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Ganes de festa

Adif encarrega 
un estudi 
per millorar 
l’estació
L’Ajuntament i l’AV Can Sant Joan 
reclamen posar fi  als problemes 
de seguretat i d’accessibilitat als 
trens i a les andanes
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Nieto i Cirera, subcampions 
del món en ball llatí PÀG. 21

El programa satisfà el públic de totes les edats l PÀGS. 16-17El programa satisfà el públic de totes les edats
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Adif planeja millorar la funcio-
nalitat de l’estació de Montcada 
Bifurcació en considerar que 
constitueix un enclavament es-
tratègic en la xarxa de Rodalies 
per l’entrada nord a Barcelona. 
L’empresa ferroviària considera 
que es tracta de la instal·lació 
amb millors condicions d’ope-
rativitat per acollir una terminal 
per als serveis regionals en direc-
ció sud i per a l’estacionament de 
trens.
Per millorar la funcionalitat de 
l’estació montcadenca, Adif ha 
tret a licitació la redacció d’un 
estudi d’alternatives i la dels pro-
jectes bàsic i de construcció amb 
un pressupost d’un milió d’euros 
i un termini d’execució de 12 
mesos. La remodelació de Mont-
cada Bifurcació ha d’incloure la 
implementació de la quàdruple 
via –hi haurà vuit vies en total– 
i la confi guració de les andanes 
que passaran a ser quatre, amb 
l’amplada i l’alçada adients per 
garantir la seguretat i l’accessibi-
litat dels usuaris als combois.

Demanda d’informació. L’anunci  
d’Adif sobre els plans de futur 
per a Montcada Bifurcació ha 
estat una sorpresa per a l’Ajun-
tament que ha conegut la infor-
mació a través dels mitjans de 
comunicació. L’alcaldessa en 
funcions, Laura Campos (ICV-
EUiA), ha demanat una reunió 

urgent amb els responsables de 
l’empresa ferroviària per exigir 
explicacions. L’edil considera 
que el procediment s’havia d’ha-
ver comentat prèviament en el si 
de la comissió que es va crear ex-
pressament fa tres anys amb Adif 
i Renfe per abordar la millora de 
les estacions del municipi. 
“Volem conèixer exactament 
quines són les actuacions que 
es preveuen a la futura estació 
i garantir que s’inclouran totes 
les reclamacions del consistori 
i de l’AV pel que fa a la segure-
tat i l’accessibilitat dels usuaris 
a les andanes i als trens”, ha 
manifestat Campos.

Actualitat
laveu.cat

Adif vol que l’estació de Bifurcació sigui 
un punt estratègic de la xarxa ferroviària
L’empresa treu a licitació, per un milió d’euros, un estudi d’alternatives i la redacció del corresponent projecte d’optimització de l’espai

Pilar Abián | Can Sant Joan
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Accedir a les andanes de l’estació 
de Montcada Bifurcació és tot 
un repte per a les persones amb 
problemes de mobilitat, que han 
de sortejar desenes d’esgalons. 
A més, per pujar o baixar de 
determinats combois, els usuaris 
han de salvar gairebé un metre 
de distància. Adif i Renfe són 
conscients d’aquestes problemà-
tiques, per això el Pla de Millo-
ra de la Xarxa de Rodalies de 
Renfe, pactat el 2013 entre el 
Ministeri de Foment i la Gene-
ralitat, contemplava un projecte 
per millorar l’accessibilitat i mo-
dernitzar l’estació que s’havia  
d’executar abans del 2016.
En veure que el compromís no 

es complia, al juny del 2017 
l’AV Can Sant Joan va recollir 
1.326 signatures de queixa que 
va traslladar a Adif, tot recla-
mant la instal·lació d’ascensors i 
l’elevació i ampliació d’algunes 
de les andanes.
Davant l’anunci fet ara per 
Adif, el president de l’entitat 
veïnal, José Luis Conejero, es 
mostra satisfet, tot i que amb 
reserves. “Volem poder fer un 
seguiment de la redacció del 
projecte per garantir que les 
nostres demandes queden re-
collides”, ha dit. L’Ajuntament i 
la Plataforma Tracte Just també 
han demanat reiteradament la 
reforma urgent de l’estació | PA

Demandes històriques per 
millorar les instal·lacions
L’Ajuntament i l’AV Can Sant Joan volen que el projecte 
inclogui ascensors i andanes més àmplies i elevades

ACCESSIBILITAT
L’estació de Can Sant Joan no disposa 
d’ascensors i els usuaris han de baixar i pujar 
desenes d’escales per accedir a les andanes

La remodelació de 
l’espai preveu habilitar 
un total de vuit vies i 
quatre andanes

L’estació rep el nom de Bifurcació perquè és el punt on es bifurquen la línea R3, cap a Puigcerdà, i les línies R4 i R7 cap al Vallès Occidental

CAN SANT JOAN

Conejero, primer per la dreta, amb altres veïns, en una de les andanes més estretes i perilloses
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CAMPANYA D’ESTIU
L’Ajuntament i l’ADF expliquen com 
prevenir incendis forestals i com actuar 
en cas que es declari un foc

L’Ajuntament va tancar l’actual 
mandat amb la celebració de l’úl-
tim Ple, el 12 de juny, a la Casa 
de la Vila, amb un únic punt a 
l’ordre del dia, l’aprovació de les 
actes anteriors. Els grups munici-
pals es van acomiadar amb parau-
les d’agraïment a la ciutadania i la 
institució i satisfets de la feina feta. 
Deu dels 21 regidors que han con-
fi gurat el plenari han posat punt 
fi nal a la seva etapa com a càrrecs 
electes: M. Carmen Porro, Lupe 
Lorenzana i Francisco Hierro 
(PSC); Òscar Gil i Mónica Mar-
tínez (ICV-EUiA); Joan Carles 
Paredes i Montse Sánchez (PDe-
CAT); Ana Ballesta (Círculo), Jo-
sep Galván (CUP) i Eva García 
(PP). Hi van excusar la seva pre-
sència tres dels edils sortints –Hier-
ro, Galván i Ballesta– i la regidora 
Jessica Segovia, reelegida amb En 
Comú Podem. 

Balanç. La representant del PP a 
l’Ajuntament, Eva García, va dedi-
car paraules d’agraïment a les per-
sones amb què ha treballat al llarg 
dels 18 anys que ha format part 

del Ple. L’edil va felicitar l’alcaldes-
sa, Laura Campos, per la seva vic-
tòria a les darreres eleccions, amb 
set representants per a En Comú 
Podem. “Li desitjo molta sort, 
perquè el seu encert serà el ben-
estar de tota la ciutadania”, va 
dir García, qui es va oferir a seguir 
col·laborant, tot i que la formació 
no ha obtingut representació.
Per part dels dos edils del PDe-
CAT, Montse Sánchez es va mos-
trar satisfeta de la feina i va desta-
car que la seva formació, absent al 
pròxim mandat, “continuarà tre-
ballant al servei de la ciutat”. Per 
la seva banda, el portaveu del grup 
municipal, Joan Carles Paredes, va 
manifestar que marxa “feliç pels 
12 anys de treball al consistori”, 
recordant els seus inicis en política 
amb el seu amic Josep Rull, em-
presonat pel procés independista, 
per al qui va tenir unes paraules de 
suport així com per a la resta de 
polítics sobiranistes. 
Una altra formació que tampoc hi 
serà els propers quatre anys al Ple 
és EUiA que, després de 20 anys 
de coalició amb ICV, va concórrer 
en solitari als últims comicis. Els 
seus dos edils van fer un balanç 
positiu de la seva tasca al govern 
municipal amb ICV, Círculo i 
ERC. “Ha estat una etapa molt 
intensa, però ha pagat la pena. 
Treballar pel teu poble és un pri-
vilegi”, va dir Mónica Martínez, 

