a la Casa de la Vila, i 
obrirà el programa d’activitats per celebrar l’efemèride

Presentació del projecte 
‘Montcada, ciutat amiga’

DIA DE LA GENT GRAN

Sílvia Alquézar | Redacció

La plaça de l’Església també va acollir l’any passat la Mostra de l’Envelliment Actiu, amb exhibicions de les activitats que fa la gent gran a la ciutat
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L’Auditori Municipal acollirà el 4 
d’octubre (18.30h) la presentació 
del Pla Local d’Inclusió Social 
(PLIS), impulsat des del depar-
tament de Polítiques d’Inclusió 
de l’Ajuntament. El PLIS és una 
eina de gestió per ordenar, articu-
lar i donar una direcció estratègi-
ca a les accions d’inclusió social 
que es fan a la ciutat i de totes 
aquelles propostes municipals 
que impulsen l’acompliment dels 
drets i projectes de vida de tota la 
ciutadania. 
El Pla local és també una metodo-
logia de treball que es fonamenta 
en la participació, el consens i 
compromís de tots els agents so-
cials. El projecte, que s’ha elabo-
rat conjuntament entre tècnics, 

entitats i ciutadania, també dona 
l’oportunitat d’incorporar criteris 
d’innovació, treballant des d’un 
enfocament dinàmic i transver-
sal, amb la participació de tots els 

agents ciutadans.  L’acte inclourà  
l’exposició de diverses experièn-
cies inclusives al municipi i l’es-
pectacle teatral ‘Sóc puta, i què?’, 
de la companyia Les Fugitives. 

L’estudi es donarà a conèixer el 4 d’octubre en un acte a l’Auditori Municipal

Enllestit el Pla Local d’Inclusió Social

El PLIS recull accions per ajudar les persones més vulnerables de la societat

CS

Sílvia Alquézar | Redacció

El carrer Guadiana tornarà a ser 
l’escenari, per sisè any consecutiu, 
d’una nova edició de la jornada 
gastronòmica que l’Associació Gas-
tronòmica Reixac organitzarà el 6 i 
7 d’octubre. Dissabte i diumenge, 
de 12 a 15h, s’oferiran tapes i begu-
des a partir d’1 euro. Dissabte, de 
20 a 23h, es farà la Nit Gastronò-
mica que permetrà degustar plats 
més elaborats com porc poulet 
amb cuscús, arròs negre, fi let ibè-
ric, cargols o hamburguesa amb 
foie al preu màxim de 4 euros. El-

Forn Oliveras oferirà el servei de pa 
i s’afegeix a la llista de restaurants 
i establiments locals participants 
que formen Alimentació Susana, 
La Poma, Déja Vu, La Descarada, 
Àpat, Manhattan i Cafè Colon. Hi 
haurà un servei de bar amb moji-
tos i un altre de cerveses artesanals. 
La novetat d’aquesta sisena edició 
és que es faran tres tastets de vins 
a càrrec de Catavins al preu de 10 
euros –caldrà una inscripció prèvia 
que es podrà fer a la mateixa fi ra. 
També hi haurà tapes i plats sense 
gluten i per a vegans i vegetarians.

La Jornada Gastronòmica es farà els dies 6 i 7 d’octubre

Begudes i plats a preus 
populars al c. Guadiana

ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA REIXAC

Rafa Jiménez | Redacció
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Eugenia Martínez, del bar Manhattan, amb alguns dels plats que el seu local oferirà durant la jornada

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

En venta.  Casa adosada de planta baja 
en Montcada centro totalmente reforma-
da. Precio: 225.000 euros. Tlf. 678 886 
429.
En venta. Piso recién reformado sin 
ascensor en Mas Rampinyo. Precio: 
166.700 euros. Tlf. 678 886 429.

Oferta de feina.  Es busca logopeda per 
a incorporació immediata al centre Itaca 
de Montcada. Tel. 935 724 186.
En venda. A la Pobla de Lillet (Ber-
guedà) una casa rústica amb 3 pisos 
independents i un local. Preu: 70.000 
euros. Tel. 651 605 655. 

Classes. Mestra fa classes de recu-
peració. Tel. 650 020 287.
Se traspasa. Bar restaurante en 
Montcada. Precio negociable. Tel. 659 
489 396 o 667 045 615. 
Trabajos. Se ofrece autónomo para 
obras y rotulación. Tel. 608 869 448.

anuncis gratuïts Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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L’objectiu de l’entitat Sin teta hay paraíso és arribar a les 1.200 persones participants

La cursa Pink Run MiR tancarà el 
període d’inscripció el 10 d’octubre

La segona edició de la Pink Run MiR va aplegar l’any passat més de 1.500 inscripcions i es van recollir 12.000 euros 
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Sílvia Alquézar | Montcada

ESPAIS DE SALUT
Xerrada sobre les propietats dels aliments
Els Espais de Salut, coordinats per la Xarxa d’Equipaments Muni-
cipals de l’Ajuntament, reprèn l’activitat després de les vacances 
d’estiu amb una xerrada sobre les propietats dels aliments, a càrrec 
del nutricionista Miquel Albaiceta. Tindrà lloc el 18 d’octubre al Ca-
sal de la Gent Casa de la Mina, a les 17.30h. D’altra banda, el Cen-
tre Cívic La Ribera acollirà el mateix dia i a la mateixa hora un taller 
de risoteràpia. La programació s’allargarà durant els mesos d’octu-
bre i novembre amb l’objectiu de promoure hàbits saludables | SA

La Generalitat reconeixerà la tasca de l’entitat amb motiu del seu 25è 
aniversari, que va celebrar l’any passat, pel seu treball en defensa 
dels drets de les dones. L’acte tindrà lloc el 8 d’octubre, a les 18.30h, 
a l’Auditori del Conservatori del Liceu. La consellera de la Presidència 
i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones, Núria Balada, presidiran la cerimònia durant la qual es 
retrà homenatge a totes les associacions de dones que durant aquest 
any i el passat han complert 25 anys de vida | SA

DISTINCIÓ
Reconeixement al Grup de Dones de Can Cuiàs 

Lucía Martín –al davant, primera per la dreta– ha obtingut el primer 
premi del cicle inicial del concurs de pintura, i Vicente López –a 
primera fi la, segon per l’esquerra– ha guanyat un dels dos accès-
sits a la mateixa categoria. En aquesta segona edició del certamen, 
els infants havien de dibuixar un tòtil. El lliurament de premis va te-
nir lloc el 20 de setembre a la sala d’actes del Consorci. El concurs 
de dibuix ha comptat amb la participació de més de 400 treballs, 
realitzats pels alumnes que han participat en algunes de les activi-
tats del programa educatiu del Consorci durant el curs passat | SA

CONCURS
Dos alumnes de l’escola Font Freda, guardonats als 
Premis ‘Descobreix el riu’ del Consorci del Besòs

JORNADA
L’entitat Kariatydes organitza el 28 de setembre 
una assemblea per refl exionar sobre el feminisme
La trobada tindrà lloc a la plaça de l’Església, a les 18h. El pro-
grama començarà amb un berenar i una assemblea oberta per 
refl exionar sobre el feminisme i les situacions d’opressió sobre les 
dones. A les 19.30h, hi ha prevista una activitat amb el títol ‘Què 
és el feminisme per a tu?’ | SA

ESCOLA FEMINISTA

L’Escola Feminista de Montcada, 
que impulsa la Regidoria de Polí-
tiques d’Igualtat de l’Ajuntament, 
va obrir el programa d’activitats 
de la nova temporada el passat 
21 de setembre amb la presenta-
ció del llibre ‘Mujer contra mujer 
en la Cataluña insurgente’ (Co-
muniter, 2018), un híbrid entre 
l’assaig documental i la recreació 
en què la historiadora Laura Vi-
cente relata la vida de dues dones 
anònimes –la sindicalista Teresa 
Claramunt i la burgesa Rafaela 
Torrents– per fer un retrat de la 
situació de la dona i el contrast 
entre les classes socials des de 
mitjan del segle XIX fi ns a prin-
cipi del segle XX, amb Barcelo-
na com a teló de fons. Vicente 
va destacar que, tot i provenir 
d’extractes socials molt diferents, 
“ambdues dones van haver de 
fer front a les limitacions per 
raons de sexe en una època en 
què no tenien ni drets polítics 
ni civils i eren considerades 
eternes menors d’edat”. 

