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VI JORNADES PEL SOTERRAMENT
El programa ha inclòs l’exposició ‘L’Auca del 
Soterrament’, a la Casa de la Vila, obra dels 
artistes Encarna Revuelta i Carlos Azagra

SOTERRAMENT DE L’R2

La delegada del govern es disculpa 
pels endarreriments en el projecte
Teresa Cunillera i el conseller de Territori, Damià Calvet, expressen el seu compromís amb la històrica reivindicació local

Al voltant de 200 persones van 
assistir el 4 d’abril a l’homenatge 
a les víctimes del tren, en el marc 
de les VI Jornades pel Soterra-
ment organitzades per l’Ajunta-
ment. L’acte es va fer a la cruïlla 
entre els carrers Bogatell i Colon, 
davant del monòlit que recorda 
les 173 persones que han perdut 
la vida a les vies que travessen 
Montcada. A més de les auto-
ritats municipals, la trobada va 
comptar amb la participació de 
la delegada del govern espanyol 
a Catalunya, Teresa Cunillera, el 
conseller de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalu-
nya, Damià Calvet, i la regidora 
de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, Mercedes Vidal.

Compromisos. En el torn de par-
laments, que va anar precedit 
per una actuació musical pro-
tagonitzada pels montcadencs 
Mariona Grau, Marta Rodrí-
guez i Josep López, la regidora 
Vidal va manifestar el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona a la 
reivindicació montcadenca, “un 
projecte necessari per recosir 
la ciutat i del que l’administra-
ció central se n’ha de fer càrrec 
com a màxima responsable 
de la defensa i la millora del 
transport públic i les infraes-
tructures”, va dir. 

Calvet, per la seva banda, va si-
tuar el soterrament de l’R2 “al 

capdamunt de la llista de greu-
ges en matèria d’infraestructu-
res a Catalunya” i va expressar 
el seu desig que el projecte es 
faci realitat en els terminis pre-
vistos. La delegada del govern 
va fer autocrítica i es va mostrar 
disposada a treballar per donar 
resposta a un deute històric: 
“Sé que fem tard i que hau-
ríem d’estar parlant d’altres 
plans per millorar Montcada, 
per això demano disculpes i 
assumeixo el compromís que 
aquesta vegada anem seriosa-
ment”, va manifestar. 
Tot i fugir de triomfalismes, l’al-
caldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), es va mostrar esperança-
da que les obres puguin començar 
al 2020 i va demanar a les ad-
ministracions “no oblidar els 
acords assolits amb Montcada 
i dedicar tots els seus esforços a 
que no es torni a produir cap 
més mort a les vies”. Campos 
també va tenir paraules d’agraï-
ment per a la Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total (PTJST): 
“Sense el seu esforç i lideratge 
no hauríem arribat fi ns a on 
som ara”.
L’homenatge a les víctimes del 
tren va acabar amb un pilar de 
dol a càrrec dels Castellers de 
Montcada i Reixac. D’aquesta 
manera es va posar fi  a les VI 
Jornades pel soterrament que van 
arrencar el 2 d’abril, a la Casa de 
la Vila, amb la inauguració de la 
mostra de dibuixos de ‘L’Auca 
del Soterrament, obra dels artistes 
Carlos Azagra i Encarna Revuelta. 
En l’acte inaugural, els autors van 
expressar la seva satisfacció per 
haver-se convertit en ambaixadors 
d’aquesta històrica reivindicació lo-
cal, tot i no ser veïns del municipi.
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L’alcaldessa, la delegada del govern, la regidora de Barcelona i el conseller de Territori van ser els primers a fer l’ofrena fl oral a les víctimes

Laura Grau | Montcada

Els representants de 
les administracions 
reconeixen la urgència i 
importància del projecte

Dos candidats a les eleccions generals, Jaume Asens (ECP) i Míriam 
Nogueras (JxC), es comprometen a treballar pel soterrament de l’R2

El candidat d’En Comú Podem (ECP) a les eleccions 
generals, Jaume Asens, va visitar el 4 d’abril l’Ajun-
tament per ratifi car el seu suport al document en 
què totes les formacions polítiques es comprometen 
a treballar a favor del projecte de soterrament de la 
línia R2 al seu pas pel municipi. Acompanyat per l’al-
caldessa Laura Campos (ICV-EUiA) i la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere (Círculo), Asens va anar 
fi ns als passos a nivell dels carrers Pasqual i Bogatell 
i al monòlit a les víctimes de les vies i va manifestar la 
voluntat de posar fi  a aquest degoteig de morts, “que 
ens imposen el mandat de fer justícia i treballar per 
fer realitat una reivindicació històrica”. 
Una altra candidata, en aquest cas Míriam Nogueras, 
número 3 de la llista de Junts per Catalunya (JxC) al 
Congrés que encapçala Jordi Sánchez, va visitar el 
9 d’abril el municipi, acompanyada dels regidors del 

partit a Montcada, Joan Carles Paredes i Montse Sán-
chez. Nogueras va aprofi tar la seva estada per signar 
i renovar el seu compromís personal i el de la seva 
formació amb el soterrament de l’R2, entenent que 
ha de ser una prioritat per a tothom. “És indigne que 
en ple segle XXI hi hagi un pas a nivell al cor de 
Montcada amb tanta inseguretat i que fragmenta la 
vida real dels veïns i veïnes del poble”, va dir.

Crítica del PP. La portaveu del PP a l’Ajuntament i 
candidata a l’Alcaldia, Eva García, ha lamentat en un 
comunicat que l’alcaldessa rebés Asens al seu des-
patx per signar el document de suport al soterrament 
de les vies. “Hauria de saber que ella representa 
tots els ciutadans i que no pot fer servir dependèn-
cies municipals de forma partidista”, ha manifestat 
García | PA
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MILLORA DE POLÍGONS
L’Ajuntament aconsegueix una subvenció 
de 850.000 euros per fer inversions a cinc 
sectors industrials del municipi

URBANISME

L’Estany de Gallecs 
segueix el camí cap 
a la regularització
Consolidar la urbanització pot costar al voltant de 2,2 
milions d’euros que hauran d’assumir els propietaris

El govern municipal continuarà 
endavant amb el procés de con-
solidació de l’Estany de Gallecs 
i està previst que al Ple d’aquest 
mes d’abril es porti l’aprovació 
inicial del projecte d’urbanitza-
ció del sector. Així ho va acor-
dar l’executiu municipal amb el 
veïnat el passat 8 d’abril, en una 
assemblea celebrada a Palau So-
lità i Plegamans, durant la qual 
també es va decidir que abans 
de donar llum verda al projecte 
de reparcel·lació –el document 
que detalla les càrregues que 
ha d’assumir cada propietari en 
el procés de regularització de la 
urbanització– es donaran més 
detalls a cada parcel·lista sobre 
la quantitat de diners que haurà 
d’aportar. 
El projecte de consolidació de 
l’Estany de Gallecs està valorat 
en 2,2 milions d’euros, xifra que 
inclou el cost del projecte d’ur-
banització (1.750.000 euros), la 
redacció dels projectes d’urbanit-
zació i reparcel·lació, les inscrip-
cions al registre de la propietat, 
la direcció d’obra i les indemnit-
zacions corresponents.

Procés. El camí cap a la regula-
rització de l’Estany de Gallecs va 
començar amb un canvi de pla-
nejament, aprovat al Ple de juny 
del 2017, i amb la certifi cació que 
l’Incasòl no tenia la propietat de 
cap terreny del sector. En aquests 
moments, el procés es troba en 
la segona fase, amb la redacció 
dels projectes d’urbanització i 
reparcel·lació del sector. 
Les següents passes que s’hauran 
de donar seran la inscripció de 
la reparcel·lació i l’execució de 
la urbanització; la recepció de la 
urbanització i la regularització de 

les fi nques. Respecte el projecte 
d’urbanització, el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, 
va indicar que es basa en dos 
requisits bàsics: “Complir amb 
la legalitat respecte la dotació 
de serveis bàsics i que sigui el 
més econòmic possible”. 
El document preveu l’asfaltat 
dels vials i la creació de voreres 
de formigó a pràcticament tot 
el sector, l’arranjament de l’ac-
cés al barri des de la carretera 
C-155, la creació de la xarxa de 
clavegueram i d’aigua potable 
i substituir l’actual enllumenat 
per un de baix consum, soter-
rant les línies aèries. 

Cost. Per la seva banda, el pro-
jecte de reparcel·lació detallarà 
la quantitat que haurà de pagar 
cada propietari –a la urbanització 
hi ha una seixantena de parcel-
les– en funció dels drets d’edifi -
cació, és a dir, aquelles persones 
que puguin obtenir més benefi -
cis, assumiran més despesa. El 
planejament urbanístic redactat 
per l’Ajuntament preveu reinver-
tir a la urbanització l’equivalent 
econòmic de la cessió obligatò-
ria del 10% de l’aprofi tament de 
l’espai que ha de rebre el con-
sistori. 
El projecte també ha ajustat les 
zones verdes al mínim que esta-
bleix el Pla Director de Gallecs 
del 2005, que és el 40% de la 
superfície del sector. Aquest fet 
comporta que algunes parcel·les 
estiguin afectades, de manera 
que la propietat haurà de decidir 
si vol que se li assigni un altre so-
lar o bé, se li compensi amb una 
indemnització econòmica.

Redacció | Palau de Plegamans
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L’Estany de Gallecs és un sector que pertany a Montcada i Reixac des de l’Edat Mitjana i que es troba envoltada d’espai agroforestal

El govern vol aprovar 
abans d’acabar el 
mandat els projectes    
d’urbanització i de 
reparcel·lació de l’espai

VALLENÇANA BAIXA

Continuen els plans d’urbanització   
tot i les reticències veïnals pel cost
L’executiu acorda amb els propietaris presentar el projecte a l’aprovació del Ple

El govern ha acordat amb els 
veïns de la Vallençana Baixa 
continuar amb la tramitació ini-
ciada al 2017 amb l’objectiu de 
regularitzar el sector, pendent de 
consolidar com a sòl urbà, mal-
grat les reticències que encara 
tenen molts propietaris respecte el 
cost que hauran d’assumir. Així es 
va decidir a l’assemblea que l’Ajun-
tament va convocar l’1 d’abril a 
la Casa de la Vila i a la qual van 
assistir una trentena de persones. 
Fins al moment, s’han fet el Pla de 
Millora Urbana del veïnat i el pro-
jecte d’urbanització, que ha sufra-
gat el consistori amb una subven-
ció de la Diputació i que es portarà 
a l’aprovació del Ple d’abril. El pas 
següent serà fer la reparcel·lació, 
que és la que fi xarà el cost a pagar 
per cada propietari.

Objectius. Segons va explicar el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), el projec-
te d’urbanització s’ha fet d’acord 
amb dos requisits, garantir que el 

barri compti amb tots els serveis 
que marca la llei i que impliqui 
el mínim cost. La qualifi cació 
urbanística que té actualment 
el sector impedeix l’Ajuntament 
atorgar cap mena de llicència per 
construir noves edifi cacions o fer 
reformes a les cases existents. 
El projecte d’urbanització con-
solida les cases ja construïdes i 
fi xa que les parcel·les on es po-
drà edifi car hauran de tenir com 
a mínim 360 m² i podran acollir 
habitatges unifamiliars amb plan-
ta baixa més pis. El pla també 
preveu fer una vorera permea-
ble en paral·lel a la carretera de 
la Vallençana que aniria des de 
la rotonda de la carretera de la 
Roca fi ns al camí de Can Car-
tanyà; la xarxa de clavegueram; 
la pavimentació del centre de les 
calçades i la col·locació de llam-
bordes a les entrades a les cases; 
la instal·lació de la xarxa d’en-
llumenat públic i la construcció 
d’unes escales entre els diferents 
nivells de carrers. 
El cost del projecte presentat als 

veïns s’eleva a 722.000 euros, el 
que podria suposar al voltant de 
35.000 euros per parcel·la amb 
construcció. La xifra, però, no serà 
defi nitiva fi ns a tenir el projecte de 
reparcel·lació. Alguns veïns es 
van mostrar reticents en conside-
rar que es tracta d’un cost elevat 
i van plantejar dubtes respecte si 
cal continuar o no amb la trami-
tació del projecte. Després d’un 
llarg debat, es va acordar seguir 
endavant atès que encara queden 
passes a fer abans de prendre una 
decisió defi nitiva.

Pilar Abián | Montcada

El projecte es va presentar en assemblea
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L’Ajuntament podrà executar els 
pressupostos participatius apro-
vats al 2018 i fer front a diferents 
obligacions contractuals gràcies 
a la incorporació d’una partida 
de 400.000 euros al pressupost 
prorrogat del 2018. Així es va 
acordar al Ple de març amb els 
vots a favor del govern –ICV-
EUiA, ERC i Círculo–, el PSC, 
Cs i el PDeCAT. El PP va votar 
en contra i la CUP es va abstenir.
Segons va explicar el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA), més de la meitat 
dels diners aniran a sufragar 
les propostes d’inversió de la 
ciutadania que van obtenir més 
votacions en el març del procés 
participatiu fet al 2018: la renova-
ció de fl ota i vehicles de l’ADF; la 
creació i dinamització d’elements 
festius per a Montcada i Reixac; 
crear punts d’alimentació per a 
gats a cada barri; la remodela-
ció del parc infantil de l’avinguda 
Terra Nostra, situat davant de 
l’escola Mitja Costa, i l’adequació 
d’un parc infantil-esportiu al parc 

Pilar Abián | Redacció

PLE DE MARÇ

Aprovada la dotació econòmica 
per executar noves inversions
La decisió del plenari benefi cia els projectes inclosos als pressupostos participatius

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

La penúltima sessió plenària del mandat va permetre desencallar l’execució d’inversions a l’espera que s’aprovin els pressupostos del 2019

Juan Romero, nou i únic 
representant de Cs al Ple
L’entrada de l’edil coincideix amb la marxa de Pérez i Almansa

El grup municipal de Cs va pro-
tagonitzar durant el Ple de març 
una situació inèdita en la història 
de l’Ajuntament amb la renúncia, 
en una mateixa sessió, de dos 
dels seus regidors –Óscar Pérez 
i Fernando Almansa– i la presa 
de possessió del càrrec per part 
de Juan Romero –número 7 de 
la llista taronja a les últimes elec-
cions municipals– en substitució 
de David Gerbolès, portaveu del 
partit qui també va dimitir al Ple 
de febrer per motius personals. 
En nom dels dos edils sortints, 
per diferències amb la direcció 
provincial del partit, va parlar Al-
mansa. “Només tenim paraules 
d’agraïment per a tots els regi-
dors, treballadors municipals 
i companys de partit. És una 
gran experiència que només 
poden gaudir uns pocs”, va dir.

Comiat. En el torn d’interven-
cions de la resta de grups mu-
nicipals, els portaveus els van 
agrair la feina feina durant el 
mandat i els van desitjar molta 
sort en la seva vida personal. 
Els tres partits que confi guren 
el govern municipal (ICV-EUiA, 
ERC i Círculo) van coincidir a 
destacar el tarannà dialogant i 
col·laboratiu de Cs per tirar enda-

vant els pressupostos municipals 
durant els tres primers anys de 
mandat. “Malgrat estar a les an-
típodes ideològiques, s’ha pogut 
treballar i això és d’agrair”, van 
destacar tant l’alcaldessa, l’ecoso-
cialista Laura Campos, com els 
portaveus Óscar Gil (IVC-EUiA) 
i Mar Sempere (Círculo). 
Per la seva banda, el republicà 
Jordi Sánchez va lloar la valentia 
dels edils en explicar públicament 
els motius de la seva dimissió: 
“És preocupant que la direcció 
no hagi valorat l’esforç del seu 
grup municipal per treballar 
per la ciutat”. En aquest sentit, 
també es van manifestar altres 
edils com la portaveu socialista, 
M. Carmen Porro, qui va comen-
tar que “de vegades, en política, 
quan hi ha discrepàncies d’opi-
nió surt perdent la persona que 
està dedicada a la seva ciutat”, 
mentre que la regidora del PP, Eva 
García, va lamentar que les desa-
vinences internes hagin motivat la 
dimissió dels regidors, als quals va 
agrair “la sinceritat per explicar 
els motius de la renúncia, molt 
important en política”. El porta-
veu del PDeCAT, Joan Carles Pa-
redes, va reconèixer la feina feta 
pels dos edils “i la seva relació 
cordial, fent de la política un es-
pai d’aportació d’idees”, va dir.