qui ha ocupat la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni i Ciutadania. D’al-
tra banda, Òscar Gil, president de 
l’Àrea Econòmica, va comentar 
que el mandat ha estat “complicat 
pel context nacional i el govern 
en minoria, però ens n’hem sor-
tit”, va dir, agraint el suport de 
l’oposició i la ciutadania per tirar 
endavant els projectes.
Pel que fa al grup socialista, la regi-
dora més veterana del plenari, M. 
Carmen Porro, amb 20 anys de 
trajectòria a l’Ajuntament, va des-
tacar algunes de les iniciatives que 
es van materialitzar durant l’etapa 
que va ser al govern de coalició 
amb l’antiga CiU. “Hem inten-
tat fer-ho de la millor manera 

possible, dedicant moltes hores 
de la nostra vida”, va expressar 
l’edil. La seva companya de partit, 
Lupe Lorenzana, va fer balanç del 
paper del PSC a l’oposició, amb 
quatre representants. “Hem fet 
una bona feina i hem treballat 
al màxim”, va comentar.
També van intervenir els par-
tits que han composat el govern 
municipal. Per part de Círculo, 
l’agrupació d’electors de Podem, 
que va aconseguir tres edils i que 
al pròxim Ple formarà part de la 
coalicació En Comú Podem, va 
parlar Mar Sempere, presidenta de 
l’Àrea Social: “Gràcies als com-
panys del govern i l’oposició per 
la feina feta durant el mandat, 

que no ha estat gens fàcil”. En re-
presentació d’ERC, amb tres edils, 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez, va lamentar que “el 
proper mandat el plenari per-
drà capital humà, experiència i 
pluralitat”, tot agraint a l’oposició 
el tracte cordial. Per la seva banda, 
l’alcaldessa Laura Campos (ICV-
EUiA) va cloure el debat fent ba-
lanç del mandat, que va qualifi car 
d’“atípic”, amb la dimissió de set 
regidors i el fet de governar en mi-
noria, una situació que no es dona-
va feia més de 20 anys. “Gràcies 
als consensos dels grups, la ciutat 
no ha quedat aturada”, va agrair 
Campos, posant en valor la políti-
ca local.

ÚLTIM PLE

Els grups municipals s’acomiaden de 
l’actual mandat satisfets de la feina feta
Els regidors sortints tanquen la seva etapa com a càrrecs electes amb paraules d’agraïment cap a la institució i la ciutadania
Sílvia Alquézar | Redacció
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D’esquerra a dreta, els regidors sortints Eva García, Mónica Martínez, Joan Carles Paredes, Montse Sánchez, Òscar Gil, Carmen Porro i Lupe Lorenzana

El plenari municipal 
perd la representació 
d’EUiA, el PDeCAT, la 
CUP i el PP
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L’espai cultural en construcció al 
costat del pavelló Miquel Poblet 
estarà enllestit aquest mes de ju-
liol, segons les previsions del 
consistori. L’equipament, amb 
una coberta en forma de prisma, 
té 144 m2 repartits en una sala 
polivalent d’11 metres d’alçada 
en el seu punt màxim i un ma-
gatzem i estarà destinat a entitats 
que tenen la necessitat d’un espai 
de grans dimensions per assajar. 
La construcció va ser una de 
les propostes guanyadores de la 
primera edició dels pressupostos 
participatius juntament amb una 
pista esportiva exterior que es 
començarà a fer a fi nal d’aquest 
mes amb la previsió d’acabar al 
novembre. El cost total d’ambdu-
es intervencions serà de 536.000 
euros.

Altres projectes. Durant els pro-
pers mesos s’han de materialit-
zar diferents actuacions urba-
nístiques al municipi. D’acord 

amb el calendari, el projecte 
més avançat és el de fer arribar 
l’aigua potable a la urbanització 
l’Estany de Gallecs, que acaba-
rà a mitjan de juliol, tot i que la 
connexió de la nova canonada 
amb els habitatges haurà d’espe-
rar a què es faci el projecte d’ur-
banització del sector. Aquesta 
intervenció la sufragan l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), 
que paga 160.000 euros i la resta 
–136.000 euros–, els propietaris 
de les parcel·les. Actualment els 
veïns reben el subministrament 
d’un dipòsit d’aigües freàtiques 
no apte per al consum. Quan es 
legalitzi el sector, els habitatges 
quedaran connectats a la xarxa 
d’Aigües Ter Llobregat. “L’Es-
tany de Gallecs marca el camí 
a seguir amb altres urbanitza-
cions amb dèfi cits urbanístics; 
estem treballant conjuntament 
amb els veïns per afrontar la 
regularització de l’espai bus-
cant les solucions més òptimes 
i econòmiques, ja que els costos 

els ha d’assumir la propietat”, 
va dir el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), 
després de participar el 12 de 
juny en una visita d’obres acom-
panyat de tècnics municipals.
També segueixen a bon ritme les 
obres d’adequació d’una vorera i 
un carril bici a l’N-150, entre Can 
Sant Joan i Terra Nostra, així 
com la integració d’aquest vial 
en el barri a la banda de la zona 
15. La connexió entre Can Sant 
Joan i Vallbona pel carrer Oristà 
es preveu que acabi a l’octubre 
i, en breu, han de començar les 
obres de conservació previstes a 
Vista Rica i la Torre Na Joana. 
Pel que fa a l’actuació en marxa 
al carrer Barberà, a la munta-
nyeta de la Font Pudenta, ja s’ha 
desbrossat el talús per on passarà 
el nou tram del vial que connec-
tarà amb el carrer Medinacel·li. 
Aquesta intervenció urbanística, 
iniciada a mitjan de maig, té un 
termini d’execució aproximat de 
sis mesos.

Pilar Abián | Redacció

PLA D’EN COLL

L’espai cultural annex al pavelló 
estarà enllestit al mes de juliol
La construcció de la pista esportiva començarà en breu amb la previsió d’acabar enguany
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El primer parc caní de Montcada, 
situat al costat del parc de la Llacu-
na, a Mas Duran, ja està obert al 
públic. L’espai, de 2.000 m2, dispo-
sa d’una font i està delimitat amb 
tanques per tal que els animals pu-
guin córrer en llibertat sense mo-
lestar la resta d’usuaris. L’actuació 
l’ha realitzat l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) a petició del 
consistori, donant resposta a una 
reivindicació veïnal. L’Ajuntament 

s’ocuparà de la neteja i la desin-
fecció periòdica de l’espai i durà a 
terme una campanya d’informació 
i civisme adreçada als usuaris del 
parc de la Llacuna i als visitants 
del Pla de Reixac. 
L’alcaldessa en funcions, Laura 
Campos (ICV-EUiA), ha anunciat 
que el govern estudia fer més parcs 
canins a d’altres punts del munici-
pi. D’altra banda, l’AMB ha enlles-
tit un nou accés al parc de la Llacu-
na des de l’avinguda Pau Picasso.