Nova proposta. El programa de 
l’Escola Feminista continuarà el 
23 d’octubre amb la projecció 
d’una pel·lícula en el marc de 
la Mostra de Films de Dones, a 
l’Auditori Municipal (18.30h). 
Es tracta de ‘Comandant Arian’,
de la directora Alba Sotorra, que 
explica la història d’Arian i Bo-
harin, dues dones sirianes de 30 
anys que en fa 15 que viuen la 
guerra. Són les comandants de 
l’exèrcit que més èxits ha conreat 

en la lluita contra l’Estat Islàmic 
(ISIS) al nord de Síria. La pel-
lícula explica les motivacions que 
hi ha darrera de la lluita desespe-
rada d’ambdues dones.
La darrera activitat d’aquest qua-
drimestre serà un taller de salut 
emocional per a dones, a càrrec 
de la treballadors social del CAP 
Les Indianes Natalia Magen. 
Tindrà lloc al Centre Cívic La 
Ribera, el 29 de novembre. Totes 
les activitats són gratuïtes.

Laura Vicente va presentar el llibre ‘Mujer contra mujer en la Cataluña insurgente’

Arrenca la nova programació amb 
la presentació d’un assaig històric

Laura Vicente va parlar de les diferències socials a la Barcelona de fi nals del XIX i principis del XX

LA
U

R
A 

G
R

AU

Laura Grau | Montcada

CO
N

SO
R

CI
 D

EL
 B

ES
Ò

S

SERVEI PASSA
Es reprèn el servei de prevenció del consum de 
drogues durant les nits dels caps de setmana
El Punt d’Assessorament en Drogues (PASSA) ha reprès al setembre 
diverses activitats adreçades als joves. Des de la passada festa de 
Terra Nostra, tots els divendres i dissabtes a la nit, una parella educa-
tiva fa prevenció i intervenció amb el jovent que es troba consumint 
alcohol, tabac, cànnabis o altres substàncies a l’espai públic. Aquest 
equip també fa tasca preventiva en matèria de relacions de gènere. El 
servei estarà actiu tots els caps de setmana fi ns al mes de desembre. 
El PASSA també ha reiniciat el programa de prevenció escolar ‘Repre-
nem-ho’ a diversos centres locals. D’altra banda, els dies 4 i 9 d’oc-
tubre, professorat de diferents instituts participarà en una formació 
sobre com poden intervenir quan detecten consum de drogues | SA

MEDI AMBIENT
Sortida amb motiu del Dia Mundial dels Ocells
La Regidoria de Medi Ambient i l’Associació ACER organitzen el 
proper 7 d’octubre una activitat adreçada a les persones majors 
de 10 anys per conèixer els ocells i la importància de la seva mi-
gració. L’excursió tindrà lloc de 10 a 13h i el punt de trobada serà 
la Casa de les Aigües. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer 
a través del correu electrònic activitats@acer-associació.org  | SA

L’entitat Sin teta hay paraíso tan-
carà les inscripcions per a la ter-
cera edició de la cursa solidària 
Pink Run MiR el 10 d’octubre. 
“Fins ara hi ha unes 700 per-
sones apuntades, però fem una 
crida a la ciutadania perquè 
ens agradaria arribar fi ns a les 
1.200”, ha comentat Manuela 
Muñoz en representació de l’en-
titat local, que treballa per ajudar 
les dones amb càncer de mama. 

Aquest any, els diners recollits 
també es lliuraran al departa-
ment d’oncologia de l’hospital 
de la Vall d’Hebron, que inver-
tirà l’aportació econòmica en la 
investigació de la biòpsia líquida 
en sang, la prova que permet de-
terminar el tipus de tumor amb 
només una anàlisi. 

La matinal. La cursa, de 3 quilò-
metres, tindrà lloc el 21 d’octubre 
i començarà davant del pavelló 

Miquel Poblet. Abans hi haurà 
una sessió de zumba a càrrec dels 
monitors Jesús Claramón i Gio-
vanna Hervás. L’esdeveniment 
compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Joventut Atlè-
tica Montcada. Les inscripcions 
costen 10 euros i es poden fer a 
través del bloc de l’entitat nons-
toprun.com/pinkrun/. L’any pas-
sat, la Pink Run va aplegar més 
de 1.500 persones i va recollir 
12.000 euros. 
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República catalana
Després de l’èxit de la Diada amb 
una mobilització tan important que 
no deixa dubtes de la determinació 
del poble català d’assolir la indepen-
dència, seguim patint la persecució 
de l’Estat espanyol, des de la via ju-
dicial que amenaça amb seguir amb 
judicis polítics, des de la repressió 
policial i, quan aquesta no pot actuar 
seguint un mínim de la seva pròpia 
legalitat, amb les esquadres feixis-
tes nascudes de l’alè més ranci de 
l’espanyolisme.
Hem vist com es detenen represen-
tants populars escollits democràti-
cament, com es persegueixen líders 
d’entitats populars i activistes repu-
blicans, al mateix temps que resten 
lliures, amb total impunitat, els que 
dia rere dia enalteixen la confronta-
ció, agredeixen ciutadans indefensos 
i amenacen la llibertat d’expressió in-
tentant eliminar del carrer qualsevol 
divergència amb el que l’Estat consi-
dera políticament correcte.
A més, com a poble se’ns inten-
ta anul·lar negant la presència de 
l’independentisme als mitjans de co-
municació públics o privats, amb una 
versió maquiavèl·lica de la Història 
que pretén equiparar als enemics 
eterns de la democràcia amb els que 
s’expressen democràticament en 
favor de les llibertats nacionals. Els 
que esborren tota divergència dels 
carrers amb els que, a falta de mi-
tjans més efi caços, han de portar al 
carrer la seva expressió. Ja, en un 
exercici de cinisme sense prece-
dents, incorporant com a veritat la 
idea que la violència, encara que vin-

gui d’un sol costat, és fruit de l’acció 
de la víctima, cosa que impedeix de-
nunciar cap agressió sota l’amenaça 
de ser considerat agressor, tal com 
va passar després de les càrregues 
policials de l’1O, i amb les agressions 
feixistes actuals, com la d’un veí del 
municipi, colpejat a plena llum del 
dia, amb total impunitat.
Davant d’aquesta situació, els inde-
pendentistes responem amb més 
presència als carrers i escampant els 
ideals republicans, exigint la llibertat 
dels presos i exiliats polítics, i el càs-
tig per als enemics de la democràcia. 
Fem una campanya creixent en favor 
de la llibertat dels presos i exiliats po-
lítics i de la República Catalana. Om-
plim els carrers de l’expressió lliure 
del poble català que es va manifestar 
l’1 d’octubre.

CDR
Montcada

¡Sotarramiento ya!
Soy una vecina de Can Sant Joan 
que el pasado 20 de septiembre fui 
testigo de una situación de peligro en 
el paso a nivel de la calle Bogatell. 
Eran las 8.20h y venía un tren en 
sentido Barcelona pero, para la sor-
presa de los peatones y los coches 
que en ese momento cruzábamos el 
paso, las barreras no se bajaron. El 
tren fue aminorando la marcha y, por 
suerte, no hubo que lamentar ningu-
na desgracia. A ver cuándo es una 
realidad el soterramiento de las vías 
para evitar situaciones como estas.
Cambiando de tema. También me 
gustaría denunciar que el BBVA ce-
rró la ofi cina que tiene en Can Sant 

Voreres en mal estat perilloses per als vianants
La vorera del carrer Major entre el tram dels carrers Bogatell i Elionor es 
troba en molt mal estat, ja que la majoria de les llambordes estan tren-
cades. Un dels punts més problemàtics és el pas elevat de vianants, 
sent especialment perillós per a les persones grans. Prego es repari el 
més aviat possible per evitar accidents. Carles Galbany Montcada

Joan durante el mes de agosto, por lo 
que los vecinos –muchos somos gen-
te mayor– teníamos que desplazar-

nos hasta el centro de Montcada para 
hacer cualquier gestión bancaria.

Dolores Ortega
Can Sant Joan

>Editorial
Nova seu policial
Per primer cop a la seva his-
tòria la Policia Local disposa 
d’instal·lacions pròpies i un 
espai de qualitat tant per als 
agents com per als ciutadans 
que hi han de ser atesos. El 
cos, que fi ns ara ocupava unes 
dependències de només 80 m2 
a l’Ajuntament, ha multiplicat 
per 8 aquesta xifra, guanyant 
en zona d’atenció al públic, 
ofi cines i sales de treball. 
Amb aquestes modernes 
instal·lacions sembla lògic 
que la Policia Local ha anat a 
millor. No obstant això, enca-
ra resta una assignatura pen-
dent, augmentar la plantilla 
superant el topall que actual-
ment marca l’Estat, fi xat pel 
nombre d’habitants. Com en 
d’altres qüestions, Montcada 
és un municipi singular, fruit 
de l’ampli territori que ocu-
pa i de la seva fragmentació. 
El nombre d’agents no es pot 
marcar des d’un despatx en 
funció d’unes estadístiques, 
s’ha d’ajustar a la realitat i a 
les necessitats de la població.
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28 l divendres
Assemblea. ‘Què és per a tu el feminis-
me?’. Hora: 18h. Lloc: Plaça de l’Esglé-
sia. Organitza: Kariatydes.