Sílvia Alquézar | Redacció

Romero, a l’esquerra, acabarà sol el mandat després de les dimissions de Pérez i Almansa

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Designades per sorteig les persones responsables de 
les meses electorals a la jornada dels comicis generals

El sorteig es va efectuar l’1 d’abril, en Ple extraordinari, mitjançant 
un sistema informàtic aleatori entre els electors de 18 a 65 anys. Les 
meses estaran distribuïdes als 13 col·legis habituals on el 28 d’abril 
podran anar a votar les 25.487 persones que formen part del cens 
electoral al municipi. Coincidint amb la convocatòria, l’Ajuntament 
fa difusió de la normativa relativa a accessibilitat, per tal que tothom 
que tingui dret a vot el pugui efectuar amb garanties d’igualtat. La 
informació es pot consultar al web montcada.cat | LR

de la Llacuna. A banda, es des-
tinaran 111.000 euros a la mi-
llora d’equipaments municipals, 
en previsió de poder fer front 
a possibles avaries mentre no 
s’aprova el pressupost, i 53.000, 
al pagament del manteniment de 
l’enllumenat públic.

Parla l’oposició. El PDeCAT, tot i 
votar a favor, va apuntar que la 
suma dels projectes inclosos als 
pressupostos participatius és de 
235.000 euros i no de 250.000, 
com havia anunciat el govern, 
i va demanar afegir els 15.000 

que falten per cobrir possibles 
imprevistos en l’execució de les 
actuacions. La CUP, per la seva 
banda, va dir que s’abstenia no 
tant per les propostes d’inversió 
fetes per la ciutadania, sinó pel 
fet que el govern hauria de va-
lorar si les iniciatives proposades 
en podran mantenir. Finalment, 
el PP va votar en contra del punt 
després de posar en dubte el pro-
cés en què es decideixen els pres-
supostos participatius i de criticar 
propostes com la de crear punts 
d’alimentació per a gats, a la qual 
es destinaran 20.000 euros.
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La secció local d’ERC va presen-
tar el 30 de març a la plaça de l’Es-
glésia el seu candidat a l’Alcaldia a 
les pròximes eleccions municipals, 
Jordi Sánchez, en un acte que va 
comptar amb l’assistència de la 
consellera d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, Teresa 
Jordà, i d’altres membres de la for-
mació a diversos municipis de la 
comarca. Sánchez, que encapçala 
la llista per segona vegada conse-
cutiva, és el president de l’Àrea 
Territorial de l’Ajuntament. Des 
dels comicis del 2015, ERC –amb 
tres regidors– forma part del go-
vern municipal en coalició amb 
ICV-EUiA i Círculo.
En el torn d’intervencions, Jordà 
va lloar el candidat montcadenc, 
del qual va destacar que és una 
persona amb “formació –és lli-
cenciat en Ciències Polítiques i 
Història–, determinació i corat-
ge, que coneix i estima la seva 
ciutat”. 

Anàlisi política. La consellera va 
repassar l’actual situació políti-
ca i la va comparar amb altres 
moments històrics de principi 
del segle XX, tot recordant que 
al 1935 el Tribunal Suprem va 

jutjar el president d’ERC, Lluís 
Companys. “Molts anys després 
tenim un altre president del 
partit, Oriol Junqueras, al banc 
dels acusats. La història es repe-
teix i això vol dir que vivim un 
moment de màxima anormali-
tat política”, va manifestar. 
Jordà també va parlar dels valors 
municipalistes de la seva formació 
i de l’objectiu de construir un país 
on hi hagi justícia social i igualtat 
d’oportunitats per a tothom. En 
contraposició, va criticar l’Estat 

espanyol, la transició democràtica 
i la Constitució. Segons la conse-
llera, el 28 d’abril hi haurà elecci-
ons generals “perquè el poble de 
Catalunya s’ha alçat per digni-
tat i ha dit prou”. Per això Jordà 
veu les properes cites electorals 
com “una bona una oportunitat 
per donar un missatge clar a 
través les urnes a l’Estat”.

Parla el candidat. Sánchez va 
fer balanç de la gestió d’ERC a 
l’Ajuntament i de les principals ac-

tuacions del govern municipal du-
rant l’actual mandat. “Volem una 
Montcada més cohesionada, 
amb més habitatge, barris més 
dignes, que respecti l’entorn, el 
medi ambient i el patrimoni i 
que posi en valor el millor que 
tenim, les persones”, va manifes-
tar, tot destacant que l’executiu 
va heretar una ciutat “trinxada i 
endeutada després de mandats 
amb majories absolutíssimes de 
socialistes i convergents amb una 
política despòtica i corrupta”. El 

Sílvia Alquézar | Montcada
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Jordi Sánchez, durant la seva intervenció, posterior a la de la consellera Teresa Jordà, que el va lloar com a candidat a l’Alcaldia

El candidat republicà posa en valor la tasca que ha fet el partit formant part del govern municipal

La consellera Teresa Jordà avala Jordi 
Sánchez com a alcaldable d’Esquerra

cap de llista republicà va afegir 
que l’actual govern local ha treba-
llat per cohesionar la ciutat i va 
destacar el compromís de l’Estat 
per a l’execució del soterrament 
de l’R2 i la creació d’una anella 
verda amb la pacifi cació de l’N-
150 que unirà els barris de Can 
Sant Joan i Terra Nostra. 
Sánchez també va parlar de l’ha-
bitatge, un tema que considera 
clau en el proper mandat per evi-
tar que el jovent hagi de marxar 
fora del municipi, i de posar en 
valor els potencials de Montcada 
a nivell industrial, patrimonial i 
natural. 
Respecte a la cimentera Lafarge- 
Holcim, el cap de llista d’ERC 
va dir que l’actual govern ha 
estat el primer que s’ha atrevit 
a multar l’empresa per superar 
els límits de sorolls. “Montcada 
ha de ser un dels centres de la 
nova Àrea Metropolitana de 
Barcelona”, va dir, tot afegint 
que el seu partit proposa plan-
tejar a Lafarge que paralitzi la 
seva activitat i aprofi ti els seus 
terrenys per a d’altres fi nalitats 
“més útils i productives”. 
L’acte de presentació del candi-
dat, que va conduir la regidora 
Montse Ribera, va acabar amb 
l’actuació del músic montcadenc 
Pere Mercader.

Candidatura. En el moment de 
tancar aquesta edició, ERC feia 
l’assemblea per triar la llista 
electoral que encapçalarà Sán-
chez als comicis.

El PSC ja ha donat a conèixer 
els noms de la llista que encapça-
larà Bartolo Egea i amb la qual 
intentarà recuperar l’Alcaldia als 
comicis del 26 de maig. L’agru-
pació local ha destacat que es 
renova el 70% de la candidatu-
ra. A les primeres cinc posicions 
es troben el primer secretari de 

l’agrupació local, Andrés Iruela 
(2), Inés Fernández (3), Encarna 
López (4) i Maria Adoración Al-
calá (5). També hi ha 8 membres 
de l’actual executiva, 3 de les Jo-
ventuts Socialistes de Catalunya 
i 6 independents. 
“A la candidatura hi ha vete-
rans i novells, homes i dones, 
i gent de diferent procedència 

unida per les ganes de tirar en-
davant aquest projecte polític”, 
ha comentat Egea. 
Entre els veterans de la candida-
tura hi ha José Antonio García 
Soto (21), alcaldable del PSC 
al 1995, i l’exregidora Enrique-
ta Delgado (16). Els més joves 
són Alicia Egea (10) i Salvador 
Muñoz (19).

Pilar Abián | Redacció

Moltes cares noves a la llista del 
PSC que encapçala Bartolo Egea 
El 70% dels membres de la candidatura es presenten per primer cop a uns comicis
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Alguns dels membres de la candidatura, amb el cap de llista –Bartolo Egea, al centre de la imatge– després de ser triats per l’executiva

La CUP presenta 
els integrants 
de la candidatura 
el 13 d’abril 

La CUP presenta la seva llista el 
dia 13, davant del col·legi La Salle 
(12h). La formació ha anunciat 
que, per motius personals, hi hau-
rà algun canvi respecte els quatre 
primers membres de la llista que 
va presentar al novembre. Seguint 
la línia de les passades eleccions, 
al front de la candidatura hi hau-
rà un home i una dona, tot i que 
aquesta vegada la formació no es 
planteja limitar el càrrec dels edils 
a només dos anys. 
La CUP ha avançat que la seva 
llista és plural i oberta i que els 
seus integrants –entre els quals hi 
ha els dos regidors que ha tingut 
fi ns ara, Gonzalo Garcia i Josep 
Galván–  provenen de multitud 
d’àmbits professionals, a més de 
comptar amb un gran bagatge de 
participació política i d’activisme. 
En l’acte, el partit farà públic el seu 
codi ètic i alguns dels punts més 
rellevants del programa.

Pilar Abián | Redacció

El 9 d’abril l’Ajuntament va reti-
rar de la façana de l’edifi ci i de la 
Casa de la Vila els llaços grocs 
que reivindiquen la llibertat dels 
polítics sobiranistes, després de 
rebre un requeriment de la Jun-
ta Electoral de Sabadell arran la 
denúncia presentada pel PP. La 
portaveu i candidata dels popu-
lars a les properes eleccions mu-
nicipals, Eva García, ha celebrat 
en un comunicat que els edifi cis 
públics “tornin a ser neutrals i 
representin tots els ciutadans”, 
ha dit. L’edil també critica en el 
seu escrit al govern local entenent 
que ha actuat de forma “sectària”.
García, d’altra banda, ha denun-
ciat a través d’un escrit la “dei-
xadesa i brutícia” en que, en la 
seva opinió, es troba el municipi 
i acusa l’executiu de ser permis-
siu amb l’incivisme, especialment 
amb les persones que fan pinta-
des a les parets.

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament 
retira els llaços 
grocs arran la 
denúncia del PP
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La coalició que des del 1999 han 
mantingut Iniciativa per Cata-
lunya (ICV) i Esquerra Unida 
i Alternativa (EUiA) a l’Ajunta-
ment, amb la presentació d’una 
candidatura unitària als últims 
cinc comicis locals, no es torna-
rà a reeditar a les eleccions del 
mes de maig. Després de 16 anys 
a l’oposició i els quatre últims al 
govern, EUiA ha anunciat que 
farà una llista pròpia en sentir-se 
“exclosa” del grup motor que 
promouen els comuns, on hi ha 
ICV i Podem Montcada. Tot i 
que les tres formacions d’esquer-
res havien expressat al juliol la 
voluntat d’anar a les municipals 
en coalició sota les sigles d’En 
Comú Podem, els últims esdeve-
niments han erosionat l’aliança.
La decisió del coordinador 
d’EUiA, el montcadenc Joan Josep 
Nuet, d’anar en representació del 
nou partit Sobiranistes com a nú-
mero 4 per Barcelona a la llista 
conjunta amb ERC a les generals 

del 28A va causar malestar en el si 
d’ICV i Podem, entenent que su-
posa un allunyament del projecte 
dels comuns. El fet va motivar un 
comunicat conjunt en què reafi r-
maven la voluntat d’anar plegats 
a les municipals sense incloure 
EUiA, per la seva negativa a sig-
nar un pacte antitransfuguisme 
per al nou mandat, segons han 
assenyalat fonts dels comuns.

Resposta. L’assemblea d’EUiA 
ha respost el comunicat d’ICV 
i Podem amb un altre escrit en 
què manifesta que ambdues 
formacions han intentat inter-
ferir en la seva sobirania com 
a partit i condicionar la política 
local a qüestions que no afecten 
la ciutat. “EUiA és una força 
municipalista i la seva política 
d’aliances locals és independent 
de les construïdes en d’altres 
processos electorals”, expressa 
el partit en el seu comunicat. La 
formació també afi rma que fa 
mesos que “el grup motor de la 

candidatura unitària dels co-
muns està aturat per interessos 
personals i partidistes”. Contrà-
riament, ICV i Podem Montcada 
asseguren que els representants 
d’EUiA no van fer acte de presèn-
cia a l’última reunió convocada.

Compte enrere. A poc més de cinc 
setmanes per a les eleccions, EUiA 
s’ha d’afanyar a fer una llista prò-
pia, mentre que la dels comuns 
està pràcticament enllestida. En 
el moment de tancar aquesta edi-
ció –dijous, 11– hi havia prevista 
una assemblea a la seu d’ICV en 
què els adherits a Catalunya en 
Comú votaven l’única llista pre-
sentada a les primàries. El pas 
següent és fer una candidatura 
única sumant Podem Montca-
da. Malgrat les discrepàncies, 
el grup municipal format, d’una 
banda, per Laura Campos i Jes-
sica Segovia (ICV), i de l’altra, 
per Óscar Gil i Mónica Martínez 
(EUiA), continuarà liderant el 
govern fi ns acabar el mandat.

Pilar Abián | Redacció
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ICV i EUiA posen fi  a 20 anys de 
coalició i van en llistes separades
Iniciativa anirà juntament amb Podem representant la candidatura En Comú Podem

La Diputació aportarà 
850.000 euros per a la 
millora de cinc polígons
Es faran actuacions a proposta del consistori i l’empresariat

L’Ajuntament destinarà 850.000 
euros  a la renovació i modernit-
zació dels polígons industrials de 
Molí d’en Bisbe, Foinvasa, Can 
Tapioles, La Granja i La Ferre-
ria. Aquests diners provenen del 
Programa Complementari de 
Modernització de polígons de 
2018 que promou la Diputació.
Les intervencions proposades 
per Montcada i Reixac, tant per 
part del consistori com l’empre-
sariat, corresponen als àmbits 
d’actuació en Xarxes d’Ener-
gia i Mobilitat. Bona part de la 
inversió es destinarà a moder-
nitzar l’enllumenat públic dels 
polígons, que presenta força de-
fi ciències quant a la normativa 
vigent degudes a la seva antigui-
tat, i a millorar l’accessibilitat als 

recintes industrials, tant voreres 
com zones d’aparcament.

Pla estratègic. Després d’una 
primera sessió amb empreses el 
passat 19 de març, el departa-
ment de Promoció Econòmica 
i Ocupació de l’Ajuntament va 
organitzar, el dia 29, una sego-
na reunió amb agents socials 
–empreses del tercer sector, pa-
tronals i sindicats– emmarcada 
dins del Pla Estratègic en l’àmbit 
del desenvolupament econòmic 
de l’ocupació. L’acte el va presidir 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), i l’objec-
tiu de la sessió va ser donar a co-
nèixer la visió estratègica del Pla 
als presents i convidar-los a un 
debat per poder recollir les seves 
impressions i idees.

Pilar Abián | Redacció

SUBVENCIÓ

Vista dels polígons de La Ferreria i La Granja, on es faran actuacions de millora
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L’Àrea Bàsica Policial de Cerdanyola dels Mossos d’Esquadra, a la qual 
pertany la Comissaria del cos autonòmic a Montcada i Reixac, va dis-
tingir el passat 11 d’abril el cap de la Policia Local, Antonio Franco, i el 
sergent recentment jubilat, Manuel Fernández, per la seva trajectòria 
professional. El reconeixement es va fer en el marc de la commemo-
ració del Dia de les Esquadres que va tenir lloc al Teatre Municipal. 
En el mateix acte –imatge de la fotografi a– també va ser distingida 
l’administrativa de la Comissaria local dels Mossos Mercedes Duarte. 
La regidora de l’Àrea Interna de l’Ajuntament, Montse Ribera (ERC), hi 
va assistir en representació de la corporació local | LR

RECONEIXEMENT
El cap de la Policia Local i un sergent, distingits 
en el Dia de les Esquadres pels anys d’exercici

L’Ajuntament ha decidit endarre-
rir una setmana l’asfaltat de tres 
punts de la via pública per fer-lo 
coincidir amb la Setmana Santa 
i minimitzar així les molèsties al 
veïnat. Les intervencions, previs-
tes inicialment per al 8 d’abril, 
al carrer Petúnies, a la Riera 
de Sant Cugat fi ns a l’entrada a 
l’avinguda de Terra Nostra, i al 
pont sobre la Mina que connecta 
Can Sant Joan i la Ribera es faran 
fi nalment entre els dies 14 i 18. 
D’aquesta manera, els treballs, 
que realitzarà l’empresa Firtec 
per un import proper als 150.000 
euros, tindran menys afectacions 
al trànsit de vehicles i al servei 
d’autobusos | LR

Asfaltat de dos carrers 
i d’un pont durant 
la Setmana Santa

La Coordinadora Internacional pel Residu zero i con-
tra la Incineració i la Coincineració de Residus, de 
la qual forma part la Plataforma Antiincineració de 
Montcada i Reixac (PAMiR), presentarà amb caràc-
ter urgent una petició al Parlament perquè investi-
gui l’impacte de les cimenteres i les incineradores 
en la qualitat de l’aire i en la salut de les persones. 
Aquesta és la principal decisió que va adoptar el 
col·lectiu en la trobada que va celebrar els dies 3 i 4 
d’abril a la seu del Parlament Europeu, a Brusel·les. 
L’assemblea també va ratifi car per unanimitat la 
Declaració de Ponferrada contra la incineració i pel 
Residu Zero, fi rmada per un centenar de col·lectius 
de l’Estat espanyol, a la qual s’han adherit les plata-
formes de Sagunt, Mèxic, Grècia, Eslovènia i Itàlia, 
presents a la trobada de Brusel·les.