Una de les usuàries, a la foto, demana més bancs i un sistema d’il·luminació per a les nits

PORTA D’ENTRADA
El Consorci del Parc de Collserola repara l’accés a 
l’espai natural des del barri de Can Cuiàs
El Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola ha 
invertit un total de 30.000 
euros en les obres de millo-
ra de l’accés a aquest espai 
natural des de Can Cuiàs. Els 
treballs, que es van fer entre 
abril i maig, han consistit en 
la reparació de la tanca perimetral, situada prop de la cruïlla dels carrers 
Petúnies i Camèlies, i la col·locació de noves taules i nous bancs a la zona 
de lleure, situada 300 metres endins. La reposició de la tanca era una 
llarga reivindicació, tant dels veïns com del propi Ajuntament | LR
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RIPOLL
Actuació amb voluntaris per netejar la llera del riu
L’Ajuntament va dur a terme el 
primer cap de setmana de juny 
una nova actuació de neteja de 
la llera del riu Ripoll, després de 
l’eradicació dels horts il·legals a 
fi nal de l’any passat. En aquesta 
ocasió, el condicionament va anar 
a càrrec del consistori i de dues 
entitats col·laboradores, Hàbitats i 
Plant for the planet, que van retirar 
residus que encara hi havia a la llera i van fer una plantada d’espècies 
naturals. En concret, s’hi van plantar un total de 9 arbres –freixes, àlbers 
i salzes–; i 16 arbustos –gatells, sargues, saulics i saücs | LR
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L’equipament que es destinarà a entitats culturals té una coberta en forma de prisma amb una alçada d’11 metres en el seu punt màxim
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Obert el primer parc caní 
del municipi a Mas Duran

NOVETAT

L’acte en suport als polítics encausats per l’1-O es va fer en acabar l’últim Ple del mandat
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L’últim dia del judici contra 
els polítics sobiranistes, el pas-
sat 12 de juny, al voltant d’un 
centenar de persones es van 
concentrar davant de la Casa 
de la Vila atenent a la crida de 
l’ANC i dels partits independen-
tistes arreu del país. L’acció va 
consistir en la lectura d’un ma-
nifest en què es va qualifi car el 
judici “d’escarni i atemptat a 
la democràcia i als drets ci-
vils i polítics, especialment al 
d’autodeterminació”.  

Concentració en 
suport als polítics 
encausats

En previsió d’una sentència 
condemnatòria, els convocants 
de la protesta van demanar als 
assistents que participin a totes 

les concentracions que es facin 
per “plantar cara a la repres-
sió i fer efectiva la indepen-
dència de Catalunya” | PA

PLA DE REIXAC
Nova demanda municipal a la Generalitat perquè es 
retiri l’Àrea Residencial Estratègica de Mas Duran
La petició la va traslladar el 6 de juny el president de l’Àrea Territorial en 
funcions, Jordi Sánchez (ERC), al secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí 
Serra, i al sub-director general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà, Josep 
Armengol. El polèmic ARE, que mai no s’ha arribat a desenvolupar i que 
preveu la construcció de 2.130 habitatges, va ser aprovat per la Generalitat 
al 2008 i al juny del 2017 el Ple de l’Ajuntament va acordar per unanimitat 
demanar-ne la retirada en considerar que cal preservar el Pla de Reixac, 
petició que encara està en fase d’estudi per part de la Generalitat | PA

Laura Grau | Mas Duran
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A petició dels veïns del Bosc d’en 
Vilaró, l’Ajuntament i la secció lo-
cal de l’ADF van organitzar una 
xerrada l’11 de juny, a la Casa de 
la Vila, per donar inici a la cam-
panya de prevenció dels incendis 
forestals. L’acte, titulat ‘Si arriba 
el foc, estàs preparat?’, va anar a 
càrrec de Marià Massana, bomber 
i cap d’operatiu de l’ADF Vacaris-
ses, qui va explicar les mesures 
d’autoprotecció i prevenció per als 
residents en entorns naturals, ja 
siguin en urbanitzacions o en ca-
ses aïllades. La llei determina que 
aquests habitatges han de tenir les 
parcel·les netes de vegetació i que 
els arbres més propers a les edifi ca-
cions han d’estar a sis metres. 
També es recomana tenir els vials 
nets i accessibles i disposar d’una 
xarxa d’hidrants. Els propietaris 
de les parcel·les no edifi cades estan 
obligats a tenir-les netes de vegeta-
ció seca i, en cas de no fer-ho, els 
veïns afectats poden reclamar a 
l’Ajuntament que prengui mesu-
res, fent una neteja d’ofi ci que des-

prés el propietari haurà d’assumir 
econòmicament. En aquest sentit, i 
davant els dubtes expressats per al-
guns assistents sobre l’actuació de 
l’Ajuntament en aquesta matèria, 
Massana va recomanar que s’ha 
de ser insistent amb les adminis-
tracions i va recordar que entitats 
supramunicipals com la Diputació 
ofereixen ajudes econòmiques per-
què les urbanitzacions situades en 
espais forestals tinguin un pla de 
prevenció contra els incendis.

Recomanacions. Durant la seva 
xerrada, Massana va oferir algu-
nes indicacions per evitar incen-
dis com no fer mai foc al bosc, no 
llençar llumins o focs d’artifi ci i no 
circular amb vehicles fora dels ca-
mins autoritzats. En cas d’incendi, 
si s’opta per sortir de l’habitatge 
s’ha de fer en la direcció contrària 
a les fl ames i deixar-lo ben tancat i 
amb els subministraments tallats. 
En cas contrari, s’han de deixar les 
llums exteriors enceses, tancar tots 
els punts de ventilació, omplir la 
banyera d’aigua, posar tovalloles 

mullades sota les portes i prote-
gir-se amb roba de cotó, ulleres i 
un mocador a la cara. En relació 
a si és millor fugir o refugiar-se del 
foc, Massana va assegurar que, si 
l’habitatge està ben protegit, “és 
més segur quedar-s’hi a dins”.
En cas d’un incendi a camp obert o 
en un bosc, la recomanació és anar 
en direcció contrària al foc i, si es 
va en cotxe, quedar-se a l’interior, 
amb la ventilació apagada i aturats 
en un espai arrecerat. Massana 
també va assenyalar que la feina 
d’extinció d’un incendi s’ha de dei-
xar en mans dels professionals.

Rafa Jiménez | Montcada

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

Marià Massana és bomber i cap d’ADF

CAMPANYA ESTIVAL

Xerrada informativa sobre com 
actuar en cas d’incendi forestal
L’acte el van organitzar l’Ajuntament i l’ADF a petició de veïns del Bosc d’en Vilaró

Commoció al veïnat pel 
violent assassinat d’un 
home a la via pública
Els fets van passar l’1 de juny a prop de l’estació de tren

Un home de 33 anys va ser vio-
lentament assassinat l’1 de juny 
a l’avinguda Terra Nostra per 
l’exparella de la dona que l’acom-
panyava en el moment dels fets, 
la qual fa tan sols dos mesos que 
resideix al barri. L’agressor, de 26 
anys i veí de Barcelona, va apu-
nyalar l’home acarnissadament 
fi ns que un grup de persones el 
van retenir a l’espera de l’arriba-
da dels Mossos d’Esquadra. Dos 
dies després, un jutge va decretar 
el seu ingrés a presó sense fi ança.
El succés va causar una gran com-

moció al barri, atès que va tenir 
lloc a la via pública i va ser presen-
ciat per diversos veïns, motiu pel 
qual l’Ajuntament va activar un 
servei especial per donar suport 
psicològic i acompanyament a les 
persones que ho van requerir.
El 4 de juny, el consistori va con-
vocar davant la Casa de la Vila 
un acte en record a la víctima i 
per condemnar els fets. L’AV Ter-
ra Nostra també ha fet un escrit 
expressant el seu rebuig a “tota 
mena de violència i, en especial, 
als maltractaments per motius 
de gènere o identitat sexual”.