29 l dissabte
Solidaritat. Festival de Montcada Soli-
dària a favor dels refugiats. Hora: 19h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 10 euros.

30 l diumenge
Festa. Gimcana, zumba i lliurament de 
premis del sorteig de l’Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan. Hora: 10h. 
Lloc: Plaça del Bosc.

Jugatecambiental. ‘Descoberta de na-
tura’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 
Llacuna.

1 l dilluns
Presentació. Diagnosi de ‘Montcada, 
ciutat amiga de la gent gran’. Hora: 
17.30h. Lloc: Casa de la Vila.

3 l dimecres
Presentació. Jornades del Patrimoni Ar-
quitectònic. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 
Vila.

4 l dijous
Presentació. Pla d’Inclusió Social. Hora: 
18.30h. Lloc: Auditori Municipal.

6 l dissabte
Gastronomia. 6a Jornada Gastronòmi-
ca (també el dia 7).  Lloc: c. Guadiana 
(veure pàgina 12) ).

Jornada. Mostra de l’envelliment actiu. 
Hora: 10h. Lloc: Plaça de l’Església 
(veure pàgina 12).

Sardanes. Aplec sardanista. Hora: 17h. 
Lloc: Escola Reixac.

7 l diumenge
Taller. Anellament científi c d’ocells. 
Hora: 10h. Lloc: Casa de les Aigües. 

Bicicletada. Marxa amb bicicleta. Hora: 

11h. Lloc:  Camí de la Font Freda. Orga-
nitza: AV Montcada Nova-Pla d’en Coll.

Jugatecambiental. ‘Pintem amb les 
mans’, mural sobre el bosc mediterrani. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna.

Teatre familiar. ‘Azul y la revolución de 
los colores’, de la Cia. Mar Rojo. Hora: 
12h. Lloc: Teatre Municipal.

Teatre. ‘Qui dels 4?’, del grup Teatrac. 
Hora: 18h. Lloc: Kursaal.

14 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Qui viu a l’estany?’. 
Hora:11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna. 

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

18 l dijous
Xerrada. ‘Vols conèixer el que menges 
i les propietats dels aliments?’, a càrrec 
de Miquel Albaiceta, tècnic en nutrició. 
Hora: 17.30h. Lloc: Casal Gent Gran 
Csa de la Mina.

Inauguració. Exposició de la Biennal de 
Fotografi a. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de 
la Vila. Organitza: Afotmir.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

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

28 29 30

5 6 72 3 41
M.Guix R.Miró R.MiróDuran J.Vila C.PardoRivas

Recasens

La Rambla J.Relat RivasRecasens

10 1211

La Rambla

13 14
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

8 9
Duran J.Vila J.Vila

7 D’OCTUBRE, 10H
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

IV CAMINADA INTERGENERACIONAL
Recorregut del centre fi ns a Mas DuranAgenda

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

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

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

EXPOSICIÓ
MARRÓ ANIMAL
Segimon Vilarasau

Fins al 21 d’octubre

EXPOSICIÓ

FOTOGRAFIA
Miguel Torres
4 d’octubre, 19.30h

EXPOSICIÓ
PUENTES PICTÓRICOS
de Carlos Javier Ariel

Fins al 13 d’octubre

R.Miró El Punt RecasensM.Guix

17 1918 20 2115 16
La Rambla J.Relat J.Relat

La Rambla

MONTCADA A ESCENA
‘QUI DELS 4?’, de Teatrac
7 d’octubre, 18h
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MANUBENS PREPARA NOU MUSICAL
L’actor montcadenc estrenarà ‘El jovencito 
Frankenstein’ a la Sala de la Luz de Madrid

Dues actrius de renom, Emma Vi-
larasau i Anna Sahun, actuaran al 
Teatre Municipal aquesta tardor 
en el marc de la programació d’es-
pectacles del darrer quadrimestre 
de l’any. Vilarasau protagonitza 
l’obra ‘Un tret al cap’, de la com-
panyia Sala Beckett, que es podrà 
veure l’11 de novembre (19h). 
Escrita i dirigida per Pau Miró, el 
muntatge aborda el problema de 
la censura, tant en l’àmbit públic 
com privat, a partir dels dilemes 
ètics d’una periodista. L’obra 
va guanyar el Premi Margarida 
Xirgu. Per la seva banda, Sahun 
és un dels tres personatges de la 
comèdia ‘Mala broma’, de la com-
panyia Sala Muntaner, que plan-
teja una història sobre els límits 
de l’humor i es podrà veure el 27 
d’octubre (22h).

Teatre gestual. Un altre plat fort 
del programa d’espectacles pro-
fessionals –presentat en una gala 
al Teatre Municipal el 16 de se-
tembre (veure pàgina 17)– és ‘Es-
trella’, adreçat a tots els públics. 
La companyia basca Marie de 
Jongh combina el teatre gestual 

amb el de màscares per explicar 
la història d’una nena pianista. 
L’obra va guanyar el Premi al 
Millor Espai Escènic en la darre-
ra edició del Festival FETÉN. Es 
podrà veure el 18 de novembre al 
Teatre Municipal (19h).
 
Més propostes. La programació 
arrencarà el 7 d’octubre amb el 
muntatge familiar ‘Azul y la re-
volución de les colores’. El dia 
21, oferirà ‘The little night ca-
baret’, amb preus especials per 
a les persones grans; i el 28, ‘La 
ventafocs, el musical amb ritme 
dels 50!’, de La Roda. Totes les 
propostes es faran al Teatre Mu-
nicipal, que també acollirà el 
‘Concerto a tempo d’umore’ (24 
de novembre) i el tradicional con-
cert de Nadal, el 30 de desembre. 
Les propostes musicals també 
inclouen el concert de guitarra 
clàssica ‘Llaços sobre l’Atlàntic’, 
de Luis A. García (10 de novem-
bre, a l’Auditori), i el de gòspel 
a favor dels drets humans (17 
de novembre, al Kursaal). Tota 
la informació de la programació 
es pot consultar a www.mirteatres.
cat, on també es poden comprar 
les entrades. Un any més l’Ajun-
tament ofereix abonaments per 
a cinc espectacles de la progra-
mació professional al preu de 50 
euros. Per adquirir-lo cal acudir 
a l’Auditori Municipal en el seu 
horari habitual.

Laura Grau | Redacció

Les actrius Emma Vilarasau i Anna Sahun 
actuaran al Teatre Municipal aquesta tardor
Un altre dels plats forts de la temporada és l’espectacle gestual i de màscares ‘Estrella’, del grup basc Marie de Jongh

NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES

Emma Vilarasau, en una escena de l’espectacle ‘Un tret al cap’, dirigit per Pau Miró, on també actua l’actriu Imma Colomer, d’esquenes
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Cultura ofereix un 
abonament de 50 
euros per veure cinc 
espectacles

L’espectacle ‘Mala broma’, amb Anna Sahun, de la companyia Sala Muntaner‘Estrella’, de la companyia Marie de Jongh
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D’esquerra a dreta, la regidora de Cultura, Mónica Martínez; l’alcaldessa, Laura Campos; el presentador Robert Gobern i el premiat, Robert Navarro

La companyia Teatre Nu, amb ‘Mrs Brownie’ va tancar la gala El grup Teatrada, vinculat a l’escola Grisdance, debuta a la mostra amb un musical

El grup Teatrac obre la programació de la mostra Montcada a Escena el 7 d’octubre amb l’obra ‘Qui dels 4?’, escrita i dirigida per Xeui Jiménez
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NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES

Montcada a Escena 
proposa nou obres, 
la majoria estrenes
Robert Navarro, de la companyia Els Titelles, guanya 
el Premi Damau 2018 per la seva tasca com a escenògraf

La mostra de teatre local Montca-
da a Escena arriba a la seva dot-
zena edició amb la participació de 
nou grups, que representaran   9 
espectacles, 7 dels quals són es-
trenes.  ‘Qui dels 4?’, de Teatrac, 
obrirà el cicle el 7 d’octubre. El 
dia 20, Tea345 portarà ‘El labe-
rinto mágico’; el dia 28, El Tra-
pecio presentarà ‘El delicado olor 
de los cerezos’, mentre que el 9 de 
novembre hi haurà ‘Lisístrata’, de 
l’Aula de Teatre de l’Ajuntament. 
El 23 de novembre, Teatroia’t  
estrenarà ‘Hamlet 2.0’ i l’1 de 
desembre, La Finestra Estràbica 
oferirà ‘La última mujer’. La nova 
companyia Teatrada Musical de-
buta al cicle amb ‘Les bruixes dels 
germans Grimm’, el 2 de desem-
bre. El 16 de desembre, Sayuc 
presenta ‘Héroes. Contra las fuer-
zas del mal’, i com és tradició, la 
cloenda del cicle serà al voltant de 
Nadal, amb ‘L’auca del senyor Es-
teve’, els dies 22 i 23 de desembre. 