RESIDU ZERO

Els antiincineració demanen tolerància zero al Parlament 
Europeu contra l’impacte de cimenteres i incineradores

La Taula per la Sa-
lut va organitzar el 7 
d’abril una matinal 
festiva a la plaça de 
l’Església en com-
memoració del Dia 
Internacional de la 
Salut, que va comp-
tar amb una xocola-
tada i un concurs de 
dibuix infantil. L’acte 
volia posar de relleu 
la lluita del municipi 
en defensa d’una sanitat pública universal i gratuïta i per la recupe-
ració de serveis com les urgències nocturnes al CAP Montcada. El 
portaveu de la Taula, Gabriel Moreno, va explicar que el col·lectiu ha 
mantingut contactes amb algunes de les formacions que es presenten 
a les eleccions municipals per tal que incloguin als seus programes les 
demandes locals en l’àmbit sanitari | PA

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT 
Matinal per reivindicar una sanitat pública gratuïta 
i universal i la recuperació de serveis perduts

L’assemblea va lliurar aquesta declaració a 
l’eurodiputada Marina Albiol, del grup d’Izquierda 
Unida, perquè la traslladés al President de la Co-
missió Europea amb l’objectiu que s’emprenguin 
estudis epidemiològics seriosos sobre els efectes 
de la incineració en el medi ambient i les perso-
nes. En relació a les properes eleccions europees, 
estatals, autonòmiques i municipals, l’assemblea 
va acordar emplaçar tots els partits i candidatures 
perquè incloguin en els seus programes l’objectiu 
de la tolerància zero a la incineració. El portaveu de 
la PAMiR, José Luis Conejero, ha mostrat la seva 
satisfacció perquè cada vegada s’afegeixen més 
col·lectius al moviment, “aconseguint més força i 
repercussió de les nostres demandes a nivell inter-
nacional”, ha dit | LG

Els comitès d’empresa de Nissan a Montcada i la Zona Franca no 
descarten convocar mobilitzacions si no es reprenen les negociacions 
amb la direcció per acordar la sortida de 600 operaris per la via de les 
prejubilacions. L’empresa vol acordar amb els comitès que els treballa-
dors es prejubilin amb el 80% del salari net anual, el 10% menys del 
que s’havia ofert als empleats que s’havien acollit voluntàriament a la 
mesura. Si la proposta prospera, la direcció ha anunciat que invertirà 
70 milions d’euros en la renovació de la planta de pintura de la Zona 
Franca. El portaveu del comitè d’empresa de la planta local, Ramon 
Moreno, denuncia, però, que aquesta contrapartida és “un caramel 
enverinat” perquè la nova instal·lació només té capacitat per pintar 
105.000 vehicles anuals, mentre que l’actual arriba fi ns als 200.000. 
“Aquest fet i la falta d’assignació de nous models de vehicles a 
Barcelona obren un panorama de gran incertesa i posen en risc el 
futur de la planta de la Zona Franca”, ha afegit Moreno. La fàbrica 
de Nissan a Montcada té 223 treballadors i la de Barcelona, 2.300. 
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), s’ha reunit amb membres del 
comitè d’empresa i els ha mostrat el seu suport | LG

NISSAN 
Els sindicats i la direcció discrepen sobre les 
condicions de prejubilació de prop 600 treballadors
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‘MOLTS BARRIS, UNA CIUTAT ÚNICA’

La iniciativa consisteix en la recerca de fets o records que després es geocalitzen en un mapa compartit a través d’Internet

Les escoles públiques inicien un projecte 
per recuperar la memòria històrica

Seguint el model d’iniciatives an-
teriors com els ‘Contes encade-
nats’, les set escoles públiques de 
Montcada –Mas Rampinyo, Elvi-
ra Cuyàs, Font Freda, Reixac, El 
Turó, Mitja Costa i El Viver– han 
posat en marxa un nou projecte 
col·laboratiu fent ús de les noves 
tecnologies anomenat ‘Montcada: 
molts barris diferents, una ciutat 
única’. A proposta del Centre de 
Recursos Pedagògics (CPR) del 
Vallès Occidental VI, els centres 
han iniciat un treball que consis-
teix en la recerca de fets i records 
històrics del municipi, que es geo-
calitzen en un mapa virtual a tra-
vés d’una aplicació mòbil. “L’ob-
jectiu és recuperar la memòria 
històrica a partir de vivències 
personals”, ha comentat Bernadet-
te Farriol, del CPR, qui ha destacat 
que el treball és una bona eina per 
fomentar la consciència de poble i 
enfortir la cohesió entre barris.

Els treballs. Cada escola ha escollit 
diferents grups i temàtiques per 
realitzar el treball. Els participants 
més joves són els alumnes de 3r del 

Mitja Costa, que estan buscant in-
formació sobre el Turó, la font de 
la Mitja Costa i l’estació de tren del 
barri. Les escoles Elvira Cuyàs, El 
Turó i El Viver han escollit les clas-
ses de 4t per treballar temes com el 
club Aismalibar, el parc de l’anti-
ga cerveseria del carrer Elionor i 
la Casa de les Aigües, respectiva-
ment. Pel que fa l’escola Reixac, 
l’alumnat de 5è ha cercat docu-
mentació sobre el soterrament de 
l’R2, el pintor Joan Capella, Rei-
xac i la història del seu centre, en-
tre d’altres. De 6è hi participen els 
alumnes del Font Freda, que han 
reconstruït la història de la masia 
de Can Bonet, i els del Mas Ram-
pinyo, que han investigat la histò-
ria del camp de futbol i del pavelló 
Miquel Poblet. D’aquesta escola 
també pren part la classe de 5è B 
amb un tema relacionat amb una 
plaça sense nom del barri. El CRP 
i les escoles estan estudiant diver-
ses propostes per cloure el projecte 
a fi nal de curs. Una de les possi-
bilitats és presentar la iniciativa en 
unes jornades que es faran al mes 
de juny a La Farga de l’Hospitalet 
per posar en comú diverses experi-
ències relacionades amb les noves 
tecnologies. D’altra banda, també 
s’està treballant en l’opció d’ubicar 
als carrers els punts estudiats amb 
un codi QR perquè tothom pugui 
accedir a la informació treballada 
per les escoles. 

Membres de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total van explicar a l’alumnat de l’escola Reixac la història i els objectius de la reivindicació 

VUIT ANYS DE LA PAH MONTCADA
El col·lectiu es manté actiu, amb dues reunions 
setmanals al Kursaal: els dilluns, per atendre els casos 
nous i, els dimecres, per fer l’assemblea d’afectats

La iniciativa és una 
proposta del Centre de 
Recursos Pedagògics 
de la demarcació

Proposta per donar nom a un espai públic de Mas Duran
En el marc del projecte per re-
cuperar la memòria històrica del 
municipi, la classe de 5è B de 
l’escola Mas Rampinyo ha inves-
tigat l’origen i la propietat d’una 
plaça de Mas Duran ubicada molt 
a prop del centre, on els infants 
van a jugar en sortir de l’escola. 
La canalla l’anomena el parc de 
la piràmide perquè hi ha un joc 
de cordes d’aquest tipus. Després 
del treball fet a l’aula, l’alumnat 
ha decidit tramitar formalment la 
petició a l’Ajuntament amb el nom 
amb què es coneix popularment 

aquest espai. El passat 3 d’abril, 
la classe de 5è B es va reunir amb 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), i la presidenta de l’Àrea 

Social, Mar Sempere (Círculo), 
per exposar la seva proposta, que 
va ser ben rebuda per part de les 
autoritats | SA
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Les escoles bressol han fet públic 
el calendari de les jornades de 
portes obertes per mostrar a les 
famílies les seves instal·lacions i 
els projectes pedagògics, que es 
faran entre el 29 d’abril i el 10 
de maig. (Veure anunci pàgina 
13) Montcada compta amb una 
xarxa municipal formada per 
cinc escoles –Font Freda, Camí 
del Bosc, Can Casamada, Can 
Sant Joan i Mitja Costa–, amb 
una oferta total de 312 places 
i 20 grups. Al municipi també 
existeix un centre de titularitat 
privada, la Llar d’Infants Dis-
ney, al Pla d’en Coll. Enguany, 
la principal novetat per conèixer 
les escoles municipals és que cal 
reservar cita prèvia per assistir a 
les visites previstes al matí i a al-
gunes de la tarda. 

Festa. El tret de sortida de la cam-
panya de preinscripció serà la 
cinquena edició de la festa de la 
xarxa pública, que enguany can-
via d’ubicació i passarà de la pla-

ça Lluís Companys al parc Anti-
ga Cerveseria, al carrer Montiu. 
Les activitats començaran a 
les 11h i hi ha previstos tallers, 
música, un esmorzar saludable 
i un contacontes a càrrec de les 
Biblioteques de Montcada, coin-
cidint amb la celebració de l’Any 
de la Literatura Infantil i Juvenil. 
Les sol·licituds de preinscripció 
s’hauran de presentar del 13 al 
24 de maig al centre demanat 

en primera opció. D’altra banda, 
l’Ajuntament ha posat en marxa 
un procés participatiu per reco-
llir les aportacions de les famílies 
i les entitats sobre la revisió del 
Reglament de criteris d’admissió 
d’infants a la Xarxa d’Escoles 
Bressol Municipals. Els suggeri-
ments es poden enviar fi ns al 24 
d’abril a l’adreça oac@montcada.
org, o bé, omplint un qüestionari 
al portal Montcada Participa.

ESCOLES BRESSOL

El parc Antiga Cerveseria, al carrer Montiu, acollirà el dia 27 la festa dels centres públics

Les jornades de portes obertes 
comencen a fi nal d’aquest mes 

La plaça Lluís Companys ha acollit les quatre primeres edicions de la festa de les EBM

Sílvia Alquézar | Redacció

L’activitat s’anomena ‘Dansa de l’Aigua’ i consisteix a recrear els movi-
ments i la fl uïdesa de l’aigua a través de la dansa i d’objectes que són 
reutilitzats com instruments de música. L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), i la presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere (Círculo), van assistir 
a un dels assajos de l’alumnat de 1r d’ESO. Posteriorment, Campos i 
Sempere es van reunir amb la directora, Àngels Longán, i amb un grup 
d’alumnes que està recopilant informació sobre el Besòs al seu pas per la 
Ribera, que posteriorment es podrà consultar a través d’un codi QR. L’INS 
La Ribera treballa la temàtica de l’aigua des de la perspectiva científi ca, 
històrica i social amb el suport de l’Institut de Recerca de l’Aigua de la 
UB. El programa l’impulsen la Fundació Bofi ll, la Generalitat, la Diputació 
i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB | SA

L’INS La Ribera reforça la participació al programa 
Magnet a través del projecte ‘Dansa de l’Aigua’

La nit del 9 d’abril es va produir un robatori a l’INS Montserrat Miró i el 
dia 4 també van entrar a robar a l’escola Mas Rampinyo, on es va sos-
treure material i es van ocasionar desperfectes a les instal·lacions del 
centre. D’altra banda, el 19 de març, es va registrar un assalt similar 
a l’edifi ci de la direcció de l’escola Font Freda i, més recentment, a la 
seu de la Fundació Adimir, que ofereix suport a les persones discapa-
citades físiques, psíquiques i sensorials. L’Ajuntament ha denunciat 
aquestes actuacions “injustifi cables” i ha anunciat que s’està investi-
gant l’autoria dels robatoris | LR

SUCCESSOS
L’Ajuntament denuncia els últims robatoris i actes 
vandàlics a diverses escoles i entitats de la ciutat
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El curs s’ha fet al Kursaal de febrer a abril
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La càpsula formativa sobre as-
sistència sanitària immediata i 
ús del desfi bril·lador extern au-
tomàtic s’ha fet des del mes de 
febrer a l’abril al Kursaal, amb 
la participació d’una vintena de 
joves. La formació, de 36 hores, 
l’ha impartit l’assembla local 
de Creu Roja. Les sessions han 
tingut un caire molt pràctic. Els 
assistents han obtingut una certi-
fi cació ofi cial.
La càpsula formativa s’emmarca 
en el Dispositiu Local de Trans-

ició Escola-Treball (DiLTET), 
que, d’altra banda, ofereix prò-
ximament una altre taller, en 
aquest cas, d’electricitat i man-
teniment. Encara n’hi ha places 
disponibles i el jovent entre 16 i 
21 anys  interessat a participar-hi 
s’ha d’inscriure fi ns al 12 d’abril, 
contactant amb la Regidoria 
d’Educació, Infància i Joventut. 
Les classes són gratuïtes i es faran 
els dilluns, dimarts i dimecres, de 
9 a 13h, entre el 25 d’abril i el 15 
de maig | SA

Una vintena de joves participa a 
la formació sobre primers auxilis

La montcadenca Júlia Joaquín ha 
guanyat amb el seu treball de recer-
ca de segon de batxillerat ‘Refugiats: 
passat i present’ un dels guardons 
dels Premis de Recerca Jove 2018 
que convoca anualment la Generali-
tat amb l’objectiu de despertar voca-
cions científi ques entre el jovent. La 
jove, veïna de Terra Nostra, va realit-
zar la investigació amb dues compa-
nyes de classe, Anna Bellot i Marta 
Riera. L’estudi va consistir a fer una 
comparativa entre els refugiats de la Guerra Civil espanyola i la situa-
ció actual a Síria. “El nostre principal objectiu va ser demostrar que, 
per molt que hagi passat el temps, el tema dels refugiats segueix 
igual o pitjor”, ha comentat Joaquín, qui ha afegit que també volien 
fer un treball de conscienciació “perquè és un tema del qual se’n 
parla molt poc”. A més del treball escrit, les joves van realitzar un 
documental amb les entrevistes a ongs i associacions de refugiats 
que van dur a terme per recopilar la informació. “Rebre aquest premi 
és una gran recompensa, ja que hi vam dedicar moltes hores i hi 
vam posar moltes ganes”, ha manifestat Joaquín, que aquest curs ha 
iniciat els estudis de Farmàcia | SA

SECUNDÀRIA
Premi local per a un treball de recerca de batxillerat 

L’associació Lucina ha posat en 
marxa la programació d’activi-
tats entre els mesos d’abril i juny. 
El calendari va començar el pas-
sat 5 d’abril amb una xerrada so-
bre alimentació infantil a càrrec 
de la nutricionista Iria Quintans 
i una altra sobre sòl pelvià, el dia 
11, amb la fi sioterapeuta Alba 
García. A l’abril, també hi ha pre-
vista una sessió de ioga en famí-
lia, el dia 30 a les 17.30h, al Casal 
Cívic de Montcada. El preu de 
l’activitat per família és de 10 eu-
ros. D’altra banda, durant el mes 

de maig, Lucina ha programat 
una tarda de jocs a l’aire lliure, el 
dia 9 als exteriors del Casal Cí-
vic, a les 18.15h; dues sessions de 
ioga, el 14 i el 28, i una vermute-
ka, d’11 a 13h, el dia 19. També 
hi ha prevista una masterclass de 
pilates prepart i postpart a l’esco-
la Grisdance a càrrec de Griselda 
Astudillo. Lucina celebrarà el 2 
de juny la seva festa d’aniversari 
coincidint amb el primer any de 
la seva creació, amb una jornada 
d’activitats, jocs i música a la pla-
ça de l’Església | SA

L’entitat Lucina programa ioga, 
xerrades i jocs per al públic familiar

La pròxima sessió de ioga es farà el 30 d’abril
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La Confraria Verge dels Dolors 
organitza l’acte religiós, que co-
mençarà a la parròquia de Can 
Sant Joan a les 18.30h, amb 
l’ofrena fl oral i la missa. Després, 
la comitiva farà un recorregut 
pels carrers Bateria, Masia, Molí, 
Reixagó, Besòs i Drac. Enguany, 
la processó comptarà amb la par-
ticipació de l’Agrupació musical 
Sagrada Família de Cornellà | SA

SETMANA SANTA
El barri de Can Sant Joan viurà el 12 d’abril la 
processó en honor a la Mare de Déu dels Dolors

AR
XI

U
/ M

AR
IO

 A
ZA

Ñ
ED

O

L’Ajuntament ha reprès el projecte de dinamització per a infants i jo-
ves de 8 a 14 anys del barri de la Ribera, la prova pilot del qual es va 
fer durant els passats mesos de novembre i desembre. La iniciativa 
pretén dinamitzar els espais públics mitjançant el lleure i el joc i en 
aquesta nova temporada, les activitats es faran fi ns al mes de novem-
bre, durant dues tardes a la setmana, a la plaça del barri. Les dues 
persones dinamitzadores que s’encarreguen de portar a terme les ac-
tivitats també informaran al consistori sobre possibles problemàtiques 
o necessitats del jovent del barri. Aquest projecte complementa les 
actuacions del Pla de Desenvolupament Comunitari i del Centre Cívic 
La Ribera i s’inclou al Pla Local d’Inclusió Social | SA

LA RIBERA
Torna el projecte de dinamització amb noves activitats
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L’Escola Feminista va convidar el 9 
d’abril a la Casa de la Vila l’artista, 
historiadora de l’art i arterapeuta 
Chari Muñoz per parlar de l’apor-
tació de les dones a l’art al llarg de 
la història. La ponent va explicar 
la vida i la trajectòria artística de 
Frida Khalo, Artemisia Gentileschi 
i Camille Claudel, tres dones avan-
çades a la seva època que no ho 
van tenir gens fàcil per fer-se un es-
pai en un món d’homes. “Hem de 
posar en valor la seva obra, in-
visibilitzada en el temps, i reco-
nèixer el gran esforç que van fer 
per viure com a dones artistes”, 
va explicar Muñoz, qui va destacar 
que la societat actual encara manté 
en l’imaginari col·lectiu que la rela-
ció de les dones amb l’art és només 
una afi ció i no una professió. “Per 
aquest motiu, al meu alumnat 
sempre els dono referents de do-
nes artistes perquè mai tenen les 

mateixes opcions de projecció”, 
va dir la professora d’art.
La pròxima xerrada de l’Esco-
la Feminista tindrà lloc el 15 de 
maig, al Centre Cívic Can Cuiàs 
(18.30h). Elena Odoate, del se-
minari d’economia crítica Taifa, 
farà una xerrada sobre les reper-
cussions de l’actual sistema de 
pensions públic en les dones.