Pilar Abián | Montcada
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L’Ajuntament va convocar un acte el 4 de juny per condemnar el succés i en record de la víctima
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Un grup de famílies de diverses 
escoles públiques de la ciutat ha 
iniciat una campanya informativa 
sobre la jornada contínua a infan-
til i primària, que compacta les ho-
res lectives –que continuen sent les 
mateixes– fi ns a les 14h. La Casa 
de la Vila va acollir el 5 de juny 
una xerrada per explicar els avan-
tatges d’aquest model horari, que 
no suposa un increment de les des-
peses per a les famílies i manté tots 
els serveis complementaris com el 
menjador i les activitats extraesco-
lars, oferint la possibilitat de reco-
llir els infants a les 14h, les 15h i 
les 16.30h. Els defensors d’aquest 
tipus d’organització horària, que 
ja s’aplica a molts països europeus 
i comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol, consideren que el nou 
model disminueix l’absentisme 
i millora la conciliació familiar. 

“El fet de concentrar l’activitat 
acadèmica als horaris de major 
receptivitat redueix la fatiga i 
l’estrés dels infants, que dispo-
sen de més temps per jugar, des-
cansar i estar amb la família”, 

va comentar Sandra Carmona, 
presidenta de l’Ampa de l’escola El 
Turó. Els impulsors de la iniciativa 
al municipi van convidar a l’acte 
Mireia Esparza, mare de l’escola El 
Papiol, on fa set anys es va imple-
mentar aquest model horari. “Els 
infants es van adaptar molt bé. 
Si es queden a dinar, no canvia 
res, però si marxen a les 14h, el 
canvi és substancial perquè gua-
nyen en tranquil·litat, estan més 
estona amb la família i poden 
aprofi tar millor les tardes”, va 
explicar Esparza.

Primeres passes. L’escola El Turó 
és l’únic centre de Montcada on 
s’ha fet una consulta entre les fa-
mílies per saber si són partidàries 
o no d’adoptar el nou horari, amb 
un resultat gairebé unànim a favor 
de la compactació de la jornada 
lectiva. El col·legi ja ha fet tot el 
procés que exigeix la Generalitat 
per presentar la petició al Departa-
ment d’Educació, qui decideix en 
última instància si es pot aplicar. 
En l’actualitat, només una vintena 
d’escoles arreu de Catalunya for-
ma part de la prova pilot iniciada 
el curs 2012-2013 i, per ara, no 
es preveu l’ampliació del nombre 
de centres. Una altra de les esco-
les que ha començat a moure el 
tema és Mas Rampinyo, on un 
grup de famílies lidera l’aposta 
per la jornada contínua. “Fa anys 

que tenim aquesta inquietud. El 
motiu de la xerrada és donar a 
conèixer els avantatges del nou 
model perquè creiem que hi ha 
molta desinformació entre les 
famílies”, va comentar Meritxell 
García, una de les promotores del 
canvi horari a l’equipament edu-
catiu de Mas Duran. El grup de 
pares i mares que aposten per la 
jornada contínua vol realitzar més 
xerrades informatives de cara al 
curs vinent per donar a conèixer 
el model amb l’objectiu que cada 
escola pugui decidir el seu horari. 

Mireia Esparza, mare de l’escola El Papiol, va ser convidada a una xerrada per explicar l’experiència del seu centre amb jornada contínua

TREBALLANT PER LA INTEGRACIÓ
Montserrat Vilarrasa participa a l’assemblea 
d’aprovació de la Declaració dels Drets de les Dones 
amb Discapacitats, feta a la seu de l’ONU (Nova York)

Segons els defensors 
d’aquest horari, baixa 
l’absentisme i millora 
la conciliació familiar

Dubtes més freqüents sobre el nou horari
La jornada contínua és una reor-
ganització de l’horari estàndard a 
primària, que és de 9 a 12.30h i 
de 15 a 16.30h. La proposta passa 
per concentrar les 5 hores lectives 
al matí, de 9 a 14h, tot i que el 
centre romandria obligatòriament 
obert fi ns a les 16.30h. Els alum-
nes que no es queden al menjador 
sortirien a les 14h i, els que sí ho 
fan, podrien marxar a les 15h, les 
15.30h o les 16.30h. El menjador 
es mantindria igual, però en un al-
tre horari, de 14 a 16.30h sense 

afectar les beques de menjador. 
Les activitats extraescolars comen-
çarien a partir de les 16.30h, com 
succeix ara. 
Respecte al rendiment de l’alum-
nat amb la jornada contínua, no 
hi ha estudis contundents al res-
pecte, i la Generalitat encara no ha 
fet pública una valoració sobre la 
repercussió d’aquest tipus d’horari 
en els centres on ja s’aplica. D’altra 
banda, el professorat treballa les 
mateixes hores, repartides d’una 
altra manera | SA

INFANTIL I PRIMÀRIA

El seu objectiu és donar a conèixer aquest model horari i que els centres interessats obrin un debat sobre els pros i els contres

Un grup de famílies inicia una campanya 
informativa sobre la jornada contínua 
Sílvia Alquézar | Montcada
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L’Ajuntament i la cooperativa 
Norai Raval han tancat un con-
veni per dur a terme un projecte 
d’apoderament i d’inserció soci-
olaboral de dones en situació de 
vulnerabilitat i de risc d’exclusió 
social, mitjançant la realització 
d’un programa d’activitats comu-
nitàries en el marc de la gestió del 
bar del Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina. 
La presidenta de l’Area Social, 
Mar Sempere (Círculo) –en qua-
litat d’alcaldessa accidental–, i 
Ana López, en representació de 
l’entitat, van signar el 6 de juny 
l’acord, amb una vigència fi ns a 
fi nal d’any, amb possibilitat de 
pròrroga.

Objectius. Norai Raval hi pretén 
desenvolupar diferents activitats 
culturals, educatives, empresarials 

i de dinamització territorial, a par-
tir de les quals poder desplegar un 
pla de desenvolupament comuni-
tari a la Ribera i a Can Sant Joan. 
Els objectius del projecte són pro-
porcionar un nou espai de for-
mació i treball a dones aturades 
o en procés de reinserció social, 

aplicar un model pedagògic basat 
en l’alternança de la formació i el 
treball, col·laborar en la dinamit-
zació cultural i comunitària de 
Montcada i Reixac i, en concret, 
als projectes que es duen a terme 
al Casal i potenciar les accions de 
caire intergeneracional.