Tastet. Els grups participants van 
oferir un tastet dels seus respec-
tius espectacles a la gala de pre-
sentació de la temporada, feta el 
16 de setembre, durant la qual 
també es va presentar la progra-
mació professional i es van lliurar 
els premis Dalmau 2018. El reco-
neixement a la dedicació al món 

teatral va recaure en Robert Na-
varro, membre del grup Els Tite-
lles, actor i creador de decorats i 
elements d’atrezzo i col·laborador 
amb bona part de l’espectre tea-
tral del municipi. Navarro va 
manifestar el seu agraïment per 
un premi que “reconeix la tasca 
de les persones que treballen 
darrera de l’escenari però que 
també són importants per tirar 
endavant els espectacles”, en 
referència a la seva vessant d’es-
cenògraf, i va dedicar paraules 
de record a Andrés Bergel, actor 
montcadenc desaparegut l’any 
passat. El premi Dalmau al millor 
espectacle de l’anterior tempora-
da, triat per votació popular, va 
ser per a ‘Cyrano’, protagonitzat 
per Lluís Homar. 

Qualitat. Durant els parlaments, 
l’alcaldessa Laura Campos (ICV-
EUiA), va reconèixer “la dedi-
cació i l’esforç dels grups de 
teatre local, que fan coses molt 
grans per al nostre municipi” 
i, alhora, va encoratjar el públic 
assistent a omplir les sales durant 
els propers mesos. La regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA), va remar-
car la resposta positiva del públic 
cada temporada “fet que ens 
motiva a continuar endavant i 
donar el bo i millor de la nos-
tra feina, portant espectacles 
de qualitat”. 
La gala, de dues hores de dura-
da, va ser presentada per l’actor 
Robert Gobern i va cloure amb 
l’espectacle ‘Mrs Brownie’, de la 
companyia Teatre Nu.

Laura Grau | Pla d’en Coll

‘L’auca del senyor 
Esteve’, de l’Aula de 
Teatre clourà la mostra 
a fi nal de desembre
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Un total de 27 bèsties de 24 co-
lles d’arreu del territori català 
van protagonitzar la Trobada de 
bestiari que el 15 de setembre va 
organitzar la Colla de Diables de 
Can Sant Joan per commemorar 
el trentè aniversari del seu drac 
Joan, creat per l’artista Gabriel 
Ruiz l’any 1988. L’Espai Poblet 
va ser el punt de concentració 
de totes les colles convidades i 
les seves bèsties, protagonistes 
absolutes del gran correfoc que 
es va fer al vespre, des de la pla-
ça de l’Església fi ns al camí de 
la Font Freda. Els Castellers de 
Montcada i Reixac també van 
participar en aquesta trobada de 
bestiari històrica al nostre muni-
cipi. “Estem molt contents de 
com va anar i de la resposta 
dels montcadencs”, ha dit José 
Manuel Velasco, en nom de la 
junta, que ha dedicat prop d’un 
any a preparar aquesta cita tan 
especial. 

Agraïments. Més de 600 perso-
nes van participar al dinar de 
germanor que es va fer a l’Espai 
Poblet al migdia. Al fi nal de l’ac-
te es van fer els agraïments a les 
colles visitants per la seva parti-
cipació i a l’Ajuntament pel seu 
suport, amb una menció especial 
a Neus Santonja i Joaquim Salas, 
els membres més veterans de la 

colla en actiu. Les pròximes cites 
del grup local seran les Festes de 
la Tardor de Ripollet, els dies 29 

i 30 de setembre, i la nova edició 
de la Jornada de Cultura Popu-
lar, prevista a fi nal d’octubre.

TRADICIONS

Montcada viu una trobada 
històrica de bestiari de foc
La colla de Diables de Can Sant Joan celebra així el trentè aniversari del seu drac Joan
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Un dels personatges del bestiari que va participar al gran correfoc, acte culminant de la jornada

Laura Grau | Redacció

CAN CUIÀS
Bona resposta als actes de la Festa Major del barri

“Estem contents de com ha anat, tenint en compte que és la 
primera festa que organitzem com a nova junta”, ha dit la presi-
denta de l’AV, Amparo Gil, en la valoració del desenvolupament del 
programa festiu, que va tenir lloc els dies 14, 15 i 16 de setembre. 
La participació va ser la tònica a la majoria d’activitats, algunes 
de les quals es feien per primera vegada com la discoteca mòbil 
infantil del primer dia. La paella popular del segon dia va atraure 
força públic, així com el festival de talents ‘Tu sí que vales’. La 
matinal del tercer dia, amb infl ables i festa de l’escuma, va entusi-
asmar els més petits. El programa va fi nalitzar amb una mostra de 
balls i una exhibició de focs artifi cials | LG

El programa, que se celebra arreu de Catalunya del 12 al 14 d’oc-
tubre, proposa una nova visita guiada a l’església de Sant Pere de 
Reixac el dia 12 (12h), en el marc del programa ‘La ruta de les 
esglésies amagades’, en què participen ajuntaments i entitats de 
Montcada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda, Mollet i Sant Fost 
de Campsentelles. També s’ha programat una visita teatralitzada a 
la Casa de les Aigües el 14 d’octubre. El programa es presentarà el 
3 d’octubre a la Casa de la Vila (19h) | LR

TRADICIONS
L’Aplec sardanista, a l’escola Reixac el 6 d’octubre

TEATRE MUSICAL

Pitu Manubens deixa ‘Billy Elliot’ per 
actuar a ‘El Jovencito Frankenstein’
La comèdia musical, basada en el fi lm de Mel Brooks, s’estrena el 13 novembre a Madrid

MAS RAMPINYO
La Unió celebra les Festes del Soci del 27 al 29
El programa arrencarà el 27 de setembre amb el xou de playbacks 
‘Aquesta cançó em sona’, del Casal Cívic de Montcada i Reixac (18h). 
A la nit, La Unió acollirà una Fluor Party i una master class de zumba 
a càrrec de Fede Villena i Andrés Novoa. El dia 29, hi haurà partides 
d’escacs i tennis taula (10h); un taller de cuina i tallers infantils (11h) 
i un espectacle familiar amb Fefe i companyia (12h). A partir de les 
18h, es farà la presentació de les diferents seccions   de l’entitat. Un 
sopar de germanor i l’espectacle ‘Fora de comentura o no...’, del grup 
de teatre de l’Escola d’Adults de Singuerlín completaran la jornada. 
El musical ‘El Gran Showman’ clourà el programa el dia 29 (18h) | LG
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El productor musical Rafael Arcaute ha estat nominat als prestigio-
sos premis Grammy Awards llatins per la seva participació en l’últim 
disc de La Pegatina, ‘Ahora o nunca’, i en el tema ‘Solo yo’. Arcaute, 
d’origen argentí, ja té onze Grammys llatins i un d’americà en la seva 
carrera i ha treballat amb artistes com Calle 13, Residentes, Diego 
Torres i Andrés Calamaro. Els guanyadors es donaran a conèixer a la 
cerimònia de lliurament de premis que tindrà lloc a Las Vegas el 15 de 
novembre. La Pegatina culminarà la seva gira 2018 amb un concert 
al WizinK Center de Madrid el 22 de desembre que també tancarà els 
actes de celebració del seu quinzè aniversari | LG

L’actor montcadenc Pitu Manu-
bens serà un dels secundaris de 
la comèdia musical ‘El jovencito 
Frankenstein’, una gran produc-
ció que s’estrenarà el 13 de no-
vembre al Teatro de la Luz Philips 
Gran Vía de Madrid, ciutat on 
viu actualment. Manubens inter-
preta dos personatges: l’inspector 
de policia Hans Kemp, que a la 
pel·lícula original de Mel Brooks 
té un braç de fusta, i l’ermità Ha-
rold. “Estic molt content perquè 
en aquest muntatge tinc vàries 
cançons i escenes pròpies i dos 
sols de claquè”, ha explicat l’ac-
tor, que va abandonar abans de 
l’estiu el musical ‘Billy Elliot’, on 
formava part de l’elenc, però no 

tenia tant protagonisme. “Va ser 
una experiència molt positiva 
que m’ha permès guanyar con-
fi ança i accedir més fàcilment a 
aquest nou projecte on tinc més 
visibilitat”, ha afegit. Els assajos 

van començar fa dues setmanes 
en un equipament de Coslada, 
a prop de Madrid. Aquesta és la 
tercera gran producció musical en 
què participa. La primera va ser 
‘Scaramouche’, de Dagoll Dagom.