Sílvia Alquézar | Montcada

ESCOLA FEMINISTA

La pintora Chari Muñoz va parlar de l’aportació femenina a l’art

Xerrada sobre el paper 
de les dones artistes

Chari Muñoz és pintora i professora de l’art
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L’entitat feminista Kariatydes ha 
posat en marxa la campanya local 
‘MeTooMontcada’ en el marc del 
moviment MeToo, amb un gran 
ressò a nivell internacional, per 
visibilitzar i denunciar pública-
ment les agresssions masclistes al 
municipi. El col·lectiu anima les 

dones de la ciutat a participar en 
aquesta iniciativa, enviant les se-
ves experiències al correu electrò-
nic kariatydes.mir@gmail.com o bé 
a través de les xarxes socials de 
Kariatydes, on seran publicades 
de forma anònima per donar-les 
a conèixer a la població | SA

El col·lectiu Kariatydes engega 
la campanya ‘MeTooMontcada’

MÉS INFORMACIÓ:  www.montcada.cat

Dimecres 24 d’abril
Sant Jordi al Casal de Gent Gran Casa 

de la Mina

A partir de les 17 h

Diumenge 28 abril
Contes d’aigua

Conta Contes infantil
A les 11 h, a la Casa de les Aigües

Dilluns 29 d’abril
 ’80 anys i tres generacions d’exili’,  

amb l’escriptor José María Espinasa

A les 19 h, a la Casa de la Vila

Dissabte 4 de maig
Trobada de col·leccionistes de punts 

de llibre

A les 10.30 h, a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada

Dimarts 7 de maig
Lliurament de premis del concurs 

de poesia “Petit Poeticae”

A les 18 h, a l’Auditori Municipal

PROGRAMA

Montcada i Reixac

Venda de llibres i roses

De 10.30 a 20 h, al carrer Major 

Per Sant Jordi, tothom a la plaça 
De 10 a 19 h, a la plaça de l’Església

· De 10 a 14 h. Biblioteques al carrer
· A les 17 h. Contes per als més menuts 
· A les 17 h. Taller d’il·lustració “Imagina el teu 

Sant Jordi”
· A les 18 h. Un món de contes

Intercanvi de llibres

A les 17 h, al Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Recitat A cau d’orella
A les 17.30 h, a l’Auditori Municipal

Dimarts, 23 d’abril
XXIX Fira del llibre 

Diada de Sant Jordi

CINQUENA EDICIÓ

L’acte, fet a l’Auditori, va incloure la presentació del fanzine ‘Creadores de rebel·lió’

Lliurament de premis del concurs de 
microrelats ‘Dones veus a les dones?’

Els premiats Laura Balcell, Maria Canga i Fran Delgado –al centre– amb l’alcaldessa, Laura Campos, i la presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere

Sílvia Alquézar | Montcada
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El gironí Joaquim Bohigas, amb 
el treball ‘Trencar les cordes’, i els 
montcadencs Maria Canga, amb 
el relat ‘No revolución’; Laura Bal-
cell, amb el text ‘Un dinar per no 
oblidar’; i Fran Delgado, amb la 
creació ‘Et sona?’ han guanyat la 
quarta edició de la cinquena edició 
del concurs de microrelats ‘Dones 
veu a les dones?’, convocat per 
l’Ajuntament per donar visibilitat 
i reivindicar els drets de les dones 
a través de la literatura. El guardó 
està dotat amb 200 euros per a 
cadascú dels guardonats. El certa-
men ha comptat aquest any amb 
la participació de 40 textos. 
L’acte de lliurament de premis va 
tenir lloc el 10 d’abril a l’Auditori 
Municipal i, enguany, va tenir un 

caràcter especial perquè es va pre-
sentar el fanzine que recull els tex-
tos guanyadors de les cinc edicions 
del certamen, amb una participació 
de 165 microrelats. Amb el nom 
‘Creadores de rebel·lió’, la publica-
ció recull els textos acompanyats 
de les il·lustracions de joves del 
municipi que van participar a un 
taller d’il·lustració que es va fer a 
Can Tauler a fi nal del 2018.  L’ac-
tivitat va anar a càrrec del col·lectiu 
Umbral 4.3, que va col·laborar 
també amb l’acte de presentació de 
la revista amb l’elaboració d’una il-
lustració en directe. 

Referent. “És molt important 
inculcar al jovent el principi de 
la igualtat perquè són el futur 
de la nostra societat”, va desta-

car l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), durant l’acte, al qual 
també va assistir la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere (Cír-
culo). Campos va posar en valor 
el certamen, amb una participació 
cada vegada més elevada que l’ha 
consolidat com una de les cites 
literàries i culturals del municipi. 
“També em satisfà veure que 
hi ha autors de Montcada entre 
els premiats i els participants, 
fet que demostra que tenim una 
potent afi ció per escriure a la 
ciutat”, va dir l’edil, qui va recor-
dar altres iniciatives municipals per 
erradicar les violències masclistes i 
promoure la igualtat com el procés 
participatiu per escollir quatre fra-
ses que s’han exposat al mobiliari 
de la via pública.
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La Taula tècnica del Pla Local de 
Drogues i Pantalles, formada per 
personal municipal i represen-
tants d’àmbits socials vinculats a 
la prevenció i atenció de les dro-
godependències, es va reunir per 
primera vegada el 28 de març, a 
la Casa de la Vila, per començar a 
treballar una campanya que veurà 
la llum al setembre, dedicada a la 
informació sobre els riscos de les 
begudes energètiques, adreçada 
al públic juvenil, les famílies i els 
comerços. Aquesta iniciativa neix 
arran la diagnosi del Pla Local de 
Drogues i Pantalles ‘En positiu’, 
que ha copsat que aquest tipus de 
begudes estan molt esteses entre el 
jovent, tant durant la tarda com en 
contextos de festa. L’Ajuntament, 
mitjançant l’entitat PDS, va orga-
nitzar durant la sessió una dinàmi-
ca participativa amb els agents per 
tal de començar a elaborar aquesta 
iniciativa.

Acció conjunta. Coincidint amb 
la Festa Major de Montcada i 
Reixac, la Taula Local de Dro-

gues i Pantalles posarà en marxa 
una campanya conjunta entre els 
departaments de Serveis Socials 
i Polítiques d’Inclusió, el PASSA, 
Cultura i Patrimoni, Polítiques 
d’Igualtat i Comunicació Munici-
pal que pretén combinar la preven-
ció de violències i promoure un 
consum responsable i la reducció 
de riscos respecte l’alcohol i d’al-

tres substàncies. D’altra banda, en 
el marc de la prevenció de consum 
d’alcohol a menors, els Mossos 
d’Esquadra van informar la Taula 
sobre la seva campanya ‘Si ets me-
nor: sense alcohol’, efectuada so-
bre 35 establiments comercials del 
municipi. Durant la trobada es va 
donar compte de l’aprovació del 
Pla Local de Drogues i Pantalles, 

al Ple d’octubre del 2018, que es 
divideix en quatre àmbits d’actu-
ació: informació, prevenció, detec-
ció de riscos i atenció i seguiment. 
El document incorpora un total de 
20 objectius, a executar mitjançant 
62 actuacions. El pla ordena els re-
cursos i les accions que ja s’estan 
fent al municipi, en crea de noves 
i les planifi ca per tal d’oferir una 
resposta efi cient a les necessitats 
de la població d’entre 12 i 29 anys.

Balanç. La Taula tècnica també 
va fer valoració de les actuaci-
ons del Punt d’Assessorament 
de Drogues (PASSA) al llarg del 
2018. S’hi han atès 140 persones, 
que engloben 85 famílies i, en un 
65% dels casos, s’ha pogut treba-
llar amb tot el nucli familiar. Un 
total de 14 joves ha participat al 
programa de mesures reparatò-
ries; 223 han estat en grups de 
prevenció selectiva i pels projectes 
de prevenció de caire escolar han 
pres part 194 alumnes de l’institut 
La Ribera i del col·legi Ginesta. 
Segons les xifres del PASSA, un 
44% del jovent del municipi va re-
bre algunes tipus d’acció informa-
tiva o preventiva al llarg del 2018. 
El servei PASSA es troba ubicat a 
la Casa de la Vila i cal demanar 
cita prèvia, trucant al telèfon 633 
334 753, o bé, enviant un correu a 
l’adreça passa@montcada.org.

Sílvia Alquézar | Redacció

La primera trobada tècnica va tenir lloc el 28 de març a la Casa de la Vila

PRÒXIMES INICIATIVES

La comissió prepara una campanya sobre els riscos de les begudes energètiques

Primera reunió de la Taula tècnica 
del Pla Local de Drogues i Pantalles
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L’Ajuntament col·labora amb el 
programa d’atenció primària de la 
Generalitat en la difusió d’una en-
questa sobre el tabac, per tal d’ob-
tenir dades sobre el seu consum i 
l’opinió de la ciutadania en temes 
vinculats al tabaquisme. Amb la 
informació recollida es farà un in-
forme que es publicarà dies abans 
de la vintena edició de la Setmana 
Sense Fum, que tindrà lloc del 24 
al 31 de maig amb el lema ‘Recu-
perem la inspiració’. L’objectiu és 
sensibilitzar la població de la im-
portància que té per a la salut no 
iniciar-se o abandonar el consum 
de tabac i poder gaudir d’un am-
bient lliure de fum.

INS La Ferreria. El centre exposarà 
la mostra ‘El tabac al descobert’, del 
24 d’abril al 7 de maig, amb l’ob-
jectiu d’informar i sensibilitzar el 
jovent sobre els riscos del consum 
del tabac. Des del Punt d’Assesso-
rament de Drogues (PASSA) de 
l’Ajuntament, es dinamitzarà l’ex-
posició conjuntament amb l’alum-
nat de cicles formatius de grau mig 
d’auxiliar d’infermeria de l’institut. 
La mostra, cedida per la Diputació, 
forma part de les accions de pre-
venció del Pla Local de drogues i 
pantalles, aprovat per unanimitat al 
Ple d’octubre del 2018 | SA 

D’esquerra a dreta, Juan Manuel Moya, Maria Lucas amb la seva fi lla i Esther Bayó, a la seu de la PAH Montcada, al Kursaal de Can Sant Joan

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de Montcada es 
va crear al 2011 en resposta als 
primers casos de desnonaments 
al municipi que, en un primer 
moment, estaven relacionats 
amb l’impagament de la hipote-
ca. Vuit anys després de la seva 
constitució, l’entitat continua 
activa amb reunions setmanals 
al Kursaal: els dilluns, de 18 a 
19.30h, s’atenen els casos nous, i 
els dimecres, de 18 a 20h, es fan 
les assemblees generals adreçades 
a tots els afectats. En l’actualitat, 
la majoria d’expedients que la 
PAH està tramitant –prop d’una 
desena– estan relacionats amb el 
lloguer. “Sobretot, ens trobem 
amb gent que no pot pagar 
la quota a causa de la pujada 
abusiva dels preus, tot i que 
encara hi ha casos de persones 
que no poden fer front a la hi-
poteca”, comenta Esther Bayó, 

membre de la PAH Montcada des 
del 2014, quan va ser desnonada 
de casa seva perquè no podia pa-
gar la quota hipotecària. 

Solidaritat. Com Bayó, hi ha 
altres persones a la plataforma 
local que continuen vinculades 
a l’entitat malgrat que la seva si-
tuació personal ha millorat. Aquest 
és el cas de María Lucas i Juan 
Manuel Moya, afectats per pro-
cessos de desnonament al 2014 i 
2015, respectivament. “Seguim 
treballant a la 
PAH perquè 
volem ajudar 
altres persones 
que es troben en 
situacions com 
les que vam viu-
re nosaltres”, 
explica Moya, qui ha donat un 
missatge d’esperança als afectats. 
“Es poden negociar moltes op-
cions i solucions, però no s’ha 

d’esperar a l’últim moment 
perquè és un error, com també 
ho és marxar de casa. La llei 
prohibeix els desnonaments, si 
no hi ha un reallotjament dels 

afectats”, re-
corda Lucas, 
qui també ha 
volgut deixar 
clar que l’en-
titat no obre 
pisos per ocu-
par. Si arriben 

persones que han entrat a viure a 
un pis procedent de fons voltor o 
bancs, la PAH recomana avisar la 
policia perquè els identifi qui i pu-

guin empadronar-se i sol·licitar 
els subministraments bàsics. 
“Nosaltres els acompanyem a 
entrevistar-se amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament i tam-
bé els ajudem a fer tràmits”, 
manifesta Moya.
En el cas de tenir problemes per 
pagar el lloguer, la PAH només 
intervé quan la titularitat del pis 
és d’un banc o un propietari amb 
més de tres immobles. “Si és un 
tema de particulars, no podem 
actuar, tot i que sempre inten-
tem ajudar les persones en la 
mesura que ens sigui possible”, 
explica Bayó, qui ha volgut desta-

car el suport que reben de l’Ajun-
tament per intentar solucionar les 
diferents problemàtiques que els 
arriben. No obstant aquesta bona 
sintonia, la PAH ha demanat al 
consistori que agiliti la redacció 
dels informes de vulnerabilitat 
“perquè són molt importants a 
l’hora de fer qualsevol tràmit, 
com donar d’alta els submi-
nistraments o sol·licitar ajuts”, 
diu Lucas, qui també lamenta 
que “la mesa d’emergència per 
atendre els casos extrems i ur-
gents no és efectiva perquè tri-
ga molt temps a atorgar un pis 
social”.  

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA

En l’actualitat, l’entitat està tramitant una desena de casos, 
la majoria relacionats amb els preus abusius del lloguer

La PAH Montcada segueix 
activa vuit anys després 
de la seva constitució
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La plataforma, amb 
seu a l’Espai Kursaal, 
es reuneix dues 
vegades a la setmana

Accions amb 
motiu del dia 
contra el tabac
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La paella organitzada conjunta-
ment per Montcada Solidària i 
l’entitat adrianenca És l’hora, el 7 
d’abril a Sant Adrià del Besòs, va 
aconseguir recollir prop de 2.000 
euros en donacions que aniran des-
tinats al projecte educatiu ‘Stand 
by me’, adreçat a la formació de 
dones refugiades a l’illa de Lesbos 
(Grècia). La matinal va comptar 
amb la col·laboració dels respectius 
ajuntaments i dels comerços mont-
cadencs Maite’s Fruit i forn de pa 
Nancy, així com del grup musical 
Protorritmos, de Santa Coloma de 
Gramenet, i de les intèrprets locals 
Marta Rodríguez i Mariona Grau. 

El projecte. Abans de l`àpat solida-
ri, en què van participar 150 perso-
nes, quatre cooperants que han es-
tat fent tasques de suport a camps 
de refugiats de Grècia i Sarajevo, 
van explicar la seva experiència i 
van posar de manifest el tracte deni-
grant que rep la població refugiada 
que intenta arribar a Europa fugint 
de guerres i d’altres confl ictes. Els 

activistes van coincidir a denunciar 
les dures condicions de vida que 
hi ha al camps, pròpies més aviat 
d’un règim carcerari, i van culpar 
directament la Unió Europea, ente-
nent que les seves polítiques respo-
nen a interessos econòmics i no pas 
a la greu situació de crisi humani-
tària que afecta milers de persones. 
En resposta a aquesta situació, els 
cooperants van animar el públic a 
sumar-se a totes les iniciatives que 
es facin per tal de capgirar-la.