La Regidoria d’Educació, Infància i Joventut ha fet pública la relació d’in-
fants admesos i en llista d’espera per al proper curs a la Xarxa d’Escoles 
Bressol Municipals, que es poden consultar al web montcada.cat i a cada 
escola. Enguany, totes les preinscripcions presentades –un total de 149– 
tindran plaça a un dels cinc centres –EBM Camí del Bosc, EBM Font 
Freda, EBM Can Casamada, EBM Can Sant Joan i EBM Mitja Costa–, tot i 
que en els casos que hi hagut més demanda que oferta no tothom podrà 
entrar a l’opció escollida en primer lloc. Aquesta situació s’ha produït al 
grup de nadons del Font Freda, P1 de Can Casamada, Font Freda i Mitja 
Costa i P2 de Can Casamada i Font Freda. El departament ha avançat 
que s’oferiran les vacants per ordre de llista de sol·licituds ordenada a par-
tir del número de tall resultant del sorteig, que ha estat el 68. El consistori 
també ha confi rmat que obrirà un grup de nadons al Camí del Bosc, que 
no estava previst inicialment, donat l’increment de preinscripcions | SA

ESCOLA BRESSOL
Totes les famílies preinscrites a la xarxa de llars 
infantils municipals tindran plaça el curs vinent

L’escola Reixac va celebrar el 31 de maig l’acte central del seu 40è ani-
versari amb una festa que va incloure la inauguració d’una exposició re-
trospectiva de la història del centre i diverses actuacions a càrrec del grup 
Blacktucada, la cantant Carlota Pagès, la banda de Landry el Rumbero i 
els Castellers de Montcada. En el torn d’intervencions, van parlar mem-
bres de l’actual i anteriors etapes de la comunitat educativa i represen-
tants de l’Ajuntament com l’exalcalde que va liderar la construcció de 
l’equipament, Josep M. Campos, i la seva fi lla i actual alcaldessa en funci-
ons, Laura Campos (ICV-EUiA). L’Ampa va continuar la gresca a l’endemà 
amb la Festa de la Primavera i el 40è aniversari com a eix temàtic | SA

40È ANIVERSARI
L’escola Reixac celebra l’efemèride amb un acte 
ple d’emotivitat que atrau centenars de persones 
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Una cinquantena d’infants i joves dels centres oberts i de l’Espai Fa-
miliar de Montcada i Reixac –les famílies també hi ha pres part– ha 
participat a la segona edició del projecte Link, impulsat des de la Regi-
doria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió. Durant el mes de maig, 
els nens i els joves han treballat amb dos gossos, Soda i Cava, amb els 
quals han tractat accions relacionades amb l’olfacte i el rastreig i ha-
bilitats com ara fer seure o estirar l’animal, entre d’altres. La interacció 
amb els dos gossos pretén que els participants adquireixin capacitats 
com la paciència, l’autoestima, la seguretat en un mateix o el domini 
de la por i la vergonya, entre d’altres | SA

INCLUSIÓ
Balanç positiu de la segona edició del projecte Link
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Els alumnes de 4t d’ESO van presentar el 31 de maig els treballs que 
han realitzat en col·laboració amb diverses entitats del municipi entre 
els mesos de gener i juny. Les associacions que els han acollit han 
estat: Can Tauler, el menjador social El Caliu, l’AMPA La Salle, la  Fun-
dació Catalònia, el grup dels Contes d’en Sergi, Montcada Centre Co-
merç, la Biblioteca Elisenda, Proide, la Fundació Comtal, els Centres 
Oberts de La Ribera i de Can Sant Joan, els Diables de Can Sant Joan 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’alcaldessa en funcions, Laura 
Campos (ICV-EUiA), va assistir a la presentació dels projectes, que 
tenen com a objectiu la millora del civisme, la participació ciutadana i 
l’enfortiment del teixit associatiu | SA

SECUNDÀRIA
La Salle presenta els projectes d’Aprenentatge i servei

CASAL DE LA MINA

L’Ajuntament ha signat un acord amb l’entitat per gestionar el bar de l’equipament

Conveni amb Norai Raval per fer un 
projecte d’apoderament de dones

Mar Sempere i Ana López van signar el conveni del projecte social el 6 de juny, a l’Ajuntament

Sílvia Alquézar | Redacció
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La montcadenca Montserrat Vi-
larrasa, de l’Assemblea de Drets 
Humans Montserrat Trueta de 
la Fundació Catalana Síndrome 
de Down (FCSD) i vocal per la 
discapacitat intel·lectual del Con-
sell Rector de l’Institut Munici-
pal de Persones amb Discapaci-
tat (IMPD), va assistir el 12 de 
juny a la reunió que va tenir lloc 
a la seu de les Nacions Unides, 
(ONU) a Nova York, per apro-
var la Declaració sobre els drets 
de les dones amb discapacitat a 
nivell mundial. 
La Declaració s’incorporarà a la 
Plataforma Beijing +25, que tin-
drà una repercussió directa en els 
200 països que formen part de 
l’ONU. Vilarrasa és l’única dona 
amb discapacitat intel·lectual que 
ha participat en el procés d’ela-
boració del document, que té per 
objectiu visualitzar la competèn-
cia i el rol del col·lectiu. A la tro-
bada van participar una vintena 
de dones amb necessitats especials, 
provinents de països que estan tre-
ballant per l’apoderament de la 
dona amb discapacitat. 

Currículum. Vilarrasa és vocal de 
l’IMPD des del 2016, conver-

tint-se en la primera persona amb 
discapacitat intel·lectual que és 
membre de l’organisme. Aquesta 
veïna de Montcada, de 38 anys 
i amb Síndrome de Down, tre-
balla com a auxiliar administra-
tiva en una empresa ordinària i 
viu sola amb el suport a la llar 
del programa Vida Independent 
de l’FCSD. També és membre 
d’Èxit 21, la revista digital ges-
tionada per persones amb dis-
capacitat intel·lectual de la Fun-

dació Montserrat Trueta, on ha 
fet diverses entrevistes i publica 
articles sobre la seva activitat al 
Consell Rector de l’IMPD. La 
montcadenca es mostra molt sa-
tisfeta de formar part d’aquest 
ens entenent que signifi ca l’au-
tèntica forma d’integració. “Si 
s’ha de decidir sobre nosaltres 
ha de ser amb nosaltres”, ha 
expressat públicament Vilarrasa, 
orgullosa de poder donar veu al 
món de la discapacitat.

NACIONS UNIDES

Montserrat Vilarrasa assisteix a l’aprovació del document, feta la seu de l’ONU

Participació local a la Declaració dels 
drets de les dones amb discapacitat

Montserrat Vilarrasa és membre del Consell Rector de l’Institut de Persones amb Discapacitat

Sílvia Alquézar | Redacció
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Las vértebras generalmente causan dolor en 

la cintura, la espalda y la tortícolis. El sillón 

de gravedad Zero utiliza un tecnología 

que identifica los puntos de masaje según 

la altura del usuario. Desde la cabeza hasta 

el pie, esta tecnología incluye 500 puntos en 

todo el cuerpo, proporcionando  una tera-

pia física cómoda, y resolviendo muchos 

problemas postulares y de salud,  al mismo 

tiempo que nos ofrece un efecto totalmente 

rejuvenecedor para nuestro organismo.

Gracias al sistema de escaneo del cuerpo y la 

aplicación de presión en los puntos de acu-

puntura , el sillón detecta su cuello, hombros, 

espalda, cintura, nalgas y piernas. Las catorce 

manos inteligentes escanean la zona a tratar 

y reúnen los datos necesarios para aplicar 

los diferentes tipos de masaje utilizados por 

los masajistas profesionales. Para amasar, 

apretar, agitar, presionar, empujar, agarrar, 

balancear y girar dependiendo de las necesi-

dades de cada uno.