Laura Grau | Redacció

Manubens, durant les primeres lectures de guió de la nova comèdia musical que farà a Madrid
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MUSEU MUNICIPAL
Nova edició de les Jornades Europees de Patrimoni

El pati de l’escola Reixac acollirà el 6 d’octubre, a les 17h, una nova 
edició de l’Aplec Sardanista, que organitza la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra. L’acte comptarà amb les actuacions de la Cobla Jovenívola 
de Sabadell i la Cobla Lluïsos de Taradell. Cada grup farà el seu propi 
recital i interpretaran junts la sardana ‘Montcada i Reixac’, del com-
positor Francesc Mas Ros | LR

MÚSICA
El productor de La Pegatina, nominat als Grammy
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Segimon Vilarasau (Barcelona, 
1971) explora les tonalitats del 
color marró a la mostra ‘Marró 
animal’, que es podrà visitar a 
l’Auditori Municipal fi ns al 21 
d’octubre. Vilarasau és un pintor 
i poeta format entre Barcelona 
i Cuenca, i habitual de la Sala 
Parés de Barcelona. La mostra 
està formada per una sèrie de 
retrats d’animals salvatges amb 
un cromatisme que evoca les  fo-
tografi es de fauna de les antigues 
enciclopèdies, molt diferents de 
les imatges que podem observar 
avui dia, quant a la fi delitat del 
color a la realitat.

El color inexistent. El color domi-
nant de l’exposició és el marró 
que transita cap a d’altres tona-
litats presents a la natura. “Es-
tava interessat a treballar a 
partir del marró, un color que 
no existeix per si sol, i alhora 
jugar amb les variacions de 
colors i el cromatisme d’una 
altra època”, va explicar Vilara-

sau durant la inauguració, feta el  
13 de setembre, amb la presència 
de la regidora de Cultura i Patri-
moni,  Mónica Martínez (ICV-
EUiA).  Alhora, Vilarasau tam-
bé ret homenatge als animals 
“a qui l’ésser humà sempre ha 
considerat inferiors perquè no 
tenen llenguatge verbal, però 
estic convençut que també 
pensen a la seva manera i te-

nen sentiments com nosaltres”, 
va dir l’autor. Les obres, de petit 
format, estan juxtaposades com 
si formessin part d’un tot amb la 
voluntat de crear un discurs nar-
ratiu i evidenciar les transicions  
de color. L’altre tret original de 
l’exposició és que els quadres no 
reposen sobre la paret, sinó a uns 
centímetres de distància, creant 
sensació de volum i perspectiva. 

Laura Grau | Montcada

Segimon Vilarasau amb la regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez, a la inauguració

AUDITORI MUNICIPAL

Vilarasau retrata animals evocant 
les antigues enciclopèdies de fauna
A la mostra ‘Marró animal’, l’artista barceloní explora les diferents tonalitats d’aquest color
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Fins al 13 d’octubre es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
‘Puentes pictòricos’, de l’artista 
cubà Carlos Javier Ariel, de 32 
anys i resident a Montcada Nova. 
La mostra està formada per una 
sèrie de paisatges, la majoria de 
Cuba, però també d’Itàlia, país 
on va viure una temporada. Al-
guns dels paisatges són monocro-
màtics amb la voluntat d’oferir 

“una connotació diferent”, se-
gons va explicar l’autor durant 
la inauguració, el 18 de setembre. 
A més d’usar la pintura a l’oli, 
també presenta algunes obres 
fetes amb tèmperes sobre cartoli-
na. Ariel, que va estudiar Belles 
Arts a L’Havana, ha exposat a 
diferents ciutats de Cuba, Itàlia i 
Catalunya i aquesta és la segona 
mostra que fa a Montcada, lloc 
on viu des de fa 10 anys.

Laura Grau | Montcada

CASA DE LA VILA

L’artista d’origen cubà Carlos Javier Ariel, de 32 anys, davant d’una de les obres de la mostra
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Carlos Javier Ariel exposa 
paisatges de Cuba i Itàlia
L’artista cubà presenta algunes obres monocromàtiques
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HANDBOL
Tot i oferir una bona imatge, el CH 
La Salle debuta amb una derrota a la 
pista del Sant Esteve Sesrovires

NATACIÓ

Gràcies a una beca, treballa sota la direcció de Fred Vergnoux i amb set nedadors més, entre els que hi ha Mireia Belmonte 

Marina Castro entrena en règim intern 
al CAR amb l’equip nacional de fons

Marina Castro, nedadora de 19 
anys del CN Sabadell, ha iniciat 
aquesta temporada un nou rep-
te a la seva prometedora carrera 
esportiva. Gràcies a la beca que 
li ha concedit el Consell Superior 
d’Esports a través de la Federació 
Espanyola de Natació, Marina 
s’està entrenant en règim intern 
al Centre d’Alt Rendiment (CAR) 
de Sant Cugat amb l’equip nacio-
nal de fons que dirigeix el francès 
Fred Vergnoux, entrenador en cap 
de la federació. La montcadenca 
conviu i entrena diàriament amb 
un grup de vuit escollits que com-
pleten Mireia Belmonte, campiona 
olímpica a Rio 2016 als 200 metres 
papallona; Jimena Pérez, campio-
na d’Europa júnior als 1.500 m. al 
2013; Paula Ruiz, doble campiona 
del món júnior en aigües obertes 
als 7,5 i als 10 km al 2016 i 2018, 
respectivament; Alberto Martínez, 
vigent subcampió d’Espanya als 
10 km en aigües obertes; Pol Gil, 
vigent campió d’Espanya als 5 km;  
Raúl Santiago, subcampió d’Espa-
nya als 5 km al 2016, i Jan Giralt, 
vigent subcampió d’Espanya als 
200 m. esquena. 
Marina, que al mes de juny va gua-
nyar dues medalles al Campionat
d’Espanya d’aigües obertes, va ini-
ciar aquesta concentració el 3 de 
setembre i està rebent un entrena-
ment exhaustiu i molt exigent físi-

cament amb una mitjana de més 
de 10 hores diàries, amb sessions 
al gimnàs i a la piscina. Només té 
una tarda de descans i combina tot 
aquest entrenament amb les com-
peticions dels caps de setmana. El 
9 de setembre, la montcadenca va 
fi nalitzar a la 16a posició a la prova 
dels 5 km de la fi nal de la Copa Len 
d’aigües obertes que es va disputar 
a Eslovènia. El dia 16, la nedadora 
del CN Sabadell va obtenir la cin-
quena posició a la 75a Travessia de 
l’Estany de Banyoles a la distància 
de 2 km. Una setmana més tard, 
va ser quarta a la prova de 4 km de 
la Tuna Race que es va celebrar a 
Caldes d’Estrac. 

Reptes i canvi de club. De cara al 
futur, Marina, qui també està pre-
parant la selectivitat i el treball de 
recerca per acabar el batxillerat, vol 
concentrar els seus esforços a les 
proves d’aigües obertes, tot i que 
no vol deixar de banda les compe-
ticions de piscina. Abans de partici-
par en una concentració al CAR de 
Sierra Nevada durant el mes d’oc-
tubre, la montcadenca disputarà el 
dia 30 una travessia a Benidorm 
que forma part del calendari de la 
Copa d’Espanya. A partir de l’1 
d’octubre, la nedadora, que ha es-
tat sis anys al CN Sabadell, passarà 
a formar part del CN Barcelona, 
club amb el qual disputarà la lliga 
de Divisió d’Honor.  

Rafa Jiménez | Redacció

Marina Castro està vivint un som-
ni, convivint i compartint entrena-
ments amb set nedadors d’elit, 
entre els quals hi ha la campiona 
olímpica Mireia Belmonte. Jun-
tament amb Paula Ruiz, Marina 
és la més jove de l’equip i treba-
lla intensament amb la il·lusió de 
poder arribar als Jocs Olímpics de 
Tòquio 2020.

Et veus amb possibilitats d’arri-
bar, d’aquí dos anys, als JJOO?
Per què no? Estic treballant per 
aquest objectiu. De fet, estem en-
trenant pensant en el preolímpic, 
que serà d’aquí a un any. El temps 

dirà. És el meu somni, però enca-
ra poden passar moltes coses.
Com és això d’entrenar sota les 
ordres de Fred Vergnoux i al cos-
tat de Mireia Belmonte?
Ja els coneixia de quan ambdós 
estaven al CN Sabadell i jo era 
més petita. És increïble com tre-
ballen, a nivell d’intensitat i me-
todologia. Veus coses que només 
poden fer ells i mai m’hagués 
imaginat que jo també ho podria 
arribar a fer. Ara entenc perquè 
Mireia és campiona olímpica.
Com a mínim durant un any, es-
taràs vivint al CAR de Sant Cu-
gat. Enyores la família? 