Pilar Abián | Sant Adrià del Besòs

COOPERACIÓ

Montcada Solidària va recollir uns 2.000 euros en donatius

Èxit de la paella en suport 
a dones refugiades

L’associació Montcada Solidària 
i l’Ajuntament organitzen un any 
més el programa ‘Vacances en 
pau’, que promou que famílies del 
municipi acullin durant els mesos 
de juliol i agost infants sahrauís. 
L’objectiu és fomentar la solida-
ritat per tal que la canalla passi 
els mesos de més calor lluny dels 
campaments on viuen, al desert 
d’Algèria, a més d’apropar les re-
ivindicacions del poble sahrauí a 
la ciutadania de Montcada. Les fa-
mílies que decideixin formar part 
de ‘Vacances en pau’ podran gau-
dir d’un seguit d’avantatges com 
abonaments familiars gratuïts a 
la piscina d’estiu de Montcada i 
el pagament del Casal d’estiu per 
a l’infant sahrauí. Els interessats 
poden enviar un correu a l’adre-
ça electrònica montcadasolidaria@
gmail.com.
En el marc del programa ‘Mont-
cada amb el poble sahrauí’, l’Audi-
tori acollirà el 25 d’abril (18.30h) 
l’emissió del documental ‘Fusells 
o pintades; la lluita no-violenta del 
poble sahrauí’, del director Jordi 
Oriola | SA  

Es busquen 
famílies per 
acollir a l’estiu 
infants sahrauís 
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La jornada va aplegar 150 persones

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20
A les escoles bressol municipals el període de preinscripcions

serà del 13 al 24 de maig 2019

CALENDARI DE PORTES OBERTES

Escoles BRESSOL

DIA NASCUTS HORARI 
MATINS

HORARI 
TARDES

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EBM Font Freda 29 d’abril 2018 10 h* 17.30 h

30 d’abril 2017 10 h* 17.30 h

2 de maig 2019 10 h* --

EBM Camí del Bosc 2 de maig 2017/18/19 10 h* 17.30 h

3 de maig 2017/18/19 10 h* 15.30 h*

EBM Can Casamada 6 de maig 2018 10 h* 15.30 * i 17.30 h

7 de maig 2017 10 h* 15.30 * i 17.30 h

8 de maig 2019 10 h* --

EBM Can Sant Joan 7 de maig 2017/18/19 10 h* 15.30 h *

8 de maig 2017/18/19 10 h* 17.30 h

EBM Mitja Costa 9 de maig 2017/18/19 10 h* 15.30 h *

10 de maig 2017/18/19 10 h* 17.30 h

CENTRE PRIVAT

Llar d’Infants Disney 4 de maig 2017/18/19 10 h* --

Festa de la Xarxa d'Escoles Bressol
27 d'abril, 11 h

Parc Antiga Cerveseria

* Cal inscripció prèvia: trucar per concertar la visita

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 26 de març de 
2019, ha aprovat defi nitivament la relació de béns i drets afectats de l’expedi-
ent d’ocupació directa núm. 000508/2018-TERRITORIAL qualifi cats de sistema 
viari per la Modifi cació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Muntanyeta 
de la Font Pudenta i per l’ocupació directa i temporal, a l’empara d’allò previst a 
l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme i l’article 215.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

1. FINCA situada al carrer Medinaceli, 17
-Referència cadastral: 1629206DF3912H0001TS. Finca registral: No inscri-
ta Registre de la Propietat 
-Propietari: Hereus de Francisco Cuadrado Flores
-Superfície afectada per l’ocupació directa: 21,75 m2 
-Superfície afectada per l’ocupació temporal: 24,50 m2

-Aprofi tament urbanístic que s’atribueix als terrenys objecte d’ocupació 
directa és de 5,87 m2st/ m2 sòl, segons informe del Cap del Servei d’Urba-
nisme i Habitatge de data 14 de novembre de 2018.
-Polígon d’actuació urbanística on la propietat podrà fer efectius els seus 
drets i obligacions: sector PMU-1 Font Pudenta, segons modifi cació del 
PGM aprovat defi nitivament en data 5 de juny de 2018 (DOGC 7661, de 
data 11 de juliol de 2018).
-Indemnitzacions procedents per l’ocupació temporal és de 49€, segons 
informe del Cap del Servei de Projectes, Obres i Pla de Barris de data 21 
de desembre de 2018.

2. FINCA situada al carrer Medinaceli, 19
-Referència cadastral: 1629205DF3912H0001LS. Finca registral: 583
- Propietari: María Palacios Rodríguez amb DNI 36466810B
-Superfície afectada per l’ocupació directa: 394,60 m2

-Superfície afectada per l’ocupació temporal: 247,70 m2

- Aprofi tament urbanístic que s’atribueix als terrenys objecte d’ocupació 
directa és de 106,54 m2st/ m2 sòl, segons informe del Cap del Servei 
d’Urbanisme i Habitatge de data 14 de novembre de 2018.
- Polígon d’actuació urbanística on la propietat podrà fer efectius els seus 
drets i obligacions: sector PMU-1 Font Pudenta, segons modifi cació del 
PGM aprovat defi nitivament en data 5 de juny de 2018 (DOGC 7661, de 
data 11 de juliol de 2018).
-Indemnitzacions procedents per l’ocupació temporal és de 495,40€, se-
gons informe del Cap del Servei de Projectes, Obres i Pla de Barris de data 
21 de desembre de 2018.

3. FINCA situada al Polígon 10, parcel·la 160
-Referència cadastral: 08124A0100016000000FR. Finca registral: 583
- Propietari: María Palacios Rodríguez amb DNI 36466810B
-Superfície afectada per l’ocupació temporal: 182,00 m2
-Indemnitzacions procedents per l’ocupació temporal és de 364,00 €, se-
gons informe del Cap del Servei de Projectes, Obres i Pla de Barris de data 
21 de desembre de 2018.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant anuncis a publi-
car al Butlletí Ofi cial de la Província de Barcelona, al Diari Ofi cial de la Generalitat 
de Catalunya, a l’e-tauler, i al periòdic local “La Veu” de Montcada i Reixac.

L’alcaldessa,
Laura Campos Ferrer
Montcada i Reixac, 2 d’abril 2019
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12 l divendres
Sant Jordi. Lliurament de premis del 
concurs Els Contes d’en Sergi. Hora: 
18h. Lloc: Auditori Municipal. 

23 l dimarts
Sant Jordi. Fira del Llibre. Hora: De 
10.30 a 20h. Lloc: c.Major.

Poeticae. ‘Recitat a cau d’orella’. Hora: 
17.30h. Lloc: Auditori Municipal.

24 l dimecres
Inauguració. ‘Viatge a la cultura japone-
sa’, de la il·lustradora Laia Mullor. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

25 l dijous
Cinema. ‘Fusells o pintades’, documen-
tal de Jordi Oriola sobre el poble sahrauí. 
Hora: 18.30h. Lloc: Auditori Municipal.

27 l dissabte
Teatre. ‘Les princeses’, de Carpa Anima-
ciones. Hora: 17h. Lloc: La Unió.

Visita. Recorregut guiat per l’església de 
Sant Pere de Reixac. Hora: 11h.

Concert. Associació Giravolt. Hora: 
20.15h. Lloc: Església de Santa Engràcia. 

28 l diumenge
Teatre familiar. ‘Els pirates’, a càrrec de 
Carpa Animaciones. Hora: 11h. Lloc: 
Passeig de la C-17.

Teatre. ‘Greatest Hits’, de la Cia. Mag 
Edgard. Hora: 19h. Lloc: Teatre Munici-
pal. Preu: 8 euros (anticipada).

29 l dilluns
Xerrada. ‘80 anys i tres generacions 
d’exili’, a càrrec de José M. Espinasa. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

3 l divendres
Inauguració. Festa Major de Mas Ram-
pinyo (veure pàgina 20).

Teatre. ‘Todas las noches de un día’, de 
la Cia. Pentación Producciones. Hora: 
21h. Lloc: Teatre Municipal. 

5 l diumenge
Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

Teatre. ‘Les bruixes dels germans 
Grimm’, del grup Teatrada Musical. 
Hora: 18h. Lloc: Teatre Municial

Teatre. ‘Pel davant i pel darrera’, del 
grup Tea345. Hora: 19h. Lloc: Teatre de 
La Unió de Mas Rampinyo.

7 l dimarts
Poeticae. Veredicte del concurs Petit Po-
eticae i teatralització de Rosa Gàmiz so-
bre el Cyrano. Hora: 18h. Lloc: Auditori.

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

12 13 14

19 20 2116 17 1815
J.Duran J.Vila J.VilaRambla J.Relat RivasRecasens

M.Guix

R.Miró El Punt RecasensM.Guix

24 2625

R.Miró

27 28

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

22 23
Rambla J.Relat J.Relat

4 DE MAIG, 17H
PAVELLÓ MIQUEL POBLET

FESTIVAL DIA DE LA DANSA
Mostra dels diferents grups 
i escoles de ball de Montcada i Reixac

Agenda

      abril/maig
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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
30 ANYS DE CARTELLS 
DE FESTA MAJOR
Del 7 al 19 de maig

EXPOSICIÓ
UN VIATGE A LA
CULTURA JAPONESA
Laia Mullor

24 d’abril, 19.30h

R.Miró

EXPOSICIÓ
20 ANYS DEL CONCURS 
‘ELS CONTES D’EN SERGI’
Fins al 5 de maig 

EXPOSICIÓ

ABSTRACTIO
Escola d’Art La Taca
Fins al 3 de maig

3 4 530 1 2
R.Miró El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixJ.Duran

J.Relat Rivas J.DuranRambla

8 109 11 126 7
J.Vila C.Pardo C.Pardo

29
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La propera edició de 
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Estancia en Bruselas
Mi valoración personal sobre mi es-
tancia en el Parlamento Europeo 
(Bruselas) del 3 al 4 de abril, como 
miembro de la Plataforma Antiin-
cineración de Montcada i Reixac y 
formando parte de la Coordinadora 
Internacional por el Residuo Cero y 
contra la Incineración y la Coincine-
ración de Residuos, es positiva.  
Lo mejor para mí ha sido el encon-
trarme de nuevo con antiguos com-
pañeros de lucha y conocer a nuevas 
personas que se han incorporado al 
‘carro’. En la Coordinadora Interna-
cional hay miembros de Bierzo Aire 
Limpio, Plataforma Aire Limpio La 
Hoya de Buñol-Chiva (Valencia), Pla-
taforma Aire Limpio Residuo Cero de 
Madrid, Plataforma Toledo Aire Lim-
pio, PACIRAL (Plataforma de Anda-
lucía Contra la Incineración de Resi-
duos), así como colectivos de países 
como Méjico, Grecia, Eslovenia, Italia 
y Serbia. Todas estas plataformas se 

han creado en zonas afectadas por 
instalaciones o proyectos de inci-
neración de neumáticos, basuras y 
otros residuos altamente tóxicos. 
Lo más emocionante que he vivido 
en Bruselas: los nuevos compromi-
sos adquiridos por las compañeras 
de Sagunto para organizar el X en-
cuentro de la Coordinadora Estatal 
después del IX encuentro de Mora 
de Toledo. Y lo más extraordinario, 
el compromiso del colectivo italiano 
para organizar en Venecia el V en-
cuentro de la Coordinadora Interna-
cional contra la incineración en el 
mundo que da continuidad a la IV 
edición celebrada en el El Salvador. 
Estais todos invitados a acudir a estos 
nuevos compromisos porque nuestra 
salud no está en venta y tenemos que 
luchar muy duro por ella. Salud y aire 
limpio. ¡La incineración es cáncer, 
muerte y corrupción! 

Manolo Gómez
Can Sant Joan

>Editorial
L’hora de la veritat
En les VI Jornades pel soterra-
ment, fetes a principi d’abril, tant 
la delegada del govern espanyol, 
Teresa Cunillera, com el conse-
ller de Territori, Damià Calvet, 
han expressat el seu compromís 
amb el projecte i han reconegut 
la importància i urgència que té 
per al municipi. D’una banda, 
per evitar nous atropellaments, 
i de l’altra, per cosir el territori. 
Cunillera, fi ns i tot, va demanar 
disculpes pels reiterats retards i 
incompliments. 
També aquests dies hi ha can-
didats a les eleccions generals 
que han passat per Montca-
da a ratifi car el seu suport a la 
històrica reivindicació. Després 
de tants anys d’espera, amb la 
data del 2020 a tocar, cal que 
aquestes adhesions es concretin 
en fets reals i comencin, d’una 
vegada per totes, les obres. Una 
inversió tan reclamada, que els 
grups polítics de tots colors reco-
neixen com a prioritària, no pot 
tenir marxa enrere. Governi qui 
governi, a partir del 28A haurà 
de d’assumir aquest deute.

* Els ballarins Héctor Muñoz i María Moreno, participen al programa 
Got Talent de Tele 5, aconseguint el passi a les semifi nals (27 de març).

* Entrevista a Marc Sala, un exemple de superació en el món de la natació 
per a persones amb alguna discapacitat física (31 de març).
* El Centre Juvenil La Ballesta posa punt fi nal al concurs ‘Els Contes d’en 
Sergi’ que va convocar per primera vegada al 1999 (10 d’abril).

*El candidat de d’En Comú Podem Jaume Assens es compromet 
a treballar pel soterrament en la seva visita a Montcada (4 d’abril).

*La secció local d’ERC tria en assemblea la llista electoral que encapçalarà 
Jordi Sánchez a les eleccions municipals (10 d’abril).
*L’alcaldessa, Laura Campos, agraeix el treball de la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total i expressa la seva confi ança que es compleixi el calendari 
d’inici de les obres previst al 2020 (4 d’abril).

* Podem i ICV reafi rmen el compromís d’anar en coalició a les 
eleccions municipals a l’espera que EUiA es posicioni (25 de març).
* Oscar Pérez i Fernando Almansa deixen Cs en resposta a les ‘imposi-
cions’ de la direcció provincial (26 de març).
* El grup QDS Megacrew, on hi ha dos ballarins montcadencs, passa a les 
semifi nals del programa ‘Got Talent’ (27 de març).

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena
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PÀG. 19

RECTA FINAL DEL POETICAE
Rosa Gàmiz amenitzarà el lliurament de premis 
del Petit Poeticae explicant la història de Cyrano 

‘Viu la Montcada medieval amb 
l’Alícia i la reina Elisenda’ és el 
títol de la segona entrega de la 
trilogia infantil i juvenil que ha 
editat l’Ajuntament amb la vo-
luntat d’apropar als més petits 
la història del municipi. La pu-
blicació, escrita i il·lustrada pels 
col·laboradors del Museu Jaume 
Moreno i José Cubero respec-
tivament, es va presentar el 4 
d’abril a la Casa de la Vila en un 
acte organitzat pel Museu Mu-
nicipal, que també va servir per 
inau gurar el programa comme-
moratiu de Sant Jordi. 

Argument. Els autors van convi-
dar el públic a llegir les aventures 
de l’Alícia, una nena que viatja en 
el temps per conèixer en primera 
persona com vivien els nostres 
avantpassats. “Si en el primer 
volum de la trilogia, la prota-
gonista ens traslladava fi ns al 
nostre passat iber, en aquest 
segon volum ens endinsa en 
el món medieval de la mà de 
la reina Elisenda de Montca-
da, una dona molt important, 
no només perquè va ser reina, 

sinó per la seva gran cultura 
i sensibilitat”, va explicar Mo-
reno, que va iniciar  l’escriptura 
d’aquesta trilogia pensant en 
explicar-li de forma amena a la 
seva fi lla la història de Montca-
da. Gemma Hidalgo va agrair en 
nom de l’Ajuntament i el Museu 
la tasca feta pels dos autors, “que 
ens permetrà disposar d’una 
nova eina divulgativa per tre-
ballar, sobretot, amb les esco-
les”. 

Donacions. L’acte va comptar 
amb la presència de Danilo Mon-
cada, descendent de la branca 
siciliana dels Montcada i col-
laborador del Museu, que ha 
contribuït a incrementar el seu 
fons, amb donacions de docu-
mentació i objectes provinents 
dels seus avantpassats. L’aristò-
crata italià va aprofi tar l’acte per 
fer una nova cessió de material, 
consistent en una col·lecció de 
monedes antigues i tres llibres 
amb il·lustracions del castell dels 
Montcada que va existir al cim 
del Turó. “Vull retornar al po-
ble dels meus origens tot allò 
que pugui contribuir a protegir 
la seva memòria”, va dir el me-
cenes. L’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), va tancar l’acte 
agraint la generositat de Danilo 
Moncada, a qui va obsequiar 
amb una litografi a de l’artista 
Joan Capella.