Los airbags de diferentes tamaños envuelven 

completamente las piernas ofreciendo un 

tratamiento único de presoterapia a nivel 

de los mejores centros deportivos, aplican-

do alternativamente:  compresión, pausa y 

evacuación de la presión del aire. Además 

el sistema de reflexoterapia en los pies se 

basa en los puntos de acupuntura tradi-

cional china y estimula la circulación de la 

sangre en la planta de los pies.

Sale al mercado un sillón de masaje con las manos de 
un auténtico terapeuta profesional

SILLÓN DE MASAJE
PROFESIONAL

GRAVEDAD ZERO

PRESENTA

EN EXCLUSIVA 
PARA TODO EL VALLÈS

Av. Once de Setembre, 57-59
La Llagosta

info@muebleslallagosta.com

683 19 49 33

w w w . m u e b l e s l a l l a g o s t a . c o m
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Més d’una vuitantena d’establi-
ments participarà el 15 i 16 de 
juny a la 14a edició de la Fira 
d’Artesania i del Comerç de Can 
Sant Joan, organitzada per l’Asso-
ciació del barri al carrer Reixagó. 
Durant els dos dies, hi haurà ac-
tivitats per a tots els públics com 
una batucada, tallers de jardine-
ria, de xapes i gorres, una master-
class de zumba i una exhibició de 
defensa personal i de bodycom-
bat, a més de les actuacions dels 
Castellers de Montcada i del drac 
Miquelet de la Colla de Diables 
del barri.

Debats. Amb el nom ‘Un barri fet 
per totes’, en el marc de la Fira hi 
ha previst un espai de converses 
impulsat per diversos col·lectius 
del municipi. El Servei Local de 
Català organitzarà el 14 de juny 
(11.30h) converses rotatives de 
tres minuts en català i en format 
parella entre cafè i bona música 
a l’establiment Montcata Vins. 
L’endemà, hi haurà diàlegs es-

pontanis a la plaça Nicaragua, 
11 a 13h, a càrrec de Joves per la 
Diversitat, un col·lectiu sorgit del 
projecte ‘Líders per la diversitat’ 
impulsat per l’Ajuntament per 
formar joves com agents d’acolli-
da amb la intenció de sensibilit-
zar aquest sector de la població 
en l’àmbit de la interculturalitat 
per desenvoplupar accions inclu-
sives. En ella, els participants po-
dran refl exionar sobre aspectes 
com la diversitat cultural, de gè-
nere o d’orientació sexual, alhora 

que es combatran rumors per fo-
mentar la igualtat. D’altra banda, 
diumenge es farà a la plaça Ni-
caragua (11h) una taula rodona 
amb el títol ‘Construint el barri 
entre totes’, organitzada per l’AV 
del barri, l’escola El Viver, La 
Perifèrica i Tata Inti. Hi intervin-
dran representants de la Xarxa 
Antirumors de Montcada i de la 
plataforma Transforma’t del Bon 
Pastor; Abdellah Ihmadi, de la 
Casa Amaziga, i Meriem Jerraf, 
de la Taula Activa de la Ribera.

CAN SANT JOAN

En el marc de la mostra també hi haurà un espai de debats per parlar sobre el barri 

La Fira d’Artesania i del Comerç 
aplegarà una vuitantena de carpes

L’Escola de Talla i Escultura de Can Sant Joan instal·la cada any el seu taller a la Fira del barri

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Regidoria de Participació 
Ciutadana vol impulsar un Punt 
de Voluntariat amb l’objectiu de 
posar en contacte persones que 
s’ofereixin per fer treball volun-
tari i entitats i associacions que 
necessitin aquesta fi gura de forma 
permanent o temporal per a la 
seva activitat. La primera reunió 
informativa sobre el nou projecte 
es va fer el 12 de juny a la Casa 
de la Vila i va comptar amb l’as-
sistència d’una vintena de perso-
nes en representació d’onze enti-
tats, entre les quals hi ha l’Ampa 
de l’escola El Turó, l’Esplai per 
a la Dona, Tot per Tu, Adimir, 
Montcada Solidària, El teu refu-
gi, Andròmines, Creu Roja, l’AV 
Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
Els Castellers i el grup Heavies de 
la Meri. 

Portal. El Punt de Voluntariat es 
podrà consultar a partir del mes 
de setembre al portal d’entitats 
(www.entitats.montcada.cat).  A més, 
les associacions que encara no 

treballin amb voluntaris podran 
rebre assessorament personalitzat 
de com fer-ho, seguint la norma-
tiva en matèria d’assegurances i 
formació. Les entitats que ja fun-
cionen amb voluntariat podran 
fer constar al web les seves noves 
necessitats. D’altra banda, Partici-
pació Ciutadana també va animar 
les entitats a participar a l’enques-
ta per defi nir les necessitats de for-
mació que tenen de cara al curs 
vinent.  L’enquesta es pot trobar 
al portal d’entitats.

NOVETAT

L’objectiu és posar en contacte entitats i persones voluntàries 

L’Ajuntament impulsarà 
un Punt de Voluntariat

Laura Grau | Redacció

L’AMPA de l’escola El Turó busca voluntaris
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.....també és notícia..................................

El programa d’activitats tindrà lloc 
el 16 de juny i inclou un torneig 
de dominó (9.30h), exhibicions 
de balls en línia (11h), sevillanes 
(11.45h), cant coral (12.30h) i la 
rondalla (13h).  Al migdia, es farà 
una paella popular per a 350 per-
sones. També hi haurà un espec-
tacle de sobretaula (16h), una 
exhibició de gimba (17h) i ball 
amb el grup Cava (17.30h) | SA

20 DE JUNY
Montcada celebra el Dia de les persones refugiades
El departament de Cooperació i Solidaritat i l’entitat Montcada Solidària 
organitzen diverses activitats amb motiu de l’efemèride, que es 
commemora el 20 de juny. La plaça de l’Església acollirà la pintada 
d’un mural reivindicatiu per denunciar les polítiques europees davant 
la crisi humanitària de les persones que han d’abandonar el seu lloc 
d’origen a causa de la guerra o la fam. L’acte també inclourà la lectura 
d’un manifest | SA 

Ja es poden presentar 
propostes de programes 
a Montcada Ràdio

REC COMTAL
El projecte comunitari, exemple per a futurs líders veïnals

Una quinzena d’alumnes del projecte Formació de nous lideratges 
als barris va conèixer el 2 de juny de la mà de l’AV de Can Sant 
Joan el projecte comunitari al voltant del Rec Comtal. Els joves van 
començar la visita als barris barcelonins de la Trinita Vella i Vallbona 
i van fi nalitzar el recorregut a Montcada. L’objectiu és formar les 
persones participants sobre aspectes de desenvolupament comunitari 
i coneixement de l’entorn sociopolític per tal que puguin contribuir a 
construir teixit social i a ser promotors de propostes col·lectives als 
seus barris i a la ciutat. “Valorem molt que un curs fet per la UAB per 
empoderar joves de barris de la perifèria de Barcelona ens inclogui en 
el programa per conèixer l’experiència del Rec Comtal”, ha comentat 
Antonio Alcántara, membre de l’AV i un dels impulsors de la iniciativa 
‘El Rec Comtal es mou!’, un projecte de dinamització comunitària que 
té per objectiu promoure activitats culturals, socials i mediambientals 
al voltant del canal mil·lenari | SA 