Havia estat concentrada altres ve-
gades al CAR, però no em queda-
va a dormir. Ara, he apostat fort i 
em dedico de ple a l’entrenament 
i a la competició. La família està a 
prop i els puc veure els dimecres a 
la tarda, que és quan tinc festa | RJ

‘Treballo intensament per poder arribar als Jocs Olímpics de Tòquio’ 

D’esquerra a dreta, part de l’equip espanyol de natació de fons: Pol Gil, Jimena Pérez, Mireia Belmonte, Jan Giralt, Marina Castro i Raúl Santiago
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El CFS Esparreguera va donar 
la sorpresa el 22 de setembre 
al pavelló Miquel Poblet, pro-
vocant la primera derrota del 
Broncesval Montcada en l’inici 
de la temporada al grup 1r de 
Tercera Divisió Nacional. Pau 
Seijas només va trigar dos mi-
nuts a aconseguir el primer gol 
de l’equip d’Álex Fernández, 
que no va poder mantenir el 
seu avantatge i va fi nalitzar la 
primera part amb una derrota 
per 1 a 3. A més, els montca-
dencs van perdre Víctor An-
drés, expulsat amb dues targe-
tes grogues. 
A la represa, el Broncesval va 
millorar el seu joc, però va desa-
profi tar un llançament de penal 
amb el 2 a 3, i va acabar per-
dent. “Ha estat un partit molt 
estrany, que no hem merescut 
ni guanyar ni perdre. Espe-
rem que aquesta derrota ens 
serveixi per aprendre i corre-
gir alguns aspectes del joc per 
poder millorar en els propers 
partits”, ha dit Fernández | RJ   

El conjunt d’Álex Fernández va caure per 3 a 4 en el seu debut al pavelló M. Poblet

El Broncesval inicia la temporada 
perdent contra el CFS Esparreguera 

FUTBOL SALA

El club que presideix Pedro Litrán comptarà aquesta temporada amb 
un total de quatre equips sèniors. Als A i B que dirigeixen Álex Fernán-
dez i Oriol Ciurana s’afegeixen un tercer conjunt masculí i un femení 
de nova creació. El sènior C serà gestionat pels mateixos jugadors i 
formarà part del grup 1r  de Tercera Catalana. Aquest equip debutarà 
el 6 d’octubre a la pista del CFS Arenys de Munt B. D’altra banda, el 
primer sènior femení de la història del CFS Montcada estarà dirigit per 
Xavi Romeo i disputarà la lliga al grup 1r de Segona Catalana, debu-
tant el 6 d’octubre a casa del CE Gadex. El club local també ha creat 
13 equips més del planter: dos juvenils, dos cadets, dos infantils, un 
aleví, dos benjamis, dos prebenjamins i dos equips de l’escola | RJ 

 El CFS Montcada tindrà el seu primer sènior femení
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En dos partits, encara no ha marcat i ha encaixat 12 gols

FUTBOL FEMENÍ

El FB Montcada arrenca 
amb golejades en contra

El sènior femení del FB Mont-
cada no ha començat amb bon 
peu la seva participació al grup 
2n de Primera Catalana. Des-
prés de la disputa de dues jor-
nades, l’equip d’Antonio Moya 
encara no ha marcat cap gol i, 
en canvi, n’ha encaixat 12. Les 
montcadenques van debutar el 
16 de setembre amb una con-
tundent golejada en contra al 
camp del FC Martinenc (6-0) 
i aquest resultat es va repetir 
una setmana més tard, a l’es-
tadi de Can Sant Joan, contra 

la Penya Blanc-i-Blava La Roca 
(0-6). 
Tot i aquest inici negatiu, 
Moya es mostra orgullós amb 
l’actitud de les seves jugadores 
i recorda que l’equip també va 
iniciar de forma discreta l’últi-
ma lliga: “Enguany, el nivell 
del grup és més alt i hem 
començat jugant contra dos 
rivals molt forts. No hem es-
tat encertats a les dues àrees, 
però hem de continuar amb 
aquesta línia de treball i ser 
més intenses” | RJ

El sènior femení del FB Montcada encara no ha pogut marcar cap gol en dues jornades

FUTBOL
Quatre empats seguits per a la UE Sant Joan-Atlètic
L’equip de Paco Hidalgo 
ha empatat, amb idèn-
tic resultat d’1 a 1, els 
quatre partits que ha 
disputat fi ns ara, els dos 
últims contra el FC Sant 
Cugat i la UE Vic. Els de 
Can Sant Joan ocupen, 
amb 4 punts, l’onzè lloc 
al grup 1r de Primera 
Catalana | RJ PI
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El sènior A del CH La Salle va 
debutar el 22 de setembre en 
competició ofi cial al grup D de 
Primera Estatal amb una derro-
ta per la mínima a casa del CH 
Sant Esteve Sesrovires (28-27). 
Tot i jugar en una de les pistes 
més complicades de la categoria 
contra un rival que la temporada 
passada va fi nalitzar a la segona 
posició, els lassal·lians van oferir 
un bon rendiment i van tenir 
opcions de puntuar fi ns a l’últim 
segon. Els germans Maresma, 
Albert i Pau, van assumir el pro-
tagonisme golejador de l’equip 
amb 7 i 5 gols, respectivament. 
“Estic súper orgullós dels meus 
jugadors. S’ho han deixat tot 
en una de les pistes més difí-
cils, lluitant de tu a tu contra 
un equipàs. Aquesta tempora-
da podem fer grans coses”, va 
comentar el tècnic, Pau Lleixà, 
després del partit al seu compte 
ofi cial de Twitter. 
Els lassal·lians disputaran el 29 
de setembre el seu primer partit 
ofi cial al pavelló M. Poblet con-
tra l’OAR Gràcia (20.15h) | RJ

L’equip de Pau Lleixà va perdre per un gol a casa del CH Sant Esteve Sesrovires (28-27)

Debut amb derrota però amb bones
sensacions del CH La Salle A

HANDBOL

El CH La Salle creix respecte la temporada passada i comptarà amb un 
sènior C masculí que, sota la direcció de Sergi López, jugarà al grup A 
de Quarta Catalana. L’equip B, que formarà part del grup B de Tercera 
Catalana, continuarà sent dirigit per Javier Córdoba mentre que el fe-
mení, que jugarà al grup A de Primera Catalana, tindrà a Josep Quirós 
com a entrenador. Aquests tres conjunts començaran la competició ofi -
cial el cap de setmana del 6 i el 7 d’octubre. Alejandro Gómez és el nou 
director esportiu del club lassal·lià, que tindrà un planter format per un 
total de 7 conjunts: tres juvenils (dos masculins i un femení), dos ca-
dets femenins i dos infantils (un masculí i un altre femení). Pau Lleixà, 
que entrena el sènior A i l’infantil masculí, és el director de l’escola, 
formada per dos alevins, dos benjamins i un prebenjamí mixt | RJ 

 El club lassal·lià crea un tercer sènior masculí 

El sènior A del CH La Salle no va poder puntuar en el seu debut a la pista del Sant Esteve Sesrovires
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El CD Montcada deixa escapar els primers punts
El conjunt verd, que 
al camp del CF Besòs 
Barón de Viver (1-2) va 
aconseguir la seva ter-
cera victòria seguida, va 
perdre el dia 23 el seu 
primer partit de la tempo-
rada contra l’EF Mataró 
(1-4), que és el líder in-
victe del grup 2n de Se-
gona Catalana | RJSÍ
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La UD Santa María encara no ha guanyat a casa
Després d’empatar al 
camp del CF Vilamajor 
(2-2), els de Terra Nostra 
van perdre a l’estadi de la 
Ferreria contra el segon, el 
CF Vilanova Vallès (2-4). 
El segon equip debuta el 7 
d’octubre al camp de l’EF 
Base Ripollet al grup 7è 
de 4a Catalana | RJ SÍ
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El primer equip del CFS Montcada no va poder debutar amb victòria contra el CFS Esparreguera
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.....Minut i resultat....................................

El sènior A de la 
UB MiR afronta una 
nova temporada amb 
la il·lusió de lluitar 
per l’ascens a Segona 
Catalana
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BÀSQUET El primer equip de la UB MiR inicia un nou projecte sota la direcció, per 
segon any consecutiu, de Miguel Ángel Ganella. La plantilla s’ha reforçat 
amb els fi txatges d’Eric Romera, Guillem Jiménez i Víctor Guijosa amb 
l’objectiu de lluitar per l’ascens a Segona Catalana, tot i que encara està 
buscant un pivot per reafi rmar les seves opcions. Finalment, Giovanni 
Lamota, un aler-pivot d’1,93 cm que va ser presentat al mes de maig, 
no s’ha pogut incorporar a l’equip per motius personals. El sènior A, que 
jugarà al grup 7è de Tercera Categoria, debutarà el dia 30 amb el partit 
que es jugarà al pavelló Miquel Poblet contra el CB Ipsi C (18h). Abans 
d’iniciar la competició ofi cial, el conjunt que entrena Ganella ha jugat 
tres amistosos amb un balanç de dues victòries –contra el CB Ripollet 
(71-61) –a la foto– i el CB Sabadell Sud (61-69)– i una derrota –contra el 
Qbasket Sant Cugat (61-71). D’altra banda, el sènior femení, que jugarà 
al grup 6è de Tercera Categoria, també debuta el 30 de setembre a la 
pista del CB Matadepera Taronja (19.15h) | RJ