Laura Grau | Montcada

Jaume Moreno i José Cubero publiquen un 
conte sobre el passat medieval de Montcada
La publicació forma part d’una trilogia que coordina el Museu i edita l’Ajuntament per apropar la història als més petits

SANT JORDI

Danilo Moncada ha 
fet una nova donació 
de material de la seva 
família al Museu

El dibuixant José Cubero i l’autor del conte, Jaume Moreno, mostren exemplars del segon llibre de la col·lecció sobre la història de Montcada
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‘80 anys i tres generacions 
d’exili’ és el títol de la xerrada 
que farà José Maria Espinasa, 
el 29 d’abril a la Casa de la Vila 
(19h). Nascut a Mèxic al 1957,  
és el net de Josep Maria Espi-
nasa Massagué, primer alcalde 
de Montcada i Reixac durant la 
República. Actualment, és un 
nom destacat de la cultura me-
xicana amb una llarga llista de 
llibres de poesia i assaig publi-
cats. També va ser el fundador 
d’Edicions Sin Nombre, un re-
ferent en el món editorial inde-
pendent. Espinasa visita regu-

larment Catalunya, amb la qual 
manté un fort vincle emocional, 
tot i estar arrelat a Mèxic | LG

Si et punxes amb ella, tindràs 
molta son, de 6 lletres.

La resposta, al proper número de ‘La Veu’ o bé a: @AnyLiJ
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m

La resposta,

às 

LiJ

‘L’ENIGMA’
tindrààs

El net del primer alcalde republicà 
parlarà a Montcada sobre l’exili
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L’escriptor montcadenc Jordi 
Amenós va presentar el 9 d’abril 
a l’Auditori Municipal el conte 
‘D’on venen les idees?’, il·lustrat 
per Albert Arrayás i editat per 
Akiara. Amenós proposa als 
lectors de 3 a 7 anys connectar 
amb el seu jo emocional i creatiu 
a partir de les aventures del Pau, 
la Júlia i l’Onoff, els tres prota-
gonistes del primer conte que va 
publicar l’any 2016, titulat ‘On 
és la lluna?’ | LG 

Nou conte de Jordi 
Amenós per a nens

Jordi Amenós, a l’Auditori Municipal, durant la presentació del nou conte infantil que ha publicat

En traspaso.  Negocio de panade-
ría-granja en pleno funcionamiento. 
Zona Ayuntamiento de Montcada i 
Reixac. Teléfono 647 985 129. 
En venta. Plaza de párquing en Car-
retera Vella. Buen precio. Tel. 610 
245 975. 
En venta. Casa adosada de planta 
baja en Montcada centro totalmente 
reformada. Precio: 225.000 euros. 
Tel. 678 886 429.
En venta. Piso recién reformado sin 
ascensor en Mas Rampinyo. Precio: 
166.700 euros. Tel. 678 886 429.
Classes. Mestra fa classes de recu-
peració. Tel. 650 020 287.

anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474 

ae: som@laveu.cat



172a quinzena | Abril 2019 17Cultura

Repte lector assolit 
Una cinquantena d’infants de pri-
mer fi ns a sisè van participar al repte 
lector que va organitzar la Biblioteca 
de Can Sant Joan el 2 d’abril amb 
motiu del Dia Internacio nal del Lli-
bre Infantil. Després d’escoltar dos 
contes explicats per la directora de 
l’equipament, Almudena Cordero, 
els participants van aconseguir estar 
llegint durant cinc minuts al mateix 
temps els llibres que ells mateixos 
havien triat | RJ

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 
1947) va començar a escriure als 
8 anys i mai no ha deixat de fer-
ho. La seva passió per l’escriptura 
va ser el fi l conductor de la xer-
rada que va fer el 8 d’abril a la 
biblioteca de Can Sant Joan da-
vant d’una cinquantena de perso-
nes. Fill únic d’una família humil, 
es va topar amb molts obstacles 
que frenaven el seu desig de ser 
escriptor, però fi nalment va acon-
seguir fer realitat el seu somni i 
al 1972 va publicar el seu primer 

llibre ‘1962-72 Historia de la Mú-
sica Pop’, mostrant una de les 
seves vessants professio nals com 
a comentarista musical. D’alesho-
res ençà, porta editats més de 500 
títols i ha guanyat una quarante-
na de premis literaris i diverses 
distincions honorífi ques.

Consells. Sierra va animar els 
joves a lluitar pels seus somnis i 
a creure en sí mateixos, relatant 
la seva història d’apoderament 
personal en la grisor de la socie-
tat franquista. “Devorar llibres 

i escriure sobre tot el que em 
passava i m’imaginava va ser 
la meva taula de salvació”, va 
explicar Sierra, que va ser víc-
tima d’assetjament escolar en la 
seva infància. L’autor també va 
parlar de ‘Camps de maduixes’, 
la novel·la que li ha reportat més 
reconeixements que aborda la re-
lació entre els joves i les drogues, 
així com del seu personatge més 
popular, l’inspector republicà 
Miquel Mascarell, protagonista 
d’una sèrie policíaca que retrata 
la història recent de Catalunya.

BIBLIOTECA DE CAN SANT JOAN

Jordi Sierra i Fabra anima els més 
joves a lluitar pels seus somnis
L’autor de la novel·la ‘Camps de maduixes’ parla sobre la passió per l’escriptura

Jordi Sierra, de 72 anys, va captivar el públic que va acudir a la xerrada que va fer a la Biblioteca de Can Sant Joan en el marc de l’Any LiJ
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Laura Grau | Can Sant Joan

PG

Després de vint edicions, el 
Centre Juvenil La Ballesta ha 
decidit posar punt fi nal al con-
curs de contes que va convocar 
per primera vegada al 1999 per 
recordar la fi gura de Sergi Gó-
mez, mort un any abans a l’edat 
de 25 anys. Gómez era un jove 
vinculat al món del lleure a qui li 
agradaven molts els contes com 
a eina per relacionar-se amb els 
infants i potenciar la seva creati-
vitat. Aquest va ser l’origen del 
certamen, que va impulsar un 
grup d’amics i familiars, consti-
tuïts primer com a grup Blau i, 
mes tard, com a Centre Juvenil 
La Ballesta. L’Auditori Municipal 
acollirà el 12 d’abril a les 18h l’úl-
tim acte de lliurament de premis. 
Una de les persones que va pro-
moure la iniciativa va ser un dels 
germans de Sergi, Pedro Gómez.

Per què s’ha decidit posar punt 
fi nal als Contes d’en Sergi?
Creiem que l’objectiu plantejat 
pel concurs s’ha cobert amb es-
creix en aquests vint anys. D’una 
banda, hem fet un homenatge a 
la fi gura del Sergi, que queda-
rà per sempre en el record dels 
més de 15.000 nens i nenes que 
han pres part en el concurs i de 
l’altra, hem aconseguit fomentar 
l’escriptura de contes entre la ca-
nalla, amb qui ell se sentia tan a 
gust. Tot i que s’acaba el certa-
men, l’entitat continuarà existint 
amb la intenció d’organitzar no-
ves activitats de caire cultural.
Havíeu imaginat arribar a les 
vint edicions quan vau convo-
car la primera?
Realment no pensàvem que la 
iniciativa tindria tan bona res-

posta entre les escoles, ni que ar-
ribaríem a publicar 21 llibres de 
contes escrits i il·lustrats per nens 
de Montcada. A més, el contes 
s’han distribuït per escoles i en-
titats i, fi ns i tot, a biblioteques 
d’hospitals com la Vall d’He-
bron. Aquest és un llegat que 
quedarà per sempre. Això ens fa 
sentir orgullosos de la feina feta. 
Com serà l’últim acte de lliura-
ment de premis?
Volem que sigui un acte especial,  
en què no només lliurarem els 
premis i presentarem el llibre 
dels contes premiats en aquesta 
edició, sinó també el volum re-
copilatori dels millors relats dels 
últims 10 anys. Volem reconèixer 
el paper de totes les escoles que 
s’ha implicat en el concurs. En 
aquest comiat, comptarem amb 
un divertit mestre de cerimònies,  
l’actor Pep Callau que animarà 
l’acte, acompanyat d’un pianista. 
També hem preparat una expo-
sició i un vídeo que recorda el 
Sergi i repassa la trajectòria del 
concurs en imatges. I algunes 
sorpreses més que no volem des-
vetllar.

ENTREVISTA

Pedro Gómez, un dels promotors del concurs

Laura Grau | Montcada

Els Contes d’en Sergi 
s’acomiaden després 
de complir vint edicions
L’últim acte de lliurament de premis es farà el 12 d’abril
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Montcada Camina

2019
Cicle de sortides per
descobrir indrets de Montcada
i Reixac i els seus voltants

CADA PRIMER DIUMENGE  
DE MES, UNA PROPOSTA

5 de maig 
CASTELL DE TORRE
DEL BARÓ
Sortida: a les 9 h, al Pavelló 
Miquel Poblet.
Inscripció prèvia a l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure.

MÉS INFORMACIÓ: 
Institut Municipal 
d’Esports i Lleure 
(c. Tarragona, 32); 

935 650 999; 
ime@montcada.org. 



18 2a quinzena | Abril 201918 Cultura

PINTURA
Alumnes de l’escola d’art La Taca exposen al Kursaal

Una cinquantena d’alumnes de l’escola d’art La Taca, dels grups 
de joves i adults, participen en la mostra col·lectiva de pintura que 
es va inaugurar el 5 d’abril al Kursaal titulada ‘Abstractio’. L’expo-
sició, que es podrà veure fi ns al 3 de maig, dona continuïtat a la 
que es va estrenar prèviament, el 27 de març, amb els alumnes del 
curs infantil. El director de l’escola, l’artista Maese Pérez, va elogiar 
els treballs dels participants tenint en compte la difi cultat que im-
plica fer obres abstractes. “Renunciar a la realitat és complicat, 
perquè els autors s’han vist obligats a obrir la ment i a experi-
mentar”, va dir durant la presentació de la mostra que va comptar 
amb l’assistència de l’alcaldessa Laura Campos (ICV-EUiA) i la pre-
sidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere (Círculo) | LR
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La Coral Mare de Déu del Turó ha recuperat la tradició de fer el concert 
de primavera que s’havia abandonat ja fa anys. I ho va fer dissabte 6 
d’abril a l’església de Santa Engràcia amb la col·laboració d’una enti-
tat centenària, la coral Capella Francesa de Barcelona, que va obrir 
el recital amb quatre peces de música sacra de gran difi cultat vocal, 
demostrant el seu alt nivell d’interpretació. Per la seva banda, la co-
ral montcadenca va interpretar temes populars de diferents tradicions 
culturals. Al fi nal del concert, les dues corals van cantar dos temes de 
forma conjunta. El president de la coral Mare de Déu del Turó, Pedro 
Zubelzu, va lliurar un ram de fl ors a la directora de la Capella Francesa, 
Cecilia Velázquez, en agraïment per la seva visita a Montcada, i també 
al director de la coral local, Jordi Roma (a la foto) | LG

En Peyu, a les festes de Mas Rampinyo

La creació d’uns nous gegants 
que donin vida a Elisenda i Gui-
llem Ramon de Montcada és una 
de les novetats presentades per 
la Colla Mitjana de Gegants de 
cara a aquesta temporada en què 
el col·lectiu celebrarà el seu 20è 
aniversari, així com els 35 anys 
de les fi gures actuals, obra de Ga-
briel Ruiz. El programa d’activi-
tats per commemorar l’efemèride 
i els projectes de futur de l’entitat 
es van presentar el 6 d’abril, a 
l’Auditori Municipal. L’encàrrec 
de renovació dels gegants per tal 
que siguin més lleugers l’ha assu-
mit l’artista terrassenc Jordi Grau 
i el cost el sufraga l’Ajuntament 
com a propietari de les fi gures. 

Programa. El president i cap de 
la colla, Josep Martínez, vol fer 
créixer l’entitat per tal de con-
solidar al municipi “una de les 
tradicions populars més arre-
lades que hi ha a Catalunya”. 
Albert Carandell, membre de la 
junta, va explicar les fi tes marca-

des per a la nova temporada en 
què destaca l’acte central del 20è 
aniversari, que es farà el 19 d’oc-
tubre amb una gran festa que 
comptarà amb la participació de 
diverses colles geganteres, cap-
grossos, trabucaires i grups de 
dansa tradicionals. Un altre dels 
projectes és potenciar el ball de 
gegants com a part essencial de 

l’espectacle i crear un seguici que 
aculli altres elements de cultura 
popular. La colla també té pre-
vist presentar la seva candidatu-
ra a l’assemblea comarcal gegan-
tera perquè Montcada i Reixac 
pugui acollir al 2020 –coincidint 
amb els 130 anys d’aquesta tradi-
ció a Catalunya– la XXV Troba-
da del Vallès.

COLLA MITJANA DE GEGANTS

La colla estrenarà noves fi gures 
amb motiu del seu vintè aniversari
L’artista Jordi Grau construirà versions més lleugeres de l’Elisenda i el Guillem 

Membres de la Colla Mitjana, amb els gegants Elisenda i Guillem, a l’Auditori Municipal
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La Coral Mare de Déu del Turó fa el concert de 
primavera amb la Capella Francesa de Barcelona

La música uneix generacions a la Casa de la Mina

La Casa de la Mina va acollir el 7 d’abril una nova edició del con-
cert intergeneracional amb la participació de les corals infantil, ju-
venil i d’adults de l’Associació Musical Giravolt i la coral del Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina. Cada grup va interpretar les peces 
del seu repertori que havia preparat de forma separada i, al fi nal, 
les quatre van cantar un tema conjunt, demostrant que el cant pot 
ser un vincle d’unió de persones d’edats molt diverses | LG
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CONCERTS

QDS Megacrew, a la fi nal de Got Talent 
El grup de dansa urbana QDS 
Megacrew, del qual formen part 
els montcadencs Héctor Muñoz i 
Maria Moreno, ha passat a la fi -
nal del programa ‘Got Talent’, de 
Tele 5, després dels bons resultats 
assolits a les gales del 26 de març i 
1 d’abril, on va aconseguir passis 
d’or per part de l’exigent jurat. El 
conjunt, vinculat a l’escola Qua-
lity Dance Studio de Sant Adrià 
del Besòs, va presentar al con-
curs dues coreografi es, la prime-
ra inspirada en l’artista Christina 
Aguilera, i la segona, en Britney 
Spears, amb canvis ràpids de ves-
tuari i números de transvestisme 
a càrrec de Muñoz –a la foto, amb 

el presentador Santi Millán i al-
tres membres del grup. El grup 
podrà participar a la fi nal que se 
celebrarà a últims de mes, compe-
tint amb els artistes que superin 
les semifi nals. “Estem immersos 

en els assajos de la nova coreo-
grafi a per tornar a sorprendre”, 
ha dit el ballarí, professor i core-
ògraf, veí de la Font Pudenta, qui 
veu possibilitats reals de guanyar 
el concurs televisiu | LG

L’humorista osonenc actuarà a La 
Unió el 4 de maig, a les 20h. L’es-
pectacle, encara per concretar, és 
el plat fort del programa de festa 
major de Mas Rampinyo, que tin-
drà lloc del 3 al 5 de maig i que 
també inclourà l’estrena del nou 
espectacle del grup Tea345, la co-
mèdia ‘Pel davant i pel darrere’, 
que es podrà veure el dia 5, a les 
18h, a La Unió. Les entrades es 
poden comprar anticipadament al 
web www.la-unio.cat a partir del 24 

d’abril. El pregó inaugural anirà a 
càrrec del cronista Josep Bacardit, 
de la Fundació Cultural Montca-
da. Com a novetat per a la canalla, 
destaca la fi ra de jocs tradicionals 
gegants que acollirà l’escola Elvira 
Cuyàs, el dia 4. La matinal del dia 
5 tindrà una doble vessant solidà-
ria. La recaptació de la botifarrada 
es destinarà a Càritas i a El Caliu. 
També es podran fer donacions 
de sang a la Unitat Mòbil del Banc 
de Sang | LG
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Pilar Abián | Montcada
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Una teatralització de ‘Cyrano’, a 
càrrec de l’actriu Rosa Gàmiz, el 
7 de maig a l’Auditori Municipal, 
(18h) clourà el cicle Poeticae. La 
representació s’inclourà dintre de 
l’acte de lliurament de premis del 
concurs Petit Poeticae que con-
voca l’Ajuntament per promoure 
l’escriptura de poesia entre els 
més petits, que encara poden pre-
sentar treballs fi ns al 26 d’abril. 
El programa va viure el gruix 
dels seus actes entre fi nal de març 
i principi d’abril. El plat fort va 
ser el recital ‘Como hace 3.000 
años’, amb el veterà actor Héctor 
Alterio i el guitarrista José Luis 
Merlín –el 30 de març, al Teatre 
Municipal. 