El Casal de la Mina 
celebra els 18 anys

La Fira del Comerç i de l’Aigua va comptar amb la participació 
de més d’una trentena d’establiments, que van promoure activitats 
durant tot el dia per a la canalla i el públic adult. “Estem molt 
contents perquè hi ha hagut més visitants que l’any passat”, ha 
comentat la presidenta de l’MCC, Míriam Asbert, qui ha destacat 
també la consolidació del format de concentrar la mostra en un sol 
dia, que es va estrenar en l’anterior edició. La Fira també va inclou-
re un espai de jocs a càrrec de la companyia Aigües de Barcelona 
per promoure el consum sostenible i les actuacions musicals de Lil 
Rusia i el grup Red Velvet | SA 
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Les escoles i grups de tai-txí de la ciutat exhibeixen 
els seus aprenentatges a la trobada anual
Els exteriors del Casal de la Mina van acollir el 2 de juny la vuitena 
edició de la Mostra de tai-txí, organitzada per l’Ajuntament i les 
entitats participants. Enguany, hi van actuar els grups de l’IME, 
del Casal de Gent Gran de la Casa de la Mina, del Casal Cívic de 
Montcada i l’Espai Tai-txí | SA

ÈXIT DE LA FIRA DEL 
COMERÇ I DE L’AIGUA
Montcada Centre Comerç 
fa un balanç positiu de 
la novena edició, que va 
tenir lloc l’1 de juny al 
carrer Major

CAN CUIÀS
La I Festa de la Primavera del barri té una bona acollida

L’AV i la comissió de festes de Can 
Cuiàs van organitzar l’1 de juny la 
celebració, que volen mantenir de 
cara als propers anys per donar la 
benvinguda a la calor. L’acte central 
del programa va ser la plantada de 
vegetació en un talús del barri per 
conscienciar la canalla de cuidar 
l’entorn, on va participar una trentena 
d’infants. Altres actes del programa 
van ser tallers de maquillatge, una 
botifarrada popular, un mercat 
d’intercanvi a càrrec de la Xic Can 
Cuiàs i una festa holi amb sessió de zumba. “Tenim noves incorporacions 
a la comissió de festes i això fa possible que puguem organitzar més 
activitats”, va explicar Antonio Cera, de l’AV | LG
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La festa començarà a les 11h 
amb infables d’aigua per a la 
canalla. A les 14h, hi ha prevista 
una botifarrada popular i, a les 
16h, un canó d’escuma. Les 
activitats es faran al parc de la 
Llacuna, a la zona de la tirolina. 
També hi haurà un servei de bar 
a càrrec de l’entitat i una rifa de 
diversos productes | SA 

Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.catanuncis gratuïts

Festa de l’AV Montcada 
Nova-Pla d’en Coll

Tindrà lloc el 15 de juny davant del 
pavelló Miquel Poblet. El programa 
arrencarà a les 11h amb una festa 
de l’escuma i la batucada Los 
Chipirones. De 17 a 19h, hi haurà 
zumba i, a partir de les 18h, es 
podran comprar al bar de l’entitat 
els tiquets per a la botifarrada 
popular. La festa clourà amb ball 
amb l’orquestra Show Huracán | SA 

L’AV Gurugú posa fi  a 
la temporada el dia 15

L’emissora Montcada Ràdio ha 
obert el termini per rebre propostes 
de programes radiofònics de 
cara a la propera temporada. La 
convocatòria s’adreça a particulars, 
entitats o associacions que tinguin 
interès pel món de la ràdio i vulguin 
participar-hi amb un programa 
de creació pròpia sobre temàtica 
diversa. Les propostes es poden 
enviar fi ns al 28 de juny al correu 
electrònic som@laveu.cat, fent 
constar el lema ‘proposta per a 
Montcada Ràdio’, un breu resum 
del contingut i els objectius 
del programa i les dades de la 
persona responsable per poder-hi 
contactar.
L’emissora compta aquesta tem-
porada amb una vintena d’es-
pais especialitzats. Els programes 
s’emeten de dilluns a divendres, 
de les 20 a les 00h, i es repeteixen 
els caps de setmana | SA

En venda.  Pis al carrer Sant Jaume 
de 90m2, 4 habitacions, tot exterior, 
traster, fi nca de 4 veïns, terrassa co-
munitària. Preu: 152.000 euros. Tel. 
610 626 630. Ramona. 
En venda.  Cotxet de nadó en bon 
estat, amb cabàs i cadireta, model 

Muum Light II de Jané. Tel. 695 509 
925 (Sara). 
En venta.  Audi A2 1.4 (55kW 75PS) 
gasolina, año 2001, 90mil km, per-
fecto estado. Contaminación: B. ITV 
marzo’19. Precio negociable: 3.500 
euros. Tel. 692 345 602.
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Laura Campos

Després de revisar amb tranquil·litat els resultats de les eleccions 
municipals, fem una valoració positiva dels nostres resultats, pel 
treball realitzat i per l’augment de votants i de regidors. El nostre 
grup ha estat renovat en la seva totalitat amb cinc cares noves 
que tenen ganes de començar a treballar per una Montcada teva 
i això la ciutadania ho ha valorat molt positivament. Els veïns i veïnes de la ciutat saben el que ha 
aportat de veritat aquest govern durant aquest mandat. Han estat quatre anys de desgovern, por-
tant a terme propostes de l’anterior equip de govern com si fossin pròpies. Tot això mentre que en 
aquests quatre anys hi ha hagut un augment d’actes incívics i de brutícia en el nostre municipi, fet 
ignorat per l’equip de govern. 
Per tant, quan els escolteu dir que han augmentat el seu nombre de votants, recordeu que la força 
que ha quedat primera al 2019 va concórrer per separat el 2015. Si sumem els vots que van treure 
per separat veiem que són els mateixos que han tret ara junts. Són els mateixos de sempre i volen 
fer el mateix de sempre. En canvi, el PSC ha aconseguit complir l’objectiu marcat mesos enrere amb 
escreix. Això es tradueix en un augment de més de 1,000 vots i dos regidors més. En segon lloc, 
ha quedat demostrat que l’únic que ens importa és solucionar els problemes del municipi, havent 
escoltat cada veí. Per això afi rmem que el nostre programa és el més realista perquè es basa en 
debats, fets amb veïns del nostre municipi, que han tractat diferents àmbits (economia, habitatge, 
seguretat…). Els debats han servit per ser el partit més proper a les diferents realitats que viuen els 
nostres veïns a les quals l’equip de govern no ha trobat una solució en aquests últims quatre anys.
El ple municipal ha passat de tenir 8 partits a només 4. Tot i les diferències polítiques que hem tin-
gut durant tots aquests anys, sentim que alguns vells companys i companyes del ple municipal no 
tornin a tenir representació. Però també ens alegrem que la ultradreta i els intolerants hagin quedat 
fora de les nostres institucions. La gent de Montcada ha fet un clar rebuig als extremismes. Volem 
donar les gràcies i agrair a aquests 3.348 vots progressistes que han confi at en el nostre projecte i 
en el treball realitzat pel nostre grup.