EXCURSIONISME
Arriba la 9a edició de la Caminada Popular del CEAV
La prova que organitza el Centre Espeleològic Alpí Vallesà es farà el 30 de 
setembre i començarà a les 8h, amb sortida des de la plaça dels Capellans 
Obrers, a Can Sant Joan. Les inscripcions es van tancar el dia 27, tot i que 
encara es podran fer al punt d’inici de l’excursió. En aquesta edició, el 
recorregut de la CPVM serà de 15 km i anirà per corriols que portaran als 
caminants pels tres municipis que estan units per la Serralada de Marina: 
Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Badalona | RJ

El derbi entre FS Montcada B i FBM es jugarà el 13 d’octubre

Els tres equips de Segona 
comencen a competir

L’FB Montcada, l’AE Can Cuiàs
i el CFS Montcada B inicien el 
cap de setmana del 6 i 7 d’octu-
bre la competició ofi cial al grup 
3r de Segona Divisió Catalana. 
L’equip vermell que entrena José 
Luis Carrasco debutarà el dia 6, 
a les 16h, en un partit contra el 
CFS Cubelles que es jugarà a la 
pista coberta del centre. El ma-
teix dia, el CFS Montcada B, que 
entrena Oriol Ciurana, disputarà 

el seu primer partit a la pista del 
CE Inter Sentmenat (20h). Per 
la seva banda, l’AE Can Cuiàs, 
dirigit per Toni Moreno, debuta-
rà un dia més tard a casa del FS 
Castellar B (17h). 
El dia 13, en partit corresponent 
a la 2a jornada, es disputarà el 
primer dels sis derbis locals de la 
temporada entre el CFS Montca-
da B i l’FB Montcada al pavelló 
Miquel Poblet (18h) | RJ 

FUTBOL SALA

Ildefons Teruel i el seu fi ll Eric 
–ambdós, a la foto– van partici-
par el 16 de setembre al campi-
onat del món màster que es va 
disputar a Málaga. Ambdós, que 
per primera vegada van  coincidir 
en una competició de veterans, 
van disputar la mitja marató. 
Amb un temps d’1 hora, 21 mi-
nuts i 25 segons, Eric va obtenir 
la 21a posició a la categoria M35 
mentre que Ilde –1h 32’ 53”– va 
ocupar el 45è lloc a la M55 | RJ 

Ilde i Eric Teruel 
participen al 
Mundial màster

Els clubs esportius usuaris del pavelló Miquel Poblet es mostren satisfets 
de l’estat en què ha quedat el parquet de la pista després d’haver estat 
polit aquest estiu. Així ho va assegurar el president de l’IME, Salva Se-
rratosa (ERC), durant la visita que va fer el 14 de setembre acompanyat 
del president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), i del portaveu de 
Ciutadans, David Gerbolés. Precisament, l’arranjament del parquet del 
pavelló va ser una de les condicions que Cs, en l’oposició, va exigir al 
govern municipal per facilitar l’aprovació dels pressupostos. Aquesta és la 
segona vegada que s’ha polit la pista esportiva des que es va inaugurar, 
ja fa 22 anys, tot i que la recomanació és que l’operació es faci cada cinc 
anys i un màxim de tres. La intervenció, inclosa a l’apartat d’inversions del 
2018, ha costat 28.000 euros dels 40.000 pressupostats inicialment | PA 

 L’arranjament del parquet satisfà a les entitats
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CICLISME
L’AV Pla d’en Coll prepara la seva bicicletada popular
Aquesta prova, que arriba a la seva 38a edició, es farà el 7 d’octubre, amb 
sortida des del pavelló Miquel Poblet, a partir de les 11h. Les inscripcions, 
que són gratuïtes, s’han de fer el mateix dia en el punt de sortida | RJ

Sortida a la Serralada de Marina del Montcada Camina
El cicle de sortides que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa una nova excursió de 16 km que es farà 
el 7 d’octubre amb destinació a la Serralada de Marina. Les persones 
interessades a fer-la es poden inscriure a la seu de l’IME (Tarragona, 
32), per telèfon (935 650 999) o a través del correu electrònic ime@
montcada.org. També es podran fer el mateix dia, a les 8.30h, en el 
punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet  | RJ

El primer equip del CTT La 
Unió debuta el 30 de setembre 
al grup 1r de Preferent a la pista 
del CTT Sallent. Aquest ma-
teix dia, el sènior B disputarà 
el seu primer partit al grup 2n 
de Segona A Provincial a casa 
del CTT Ateneu 1882. El tercer 
equip debutarà un dia abans, al 
grup 2n de Tercera, a la pista del 
CTT Barcelona B. Com a gran 
novetat, els tres equips jugaran 
enguany els seus partits com a 
local els dissabtes, a les 18h. El 
dia 29, i amb motiu de la festa 
del soci, La Unió de Mas Ram-
pinyo presentarà les seves tres 
seccions de tennis de taula, gim-
nàstica i teatre (18h) | RJ 

Presentació i 
inici de lliga per 
al CTT La Unió

TENNIS TAULA

IME
Inauguració de l’Espai Premis Esportius al pavelló
A partir del 6 d’octubre, el pavelló Miquel Poblet tindrà un espai dedicat 
als principals guanyadors dels Premis Esportius de les edicions celebrades 
des de l’any 2011. L’acte d’inauguració es farà a les 17h i també servirà 
per instal·lar les plaques de commemoració del 25è aniversari de l’AE Can 
Cuiàs i de la UE Sant Joan-Atlètic | RJ
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.....Viu l’Esport................

El juvenil femení del CH La Salle
ha obtingut una plaça per jugar 
a Lliga Catalana, la màxima 
competició de la seva categoria, 
després de guanyar la fase de 
classifi cació que es va disputar 
entre el 21 i el 23 de setembre. 
L’equip d’Àlex Expósito, que 
per jugar aquesta fase va ha-
ver de superar una eliminatòria 
contra l’OAR Gràcia, va ser el 
millor del grup B, obtenint tres 
victòries en els tres partits dispu-
tats: dos a fora de casa, contra el 
BM La Roca (23-31) i l’H. Gavà 
(32-33), i un com a local, contra 
el Joventut H. Mataró (32-30). 
Amb aquest nou èxit, el juvenil 
femení es torna a consolidar
com un dels millors equips 
catalans de la seva categoria i 
ha estat l’únic conjunt del club 
lassal·lià que ha obtingut la seva 

classifi cació per disputar la Lli-
ga Catalana. El juvenil masculí, 
que entrena Josep Maresma, 
va acabar a l’última posició del 
grup D de la fase de classifi cació 
després de perdre els tres partits 
que va jugar contra l’Handbol 
Sant Joan Despí (25-17), el CH 
Cerdanyola (30-32) i l’EH Sant 
Vicenç (22-14). 

Més prèvies. L’infantil masculí, 
entrenat per Pau Lleixà, i el fe-
mení, que dirigeix Alejandro 
Gómez, no van poder superar 
l’eliminatòria prèvia a la fase de 
classifi cació per disputar la Lliga 
Catalana després de caure contra 
l’Handbol Garbí Palafrugell (26-
24/27-19) i el CH Cardedeu (20-
13/16-23), respectivament | RJ 

HANDBOL

El juvenil femení del CH La Salle es 
classifi ca per jugar la Lliga Catalana
El juvenil masculí i els dos infantils no han obtingut una plaça a la màxima categoria

Rafa Jiménez | Redacció

Les jugadores i el cos tècnic del juvenil femení van celebrar a la pista la seva classifi cació

FUTBOL SALA

El juvenil A del CFS Montcada inicia 
la temporada amb dues derrotes 
L’equip de Jaime Martínez ha perdut contra el Futsal Mataró (3-4) i Les Corts (8-1)

El juvenil A del CFS Montca-
da ha encaixat dues derrotes 
a les dues primeres jornades 
al grup 5è de Divisió d’Honor
Nacional. L’equip de Jaime 
Martínez va debutar el 16 de 
setembre amb una derrota al 
pavelló M. Poblet contra el 
Futsal Mataró (3-4). Una set-
mana més tard, va caure a la 
pista de Les Corts (8-1). El dia 
29, a les 18h, els montcadencs 
rebran la complicada visita del 
FC Barcelona | RJ 
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PATINATGE DE VELOCITAT

Jugarà el seu primer partit el dia 30, a Vilassar de Dalt

Debut com a visitant del 
juvenil A del FB Montcada

El juvenil A del FB Montcada, 
que la temporada passada es 
va proclamar campió del grup 
31è de Segona Divisió, debuta 
el 30 de setembre al grup 7è 
de Primera Divisió al camp del 

CE Vilassar de Dalt B. L’equip 
de Dani Busquets disputarà el 
6 d’octubre, a les 20h, el seu 
primer partit a l’estadi de la 
Ferreria contra el CF Unifi -
cación Santa Perpètua B | RJ 