Poesia social. El grup Dèria Tea-
tre va estrenar el 5 d’abril l’espec-
tacle ‘Rumors’, a partir de poemes 
del dramaturg i poeta alemany 
Bertolt Brecht. El muntatge, diri-
git per Ramon Bueno, refl exio na 

sobre la guerra, la llibertat i les 
falses informacions com a germen 
de les violències. La recaptació de 
les entrades, 440 euros, es lliurarà 
a l’entitat Montcada Solidària.

Poesia a Reixac. L’església de Rei-
xac va ser l’escenari el 6 d’abril, 
per primera vegada, d’un dels 
actes del cicle Poeticae que, en al-
tres edicions, s’havia fet a la Casa 
de les Aigües. El recital va anar 
a càrrec de poetes del grup Niu 
d’Art, de Parets del Vallès, i del 
grup Senders, del qual formen 
part dues poetesses montcaden-
ques, Elisa Riera i Anna Passa-
rell. Amb el títol ‘Mimoses’, una 
desena de poe tes de diferents es-
tils van recitar les seves creacions 
al recinte romànic acompanyats 
al piano per Àlvar P. Passarell. 
La propera cita del Poeticae serà 
el 23 d’abril amb el Recitat a cau 
d’orella que coordina Dèria Tea-
tre i que es farà a l’Auditori Muni-
cipal (17.30h). 

Laura Grau | La Redacció

El 7 de maig es farà el veredicte del concurs Petit Poeticae

D’esquerra a dreta, Sílvia Corzo, Gerard Vives, Pere Ferrer i Nora Hendrikse, en una escena de ‘Rumors’, que Dèria Teatre va estrenar el 5 d’abril
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POETICAE

Els participants al recital poètic ‘Mimoses’, fet el 6 d’abril al temple romànic de Reixac Héctor Alterio, al recital ‘Como hace 3.000 años’
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Rosa Gàmiz tancarà el 
cicle de poesia amb una 
teatralització de Cyrano
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KORFBAL
El CK Montcada B guanya el 
primer derbi ofi cial contra 
l’AEE Montserrat Miró

A manca de sis jornades per acabar 
la lliga al grup 9è de Tercera Ca-
talana, el primer equip de la UD 
Santa María té a les seves mans la 
possibilitat de pujar. La seva bona 
dinàmica de resultats i les enso-
pegades dels seus rivals directes li 
permeten afrontar amb optimisme 
un tram fi nal de temporada que es 
preveu d’infart ja que només hi ha 
tres punts de diferència entre el se-
gon, que jugarà la promoció d’as-
cens, i el cinquè classifi cat. 
Des que a mitjans de febrer va 
perdre dos partits seguits contra 
el líder, la Unifi cación CF Santa 
Perpètua (0-2), i la UE Canovelles 
(5-2), l’equip que entrena Robert 
Villa ha encadenat una ratxa de 
cinc victòries seguides, les dues 
últimes a casa de la UE Centelles 
(0-5) i del Bellavista Milán (0-1), 
que l’han consolidat a la cinquena 
posició, amb 58 punts. En el cas de 
guanyar tots els partits que li res-
ten, els montcadencs obtindrien la 
segona posició, fet que els perme-
tria disputar la promoció d’ascens, 
ja que s’han d’enfrontar amb els 
tres rivals que tenen per damunt. 
La primera de les sis fi nals que li 
resten a la UD Santa María arri-
barà el dia 13 amb el partit que 
jugarà a l’estadi de la Ferreria, a les 
20h, contra el CE Llerona, que és 
segon amb tres punts més i que, en 
l’enfrontament de la primera volta, 

va derrotar els montcadencs per 2 
a 1. Posteriorment, el conjunt que 
dirigeix Villa haurà de jugar el 12 
de maig al camp del CF La Tor-
rera –quart, amb un punt més– i 
a l’última jornada, el 25 de maig, 
visitarà el camp de la UE Mont-
meló –tercer, amb dos punts més. 
“El vestidor està convençut que 
podem aconseguir l’objectiu de 
disputar la promoció d’ascens, 
tot i que no serà fàcil perquè 
ens enfrontarem amb rivals 
molt complicats. Som optimistes 
perquè estem jugant molt bé a 
fora de casa i, sincerament, crec 
que hi ha opcions molt serioses 
que aquest equip pugui acabar 
jugant quelcom tan il·lusionant 
com una promoció d’ascens”, ha 
dit Villa. 

Màxim golejador. Un dels grans ar-
tífexs de la bona temporada de la 
UD Santa María està sent Rubén 
López, qui, amb els seus 21 gols en 
28 jornades –cap d’ells de penal–, 
és el màxim golejador del grup 
9è amb les mateixes xifres que 
José Pérez, davanter del CE Lliçà 
D’Amunt. López, veí de Ripollet 
de 19 anys, va arribar al futbol 
montcadenc per jugar al cadet del 
CD Montcada i està vivint la seva 
primera temporada com a jugador 
amateur. L’any passat, es va procla-
mar campió de lliga amb el juvenil 
A de l’FB Montcada. 

La UD Santa María que entrena Robert Villa ha arribat al tram fi nal de la temporada amb opcions de disputar la promoció d’ascens a Segona Catalana

El segon equip del club de Terra 
Nostra continua a la penúltima 
posició del grup 7è de Quarta Ca-
talana. Els montcadencs, que grà-
cies a la retirada de l’Sporting Va-
llès van sumar el 30 de març tres 
punts més sense la necessitat de 
jugar, van perdre el seu últim en-
frontament contra el Juventud 25 
de Septiembre B (0-3), a l’estadi 
de la Ferreria –a la imatge | RJ

El sènior B segueix a 
la penúltima posició 

FUTBOL

L’equip de Robert Villa, que és cinquè, es troba a tres punts de la segona posició i s’enfrontarà amb els tres rivals que té per damunt

La UD Santa María depèn dels seus propis 
resultats per jugar la promoció d’ascens 
Rafa Jiménez | Redacció
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El sènior A de la UB MiR ha en-
cadenat quatre victòries seguides 
–les dues últimes contra dos ri-
vals directes com són l’AE Stu-
com (93-72) i l’EPSA (79-90)– i 
ja s’ha assegurat la tercera posició 
al grup 7è de Tercera Catalana. 
L’equip de Miguel Ángel Ganella 
encara manté opcions d’arribar 
al segon lloc que li donaria l’as-
cens a Segona, però necessita que 
la UB Llefi à perdi dos partits a 
les últimes tres jornades, incloent 
l’enfrontament directe del 5 de 
maig, on els montcadencs han de 
guanyar a Badalona per més de 4 
punts per tenir el basquet average
particular a favor.

D’altra banda, el sènior femení 
va aconseguir el 7 d’abril la seva 
segona victòria de la tempora-
da en 21 jornades contra el CB 
L’Esquirol (46-40).

3x3. Tindrà lloc el 5 de maig, dins 
del programa de la Festa Major de 
Mas Rampinyo. Les inscripcions 
s’han de fer abans del 26 d’abril a 
les ofi cines de la UB MiR | RJ  

BÀSQUET

El sènior A de la UB MiR s’assegura 
el tercer lloc i encara opta al segon
Per pujar, ha de guanyar a casa de la UB Llefi à i els badalonins han de perdre un altre partit

Rafa Jiménez | Redacció
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El primer derbi ofi cial entre dos 
equips montcadencs de korfbal, 
que es va disputar el 7 d’abril 
a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre, va fi nalitzar 
amb victòria del CK Montcada 
B davant de l’AEE Montserrat 
Miró (18-25), en partit corres-
ponent a la 13a jornada de Se-
gona Divisió. Després d’una 
primera meitat molt igualada, 
que va fi nalitzar amb victòria 
del Miró per 12 a 11, el segon 
equip del CK Montcada va 
reaccionar a la segona part amb 
un parcial de 6 a 14. “Ens ha 
costat entrar al partit i hem 
patit molt a la primera mei-
tat a causa del gran nivell 
d’encert en atac del Miró”, ha 
reconegut Sergio Perales, entre-
nador del CK Montcada B. Per 
la seva part, Aida Rodríguez, 
jugadora del CK Montcada A 
que dirigeix l’equip sènior del 
Miró, fent tàndem amb Mari 
Hernández, considera que la 

clau de la derrota s’explica “per 
la major experiència del ri-
val”. Un cop fi nalitzat el partit, 
els jugadors d’ambdós equips 
es van fer una fotografi a de fa-
mília amb el trofeu de la Copa 
Catalana B que el CK Montca-
da B va guanyar el 24 de març.
El conjunt que entrena Perales 
suma 15 punts i ha pujat fi ns 
a la quarta posició de Segona 
Divisió després d’obtenir, sense 
haver de jugar, una altra victò-
ria contra l’AEE Josep Lladono-

sa, que s’ha retirat de la com-
petició. Per la seva part, l’AEE 
Montserrat Miró és antepenúl-
tima, amb 8 punts. 

Mundial sots-19. Cinc jugadors 
de l’AEE M. Miró –Mario Gimé-
nez, Nora Hendrikse, Pau Segu-
ra, Aitana Segura i Albert Gón-
gora– disputaran amb la selecció 
catalana sots-19 el Mundial de la 
categoria que se celebrarà entre 
el 19 i el 21 d’abril a Leeuwar-
den (Holanda).

L’equip de Sergio Perales va reaccionar després d’una primera meitat molt igualada

El CK Montcada B guanya el derbi 
contra l’AEE Montserrat Miró 
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Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors del CK Montcada B i l’AEE M. Miró es van fotografi ar amb el trofeu de la Copa Catalana B

L’equip sots-21 de la UB MiR va fi nalitzar la temporada el 31 de març 
amb una derrota al pavelló Miquel Poblet contra la UB Sant Adrià B 
(54-69), líder del grup 2n del Campionat de Catalunya de la seva ca-
tegoria que s’ha proclamat campió de lliga amb 39 punts, un més que 
el segon, el CB La Salle-Horta. El conjunt blau ha acabat la competició 
a la tercera posició –empatat amb el Bàsquet CEISSA i el El Masnou 
Basquetbol–  amb 33 punts i un balanç fi nal de 13 victòries i 7 derrotes 
en 20 jornades | RJ

El sots-21 blau acaba tercer el seu campionat

Va jugar contra Guatemala i disputarà dos partits a Finlàndia

FUTBOL SALA

Sergi González torna a ser 
convocat per la selecció 

Sergio González, jugador mont-
cadenc de 21 anys de l’Aspil Vi-
dal Ribera Navarra FS, va dis-
putar amb la selecció espanyola 
absoluta dos amistosos contra 
Guatemala a San Pedro del Pi-
natar (Múrcia). Després de gua-
nyar els dos partits amb el resul-
tat de 9-0 i 7-0, els 14 convocats 
per Fede Vidal disputaran dos 
amistosos més, els dies 13 i 14, 
a Finlàndia. Aquesta és la sego-
na convocatòria per a González, 
qui va debutar amb la selecció 
espanyola a Romania a l’octubre 
de l’any passat.

Copa del Rei. González jugarà la 
fase fi nal que se celebrarà el 4 
i 5 de maig a Ciudad Real. El 
Ribera Navarra FS disputarà la 
semifi nal contra el Jaén | RJ  

Sergio González, en el seu debut a Romania
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L’equip de Toni Moreno pujarà si derrota el CFS Palau

L’AE Can Cuiàs, a només 
una victòria de l’ascens

L’AE Can Cuiàs podria celebrar 
el 14 d’abril l’ascens a Primera 
Catalana si aconsegueix la vic-
tòria en el partit que disputarà a 
la seva pista contra el CFS Pa-
lau Penya Barcelonista (12.30h). 
A manca de cinc jornades per 
acabar la lliga, l’equip de Toni 
Moreno és segon del grup 3r de 
Segona Catalana i té 14 punts 
d’avantatge respecte el tercer, 
l’AP Nou Escorial B. Els sabade-
llencs jugaran un dia abans a la 
pista coberta de la Zona Espor-
tiva Centre contra l’FB Montca-
da, que és desè amb 20 punts. 

Per la seva part, el Maderas San 
Andrés CFS Montcada B és 
novè, amb 23 punts, després de 
guanyar, per 3 a 6, a Palau | RJ  

L’AE Can Cuiàs té molt a prop l’ascens
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L’equip de Xavi Romeo és setè al grup 1r de Primera Divisió

Un triomf en cinc jornades 
per al sènior femení

Amb 24 punts, l’Amac Automo-
tive CFS Montcada es manté a 
la setena posició del grup 1r de 
Primera Divisió femenina, tot i 
que només ha pogut aconseguir 
una victòria a les últimes cinc 
jornades. Després de guanyar 
l’FS Olympic Floresta (5-4), 
l’equip que entrena Xavi Romeo 
ha encaixat dues derrotes segui-
des contra l’AEFS Arrels (8-1) i el 
CFS Les Glòries 2014 (0-7). 

Sènior masculí. El Broncesval 
CFS Montcada, que s’havia situat
a un punt de la permanència 

després de guanyar el CE Vaca-
risses (3-4), torna a tenir quatre 
punts de desavantatge en per-
dre el seu últim partit contra el 
Grups Arrahona (6-7) | RJ  
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FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA

L’Amac va perdre a casa contra Les Glòries

Els jugadors del sènior A blau van celebrar a la pista la seva victòria contra l’AE Stucom (93-72)
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....també és notícia...................................

Al tancament d’aquesta edició, ja s’havien fet un total de 408 inscrip-
cions per a les tres curses de la 7a edició de la Montescatano que se 
celebrarà el 28 d’abril a la serralada de Marina. La prova, amb sor-
tida i arribada al carrer Major cantonada amb Generalitat, constarà 
de tres proves: la llarga, de 21 km; la clàssica, de 16 km; i la curta, 
de 10 km. Enguany, la Montescatano, que forma part del calendari 
de curses de muntanya de la FEEC, també acollirà el Campionat de 
Catalunya Universitari a la cursa llarga. D’altra banda, Daniel Moreno 
–a la foto–, de la UltraJAM, va aconseguir la quarta posició a la clas-
sifi cació general, sent el tercer millor de la seva categoria, a la cursa 
de 78 km de la Ultra Montseny que es va disputar el 6 d’abril | RJ

ATLETISME

Tot a punt per a la 7a edició de la Montescatano que 
la Joventut Atlètica Montcada organitzarà el 28 d’abrilA manca de sis jornades per acabar la lliga, l’equip de Can Sant Joan en-

cara té opcions de mantenir-se a Primera Catalana després d’haver acon-
seguit, per primera vegada aquesta temporada, dues victòries seguides 
–tres en quatre jornades– contra l’AEC Manlleu (3-2) i el CF Sabadell Nord 
(5-1). A Primera Catalana femenina, l’FB Montcada ocupa l’onzè lloc del 
grup 2n després de guanyar al camp del cuer, la UE L’Estartit (1-3), i 
perdre a casa del CE Llerona (4-1). A Segona Catalana, el CD Montcada 
manté la quarta posició al grup 2n, tot i que fa tres jornades que no guan-
ya. Al seus dos últims partits, els verds ha perdut contra l’FC Valladoreix 
(0-2) i han empatat al camp de l’AE Young Talent Badalona Sud (2-2) | RJ
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Amb la victòria que va obtenir el 6 
d’abril a la pista de l’H. Poblenou 
(26-27) –a la foto–, el primer equip 
lassal·lià s’ha assegurat la seva per-
manència a Primera Estatal a man-
ca de tres jornades per acabar la 
lliga. D’altra banda, el sènior feme-
ní encara no ha aconseguit cap vic-
tòria a la Copa Federació després 
d’haver-ne disputat tres partits | RJ 

HANDBOL
El sènior A del 
CH La Salle certifi ca, 
de forma matemàtica, 
la seva permanència 
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José ‘Pitu’ Gómez, qui va ser juga-
dor del CD Montcada entre 1962 i 
1975, va morir el 5 d’abril a l’edat 
de 72 anys després d’una llarga 
malaltia. Gómez, que jugava al mig 
del camp, està considerat com un 
dels millors futbolistes de la història 
del club verd i va ser el seu capità 
a l’època daurada a 3a Divisió | RJ 

Dol per la mort de ‘Pitu’ 
Gómez, jugador del CD 
Montcada als anys 60 i 70

Un total de 38 persones –a la foto, part del grup– va participar el 8 d’abril a 
l’excursió de 16 km amb destinació al Camí del Mar GR-2 que s’emmarca 
en el cicle que promouen El Cim i el CEAV amb la col·laboració de l’IME. La 
propera sortida, de 18 km, es farà el 5 de maig i anirà al Castell de Torre del 
Baró. Les persones interessades es poden apuntar a la seu de l’IME (Tarra-
gona, 32), per telèfon (935 650 999) o a través del correu ime@montcada.
org. Les inscripcions també es podran fer el mateix dia, a les 8.30h, en el 
punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet. D’altra banda, el Cim 
obre el 15 d’abril, a través d’Internet, les inscripcions per participar a la 34a 
Caminada Montcada-Montserrat que se celebrarà l’11 de maig. Les excur-
sions preparatòries es faran els dies 13 i 27 d’abril –a Collserola i a la se-
rralada de Marina– i el 4 de maig, amb la 33a Caminada a Mas Rampinyo
(per a més informació, consultar l’anunci de la pàgina 19) | RJ 

EXCURSIONISME

Una quarantena de persones camina cap al mar 
i el Cim obre inscripcions per anar a Montserrat

El sènior A del TT La Unió va fi nalitzar la lliga el 7 d’abril amb una de-
rrota a la pista del CTT Sant Quintí de Mediona (5-1) que va provocar 
que acabés la competició a la vuitena posició del grup 1r de Preferent, 
amb 18 punts (9 victòries i 13 derrotes). Per evitar perdre la catego-
ria, l’equip montcadenc haurà de disputar la repesca que determinarà 
l’útima plaça de descens. El dia 14, a partir de les 11h, el TT La Unió 
jugarà a casa la primera eliminatòria contra el TT Premià de Mar. Si la 
supera, ja estarà salvat i el seu proper objectiu serà acabar la compe-
tició en la millor posició possible. El segon equip, que ha estat últim 
al grup 2n de Segona A amb 4 punts, ha perdut la categoria i jugarà 
la propera temporada a Segona B. Per la seva part, el sènior C, que 
també ha estat el cuer del grup 2n de Tercera amb 2 punts, disputarà 
el play-off de posicions | RJ

TENNIS DE TAULA

El primer equip del TT La Unió haurà de jugar 
el play-off per evitar perdre la seva categoria EL

 C
IM

FUTBOL

La UE Sant Joan-Atlètic somia amb la salvació 
després d’encadenar dues victòries consecutives

20.00h Sala d’actes 
de La Unió

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A CÀRREC DE JOSEP BACARDIT

20.30h
La Unió 
de Mas 
Rampinyo

INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS

21.30h Sala d’actes 
de La Unió 

SOPAR CONCERT AMB CAFÈ 
TRIO (CONCERT + SOPAR 15€ / 
CONCERT10€)

3 DE MAIG DEL 2019

10.30h Escola  
Elvira Cuyàs JOCS GEGANTS

08.00h Davant de 
La Unió

XXXIII CAMINADA DE MAS 
RAMPINYO 

13.00h
Pista 
Coberta  
Elvira Cuyàs

PRESENTACIÓ DE PLATS DE LA 
MOSTRA DE CUINA

16.30h Escola  
Elvira Cuyàs CIRCUIT CANÍ

20.00h Sala d’actes 
de La Unió

NOU ESPECTACLE D’EN PEYU 
(ANTICIPADA 15€, TAQUILLA 18€)

12.00h Escola  
Elvira Cuyàs

SARDANES AMB LA COBLA NOVA 
VALLÉS 

4 DE MAIG DEL 2019

10.00h Av. 
Catalunya 3X3 DE BÀSQUET

10.00h Av. 
Catalunya BOTIFARRADA POPULAR

5 DE MAIG DEL 2019

11.00h Av. 
Catalunya GIMCANA DE JOCS I CUCANYES

18.00h Sala d’actes 
de La Unió

TEATRE:  PEL DAVANT... I PEL 
DARRERA. DEL GRUP TEA345 (8€ 
ANTICIPADA / 10€ TAQUILLA)

Ven a d’entrades i 
més informació a 
www.la-unio.cat

14. 0h
Pista 
Coberta  
Elvira Cuyàs

DEGUSTACIÓ MOSTRA DE CUINA 
(6€)

10.00h Av. 
Catalunya XIX TROBADA DE PUNTAIRES

10.00h Av. 
Catalunya III TROBADA DE PATCHWORK

10.00h Av. 
Catalunya

UNITAT MÓBIL DEL BANC DE SANG 
(DURANT TOT EL MATÍ)

13.00h Av. 
Catalunya

FI DE FESTA AMB BALL I 
ANIMACIÓ

17.00h Sala d’actes 
de La Unió

ESPECTACLE INFANTIL 

LES PRINCESES (6€)

10.00h
Capella 
de Mas 
Rampinyo

MISSA DE FESTA 

MAJOR

10.00h Passeig C-17
MASTERCLASS DE 

ZUMBA

11.00h Passeig C-17
ESPECTACLE INFANTIL 

ELS PIRATES

12.00h Passeig C-17 TROBADA CASTELLERA
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.....Viu l’Esport................

El juvenil femení del CH La 
Salle disputarà entre el 12 i el 
14 d’abril a Elx (Alacant) la fase 
prèvia del Campionat d’Espan-
ya. L’equip d’Àlex Expósito 
jugarà al sector G i debutarà el 
12 d’abril, a les 20.30h, contra el 
gran favorit, el Grupo Assa Elx 
–primer classifi cat de la Comu-
nitat Valenciana. El dia 13, a les 
12h, jugarà contra el Dos Her-
manas –segon d’Andalusia– i el 
14, a les 10h, contra el Maristas 
Cartagena –primer de Múrcia.  

Lliga Catalana. Les lassal·lianes 
han fi nalitzat en la quarta posició 
el Top 4 disputat el 30 i 31 de 
març a Granollers després de 

perdre els dos partits jugats 
contra el BM La Roca, a les 
semifi nals, per 35 a 28, i contra 
l’Handbol Sant Vicenç, a la fi nal 
de consolació, per 25 a 19. 

El BM La Roca es va procla-
mar campió de Catalunya en 
guanyar la fi nal contra l’equip 
amfi trió, el BM Granollers (28-
19).

HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil femení disputarà la fase 
prèvia del campionat d’Espanya
Les montcadenques jugaran contra l’Elx, el Dos Hermanas i el Maristas Cartagena 

Rafa Jiménez | Redacció

La davantera va marcar sis gols en dos partits a la fase prèvia

FUTBOL

Claudia Pina es classifi ca 
per jugar l’Europeu sots-19

Claudia Pina, jugadora mont-
cadenca de 17 anys del FC Bar-
celona, va brillar amb la selec-
ció espanyola sots-19 a la ronda 
prèvia del Campionat d’Eu-
ropa que es va disputar entre 
el 3 i el 10 d’abril a diferents 
ciutats de Galícia. Espanya va 
acabar aquesta fase amb un ple 

de victòries contra Sèrbia (2-0), 
Hongria (7-0) i Irlanda (3-0) i 
defensarà, entre el 16 i el 28 de 
juliol a Escòcia, el seu títol de 
vigent campiona de la catego-
ria. Pina, que va jugar l’última 
mitja hora contra les sèrbies, 
va ser titular en els dos partits 
posteriors, sumant sis gols | RJ

Amb dos gols contra Irlanda, Pina va certifi car la classifi cació d’Espanya per a l’Europeu sots-19

Juanda Fuentes, 
eliminat amb 
Colòmbia al 
Sudamericà de 
futbol sots-17

El jugador montcadenc del ca-
det A del FC Barcelona no va 
poder aconseguir cap gol amb 
el seu país d’origen, Colòmbia, 
durant la seva participació al 
Campionat Sudamericà sots-17 
que s’està disputant al Perú fi ns 
al 15 d’abril. La selecció colom-
biana va quedar eliminada a la 
primera fase després de perdre  
contra Argentina (2-1), Uruguai 
(2-1), Brasil (3-2) i Paraguai (1-0). 
Fuentes va jugar els últims mi-
nuts dels tres primers partits | RJ
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La competició es va disputar el 6 d’abril, a Barberà del Vallès

NATACIÓ

Bon paper local a la 
fi nal comarcal escolar

L’EN Montcada va assolir un 
bon balanç de medalles a la fi -
nal comarcal dels Jocs Escolars 
que es va disputar el 6 d’abril a 
Barberà del Vallès. Van destacar 
els resultats dels benjamins Ge-
rard Bofi ll (segon als 25 metres 
esquena) i Leire Godoy (tercera 
als 25 braça); dels alevins Eric 
Díaz (segon als 50 braça i lliu-
res), Carla Misas (segona als 50 
esquena i tercera als 50 lliures), 
Laia López (tercera als 50 es-
quena i papallona) i Joan Sentís 
(tercer als 50 papallona); dels 
infantils Arnau Bofi ll (segon als 
100 esquena), Gemma Gómez 
(tercera als 100 lliures i esquena) 
i Naiara Godoy (tercera als 100 
papallona), així com del cadet 
Pablo Beltran (segon als 100 lliu-
res). Per relleus, l’EN Montcada 
va obtenir el segon lloc als 4x25 

estils mixtos a les categories ale-
vina i benjamina. 

Més resultats. Anna Moreno Egeda,
del CN Granollers, va aconseguir 
el cinquè lloc per equips a la cate-
goria infantil al Campionat d’Espa-
nya d’artística que es va disputar 
el  23 i 24 de març a Sabadell. Els 
dies 30 i 31, Marc Sala va ser segon 
amb Catalunya a la classifi cació per 
equips del Campionat d’Espanya 
per a discapacitats fet a Madrid | RJ

L’equip de relleus benjamí que va acabar segon

El club local va 
obtenir sis metalls 
a la competició 
de  Poomsae que 
es va disputar el 
31 de març a la 
Selva del Camp 
(Tarragona). Martí 
Junqueras (nas-
cut al 2010), Yu 
Cao, Lucas Esqui-
vel (ambdós del 
2009) i Daniel Moya (2007) van guanyar el metall d’or. D’altra banda, 
Ainhoa Muñoz (2007) i Diego Martínez (2006) es van endú el bronze | RJ

TAEKWONDO
El Lee Young guanya sis medalles al Torneig Amistat

L’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure 
(IME) ha comme-
morat un any més 
el Dia Mundial de 
l’Activitat Física, 
que se celebra el 6 
d’abril, amb unes 
jornades de portes 
obertes, entre els 
dies 8 i 13, a algunes de les classes de les activitats que s’imparteixen al 
gimnàs municipal i a Montcada Aqua. A la foto, una sessió de zumba | RJ

IME
Commemoració del Dia Mundial de l’Activitat Física
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Juanda Fuentes, amb la samarreta de Colòmbia
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El juvenil femení va fi nalitzar en la quarta posició la seva participació al Top 4 de la Lliga Catalana

El conjunt lassal·lià comença el 14 d’abril, amb un partit a la pista de 
l’Handbol Ribes, la segona fase de Segona Catalana que enfrontarà els 
vuit millors equips de la categoria que lluitaran per aconseguir el títol de 
campió. El juvenil B local va fi nalitzar la primera fase a la quarta posició 
del grup B amb un total de 30 punts i un balanç de 15 victòries i 5 de-
rrotes. L’equip que entrena Marc Puig jugarà al grup A i els altres rivals 
seran La Salle Bonanova Atlètic i l’AEH Les Franqueses | RJ

El juvenil B masculí, entre els millors equips

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

Una setantena d’infants, 
des de P3 fi ns a 6è, de 
les escoles Reixac, Elvira 
Cuyàs i Font Freda van 
participar el 6 d’abril a 
la trobada de Jocs Esco-
lars que el CDEM i l’IME 
van organitzar a la pista 
d’atletisme de la Ferreria. 
Els infants van practicar 
diferents esports com el 
beisbol, l’atletisme i el bàdminton, així com diferents jocs d’animació. La 
tercera trobada esportiva es farà el 4 de maig a la Zona Esportiva Centre i 
la cloenda dels Jocs Escolars serà el dia 24 | RJ
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Jornada d’activitats extraescolars a la pista d’atletisme
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Narcís Subatella i Gisela Fontarnau
Art i disciplina. Narcís Subatella i Gisela Fontarnau són una parella de ballarins que han de-
senvolupat la seva trajectòria professional a Alemanya. Amb només 21 i 19 anys respectivament, 
el Narcís i la Gisela, que també són parella sentimental, van entrar a formar part del ballet del Lan-
destheater Detmold, a l’estat federal de Renània del Nord. Fa un any, van decidir tornar a Montcada 
i Reixac –han complert la trentena d’edat i han estat pares d’una nena– i reorientar la seva vida la-
boral després d’haver tancat una etapa al món de la dansa de primer nivell. Formats al Conservatori 
Nacional de Dansa de Madrid, el passat mes de febrer van participar a la Segona Gala de Ballarins 
catalans al món, un espectacle que convida professionals que triomfen a l’estranger perquè a casa 
nostra no tenen oportunitats laborals.

‘En aquest país els artistes 
estem molt poc valorats’  

Com es porta el fet d’acabar l’etapa 
professional amb només 30 anys?
Gisela: La veritat és que no és gens 
fàcil, però la trajectòria d’un ballarí 
professional és molt curta. Aquest fet, 
unit a d’altres situacions com el naixe-
ment de la nostra fi lla, Auri, i el canvi 
de direcció en la gestió del teatre on 
treballàvem a Alemanya, ens va obli-
gar a deixar la nostra vida tranquil·la i 
còmoda per començar novament des 
de zero a Catalunya. Jo dono classes 
a diverses escoles i el Narcís ha obert 
un negoci sobre sabatilles de dansa.
Quan van començar a fer dansa?
G: De molt petits. Vam coincidir a 
la mateixa escola de Barcelona i al 
Conservatori de Madrid. Primer és 
com una activitat extraescolar, però 
arriba un moment que fas el pas per 
dedicar-t’hi de manera professional.
Narcís, no és habitual que un nen 
decideixi ser ballarí de ballet, no?

No, i no va ser gens fàcil. La meva 
família sempre m’ha donat suport, 
però a l’institut no vaig gaudir de 
la mateixa comprensió fi ns al punt 
que, en diverses ocasions, em vaig 
plantejar deixar-ho. Malgrat tot, vaig 
tirar endavant i, a base d’esforç, em 
van donar una beca per estudiar al 
Conservatori de Madrid. 
I com va ser l’experiència?
G: Un salt qualitatiu molt gran. És una 
formació estricta de sis hores diàries  
i, a la tarda, estudiàvem el batxillerat.
N: Per a mi va ser molt important 
perquè vaig descobrir que no era un 
‘rara avis’ i que hi havia molts altres 
nois que també volien ser ballarins. 
Quines habilitats ha de tenir un ba-
llarí o ballarina?
G: El més important és que li agradi 
perquè el camí fi ns arribar a ser un 
ballarí professional és molt sacrifi -
cat. La tècnica s’aconsegueix a base 

d’una rutina de repeticions diàries.
N: El meu professor ens deia que 
la millor qualitat d’un ballarí és la 
intel·ligència, perquè ha de pensar 
molt per controlar el cos i aplicar els 
moviments. D’altra banda, ser fort a 
nivell mental és tan important com 
la disciplina.

Què distingeix un ballarí d’un bon 
ballarí?
N: És bàsic dominar la tècnica, però 
la diferència està en la capacitat 
d’expressar emocions i sentiments. 
Això fa de la dansa un art. Una ma-

teixa coreografi a pot ser completa-
ment diferent segons qui la interpreti.
G: Al Conservatori es fan classes 
d’interpretació i sempre ens deien 
que és molt important observar per 
entendre les emocions. Ens convida-
ven a seure, per exemple, a un parc 
i mirar com juguen els pares amb els 
fi lls o com camina la gent.
Per què van marxar a Alemanya?
N: Perquè aquí els artistes estem 
infravalorats. Després d’acabar els 
estudis, vaig estar un any treballant 
amb contractes porqueria a diverses 
companyies, que em van servir per 
agafar experiència però no per viu-
re. Una amiga em va comentar que 
necessitaven un ballarí a Detmold, 
vam marxar cap allà i, per sort, ens 
van agafar a tots dos. Va ser un re-
gal de la vida. Per primer cop podíem 
viure de la dansa! El govern alemany 
incentiva la cultura amb subvencions 

importants que permeten als teatres 
tenir plantilles estables. A casa nostra 
tenim molt bones escoles, però des-
prés no tenim feina. Hi ha ballarins 
catalans repartits per tot el món com 
a primeres estrelles.
G: Allà, quan anàvem pel carrer, la 
gent ens reconeixia i ens valorava. En 
canvi aquí, quan diem que som balla-
rins, ens pregunten de què treballem.
A Montcada hi ha una gran afi ció al 
ball. Amb motiu del Dia de la Dan-
sa, el pavelló M. Poblet acollirà el 4 
de maig una nova edició del festival 
protagonitzat per les escoles de ball 
del municipi. Què els hi sembla?
G: És fantàstic! La dansa és molt 
saludable i ens enriqueix com a 
persones. 
N: Seria important que arreu 
s’apostés més per la dansa, amb 
més programació estable i preus 
assequibles.

‘El més important 
per ser un ballarí 
professional és que 
t’agradi, perquè el 
camí és molt sacrifi cat’

ballarins 

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR

JO
CH

EN
 Q

U
AS

T