FUTBOL

El juvenil A del CFS Montcada no ha puntuat després d’enfrontar-se amb dos dels rivals més durs 
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El FB Montcada aprofi tarà la 
festivitat del 12 d’octubre per 
organitzar la presentació dels 24 
equips de futbol i futbol sala que 
s’han confeccionat per a la tem-
porada 2018-19, des de la catego-
ria dels més petits fi ns als sèniors. 
Al tancament d’aquesta edició, 
encara no s’havia confi rmat ni 
l’hora ni el lloc d’aquest acte | RJ 

El 12 d’octubre, 
presentació del 
club vermell

Va ser el quart club al medaller amb un total de 12 podis

El Roller C. Cuiàs triomfa 
al campionat de Catalunya

El Roller Can Cuiàs va obtenir 
12 medalles al Campionat de 
Catalunya de circuit que es va 
disputar el 22 de setembre a Tar-
ragona. Sheila Juan, en màster 
30, i Mari Carmen ‘Bitxo’ Gó-
mez, en M40, van guanyar dues 
medalles d’or cadascuna a les 
proves de 5.000 metres en línia 
i 10.000 m. puntuació. El ben-
jamí Adrián Rodríguez va obte-
nir dues medalles de plata a les 
proves d’una i dues voltes men-
tre que Jordi Lagares, en M30, i 
Jorge Fernández, en M50, també 
van guanyar dues medalles d’ar-

gent als 5.000 m. en línia i 10.000 
m. puntuació. En aquestes 
mateixes proves, i també en 
M50, Néstor Pini va obtenir dos 
bronzes. El Roller Can Cuiàs va 
ser el quart club amb més med-
alles del campionat.

Marató de París. Un total de 13 
patinadors del club van partici-
par en aquesta prova que es va 
celebrar el 16 de setembre. A la 
modalitat de duo, Jorge Fernán-
dez i Sergio Álvarez van obtenir 
la cinquena posició a la categoria 
masculina | RJ 

Representació del Roller Can Cuiàs que va participar al Campionat de Catalunya de circuit
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Va pujar al podi de la categoria juvenil amb el club d’El Prat

Medalla de bronze per a 
Eire Giménez (CP Cobra)

La patinadora Eire Giménez, del 
CP Cobra d’El Prat de Llobregat, 
va aconseguir el bronze a la cat-
egoria juvenil durant el Campio-
nat de Catalunya de circuit que 
es va disputar el 22 de setembre 
a Tarragona. La seva companya, 
i també montcadenca, Mireia 
Téllez es va quedar molt a prop 
de les medalles, aconseguint el 
quart lloc a la categoria alevina 
femenina. El CP Cobra va ser el 
millor club de tota la competició 
amb 25 medalles | RJ Mireia Téllez i Eire Giménez, a Tarragona
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BÀSQUET

La UB MiR dissenya una 
estructura amb 19 equips

La Unió Bàsquet MiR ha creat
per aquesta temporada 2018-
19 una estructura esportiva 
formada per un total de 19 
equips: quatre sèniors (tres 
masculins i un femení), un sots-
25, un sots-21, un júnior, tres 
cadets, un infantil, un prein-
fantil, dos minis, tres preminis 

(dos masculins i un femení) i 
dos equips de l’escola. 
El conjunt júnior blau, que es-
tarà entrenat per Álvaro Gim-
bert, jugarà al grup 2n del Nivell
A i disputarà el seu primer par-
tit el dia 29, al pavelló Miquel 
Poblet, contra el CB Santa Co-
loma B (10.30h) | RJ 

El júnior debuta el dia 29 a casa contra el CB Santa Coloma B



Robert Navarro
Nascut a Drancy (França) fa 59 anys, Robert Navarro, veí de Terra Nostra, acaba de rebre el Premi 
Dalmau 2018 en reconeixement a la seva tasca com a escenògraf en el món del teatre local ama-
teur, on també ha fet d’actor ocasionalment. Format a l’Escola Massana, ha dissenyat els decorats  
i elements d’atrezzo d’una dotzena d’espectacles de grups com Els Titelles, Dèria Teatre, Tea345 
i l’Aula de Teatre. Una altra mostra del seu talent creatiu són les espectaculars carrosses amb 
què desfi la la comparsa Endansa a la Rua de Carnaval. De la seva trajectòria, Navarro destaca 
les bones estones compartides amb els companys durant els assajos i, en el cas dels espectacles 
humorístics d’Els Titelles –el seu grup de referència–, la capacitat de fer riure al públic. Els qui 
el coneixen saben que mai té un ‘no’ quan li proposen participar en un espectacle perquè crear 
decorats és la seva gran passió.

‘La màgia del teatre 
rau en la feina d’equip’  

Com és que va néixer a França?
Els meus pares eren de Montcada, 
però hi van emigrar per raons 
econòmiques. Per això vaig néixer 
al poble de Drancy, on vaig viure 
fi ns als 9 anys. Conservo molts 
bons records de l’escola on anava, 
molt diferent de la d’aquí, on 
encara hi havia càstigs físics.
A què es dedica professio nal-
ment?
Quan era jove, vaig ser un dels 
fundadors de la cooperativa de 
Joves Cuiners Nyam-Nyam, que 
vam posar en marxar a Montcada 
amb la mediació de l’Ajuntament 
per portar els primers menjadors 
escolars. Actualment treballo a la 
indústria càrnica.
Com va començar la seva afi ció a 
l’escenografi a?
Els meus inicis estan vinculats a la 
Nit Boja de la Festa Major de Terra 

Nostra fa 25 anys, quan les meves 
fi lles eren petites. L’organització 
em va demanar que fes les 
màscares del musical ‘El Rei Lleó’. 
A partir d’aleshores, cada any 
feia escenografi es per a diferents 
grups, com Els Titelles, a qui he fet 
els decorats de la majoria d’obres i 
amb el que vaig pujar per primera 
vegada a l’escenari. 
L’atrau el món de la interpretació?
Tot i que m’ho passo bé, prefereixo 
el món de l’escenografi a. Això de 
memo ritzar un text i dir-lo davant 
de tanta gent em posa nerviós. 
En canvi, gaudeixo molt les hores 
que passo dissenyant i construint 
decorats.
És autodidacta o ha fet formació?
Des de la infància sempre m’han 
agradat les manualitats i,  després 
d’acabar el batxillerat, vaig fer 
Arts i Ofi cis a l’Escola Massana de 

Barcelona. Amb els coneixements 
tècnics i una mica d’imaginació, 
intento contribuir a fer possible la 
màgia del teatre.

Quin procés segueix a l’hora de 
crear una escenografi a?
Treballo sempre a partir de les 
indicacions del director i les seves 
necessitats. I com el pressupost és 
limitat, aposto per reciclar materials 
en lloc de comprar-los.
De quin muntatge n’està més 
orgullós?
La meva primera gran escenografi a 
va ser per a ‘El diari d’Anna Frank’, 

del grup Tea345, al 2007. I la que 
recordo especialment va ser la de 
‘La corte del faraón’, de l’Aula de 
Teatre, al 2014, on vaig fer per 
primer cop una estructura giratòria.
Què signifi ca per a vostè rebre el 
Premi Dalmau? 
Ha estat una alegria molt gran, 
sobretot perquè aquest any 
reconeix la feina de les persones 
que estem darrera de l’escenari. 
Figures com els escenògrafs, els 
maquilladors, els responsables 
del vestuari o els tècnics de llum 
i so no són mai visibles, però són 
essencials.  Amb això vull dir que 
la màgia del teatre rau en la feina 
d’equip, com passa en molts altres 
àmbits de la vida.
La seva altra gran passió és el 
Carnaval, on hem pogut veure 
moltes creacions seves.
Sí, sempre m’ha agradat col·la borar 

amb el Carnaval, perquè no deixa 
de ser un gran espectacle al carrer. 
Vaig començar fent les carrosses 
per a l’AMPA de l’escola Mitja Costa 
i per a l’AV de Terra Nostra, amb 
qui vam guanyar alguns premis a 
la Rua de Montcada. Des de fa 7 
anys, també faig les carrosses de la 
comparsa Endansa de l’escola Eva 
Nieto, tasca que m’agrada molt 
i que també m’ha donat moltes 
satisfaccions. 
Amb una trajectòria de 25 anys 
al teatre amateur, deu tenir 
moltes anècdotes.
Els millors moments els he viscut 
durant els assajos, sobretot amb 
Els Titelles. No se m’oblidarà mai 
l’assaig d’una Nit Boja, en què 
havíem de fer l’striptease del fi lm 
‘Full Monty’ i les nostres dones, 
que feien de públic, no podien 
parar de riure. 

‘Treballo a partir de 
les indicacions del 
director i les seves 
necessitats’

Escenògraf i actor amateur

A títol personal
LAURA GRAU
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