Mil vots més, dos edils més

Bartolomé Egea

Aquest serà el nostre últim escrit a La Veu, però nosaltres 
no volem normalitzar una situació que no és normal, per 
tant aquest espai el seguim reservant per recordar tots els 
companys empresonats, a l’exili o perseguits per la justí-
cia. Al llarg de molts mesos el Partit Demòcrata ha volgut 
denunciar la falta de llibertats i la injustícia que viuen el 
nostre país, els nostres representants, les nostres entitats i 
totes aquelles persones que s’han posat al capdavant en alguna situació de reivindicació políti-
ca i pacífi ca per assolir la independència de Catalunya. A dia d’avui no tenim prou amb tot això, 
que a sobre, hem de veure com polítics empresonats pateixen un judici fals per reivindicar els 
seus drets. Ara acabem el judici, un judici injust ja que no hi ha cap delicte, ells han complert 
el mandat del poble, ells han posat les urnes tal com el poble va demanar. 
Més de 600 dies i nits, Montcada ha omplert els carrers i les places de reivindicacions i lluites 
solidàries. Hem omplert els carrers de democràcia i de llibertats, hem omplert els carrers de 
crits plens de sentiments per la llibertat de Jordi Cuixart, de Jordi Sánchez i dels membres del 
govern legítim empresonats i de la resta del govern a l’exili i per totes les persones que han tre-
ballat per la República i que, a dia d’avui, es veuen encausats o a l’exili. Crits de suport al nostre 
president escollit democràticament i legítim, Carles Puigdemont. Montcada, en aquest sentit, 
ha estat un clar exemple de tolerància i indignació pels esdeveniments que estem vivint. Mont-
cada sempre ha dit no a l’aplicació del 155 que ja hem fet fora. Montcada diu llibertat per als 
presos polítics. Montcada diu no esteu sols ni soles. Montcada diu no al judici injust. Montcada 
diu ni un pas enrere. Montcada diu visca la República Catalana. Montcada diu que seguirem 
treballant per la vostra llibertat, això encara no s’ha acabat tot i tenir nou govern encapçalat pel 
MH Quim Torra, no s´ha acabat fi ns que estigueu tots i totes  a casa. Ara s’ha acabat el judici,  
una vergonya de judici que no podem tolerar. Us volem a casa vostra en llibertat. No oblidem! 
No pararem! Seguirem lluitant pels vostres drets i per la llibertat del nostre país.
Moltes gràcies per tot i ens veiem pels carrers.

Montcada no oblida! 

Joan Carles Paredes

Último escrito de portavoces del mandato. Queremos despedir-
nos como Círculo de Montcada, la agrupación de electores que 
creamos las personas de Podem hace cuatro años para poder 
presentarnos a las elecciones municipales de 2015. 1.621 per-
sonas nos dieron su apoyo y pudimos obtener 3 concejales que 
ayudaron a crear un equipo de gobierno del cambio. Han sido 
cuatro años intensos, llenos de aprendizajes y de mucho trabajo. 
Llegamos con el compromiso de escuchar a la gente y de poner en marcha políticas sociales 
que mejorasen su calidad de vida. Cuatro años después de iniciar esta andadura, estamos muy 
satisfechas de la gestión hecha. Con más de un millón de euros de aumento en la inversión social, 
poniendo en marcha recursos como la tarifación social, mejorando servicios e incrementando 
considerablemente las ayudas en becas comedor o para la escolarización, mejorando la ayuda a 
personas en riesgo de exclusión social, aumentando las ayudas a familias que siguen padecien-
do los efectos de la crisis y dejando una programación social a cuatro años vista para diferentes 
colectivos (gente mayor, jóvenes, colectivo LGTBI, personas en riesgo de exclusión social, etc.) 
creemos que nuestro gobierno ha cumplido con el mandato ciudadano que nos fue confi ado 
hace cuatro años. El 26M volvimos a revalidar la confi anza ciudadana. La coalición En Comú 
Podem (ICV y PODEM) ganó las elecciones, consiguiendo una mayoría que nos permitirá seguir 
trabajando por nuestro municipio. Queremos daros las gracias por vuestra confi anza, por seguir 
creyendo que nos convertimos en la llave del cambio y por permitirnos que sigamos trabajando 
los próximos años para hacer de Montcada i Reixac una ciudad mejor en la que vivir. Gracias a 
nuestra militancia y a las personas que nos han apoyado, a nuestras compañeras de gobierno por 
esta gran experiencia, al resto de partidos de la oposición, que también nos ayudaron a crecer y 
aprender, a nuestros vecinos y vecinas que siempre nos enseñan algo nuevo y a todo el equipo 
humano del Ayuntamiento, que se deja la piel cada día para mejorar nuestra ciudad. Un abrazo 
a los compañeros que ya no están, pero que compartieron parte del camino y a todos los que 
quedan por llegar. Serán unos años llenos de ilusión y de mucho trabajo. ¡Sí se puede!

Adiós Círculo. Hola Podem

Mar Sempere

Aquests quatre anys de mandat hem donat resposta a grans 
reptes, hem après, ens hem enfortit i hem aconseguit millorar 
la situació econòmica de l’Ajuntament i posar les bases perquè 
Montcada i Reixac faci un gran pas endavant el proper mandat. 
I ho hem fet, com a força municipalista que som, amb un peu a 
l’Ajuntament i un altre al carrer, en contacte directe amb la gent, amb proximitat i capacitat d’es-
coltar tothom i posant els interessos de Montcada per damunt de qualsevol altra consideració. 
Quan vam arribar a l’Ajuntament vam fer front a tres emergències: la greu situació dels comptes 
municipals i les irregularitats urbanístiques, l’emergència social provocada per la crisi i les retalla-
des de drets i la reivindicació històrica del soterrament de la línea ferroviària R2.
Hem començat a resoldre l’endeutament, hem posat ordre als comptes i a les irregularitats amb 
l’auditoria urbanística, hem acabat amb la mala gestió i hem aconseguit el projecte del soterra-
ment, amb l’empenta de la ciutadania i de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total. 
Durant aquest mandat hem fet que la inversió social sigui la més elevada de tota la història de 
l’Ajuntament. Hem donat resposta a l’emergència social, a les difi cultats econòmiques que pa-
teixen veïnes i veïns amb ajuts i prestacions a les famílies amb més difi cultats i amb les beques 
menjador i el servei d’atenció domiciliària, hem millorat l’atenció a la infància i a la gent gran.  
Durant aquest mandat hem complert. El Pla d’Acció Municipal (PAM), aprovat al 2015, té un 
índex de compliment del 87% dels compromisos adquirits; un 10% està en procés d’execució 
i només queda pendent el 3%. Unes actuacions que han permès millorar la qualitat de vida de 
molta gent. Montcada està tornant a avançar i ho hem fet amb participació i diàleg amb la resta 
de grups polítics i transparència. Però no podem ser autocomplaents. No hem arribat a tot i en-
cara queda molta feina per fer. Aquests anys estem recuperant l’autoestima i l’orgull de viure a 
Montcada, una ciutat que ha demostrat la seva dignitat i hem d’anar a més. Encara tenim molts 
reptes per davant per aconseguir una ciutat més justa socialment, més feminista i més sostenible. 
I ho farem juntes com sempre: des del carrer i les institucions.

Balanç de mandat

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 21 de maig de 2019, ha aprovat definitivament 

el projecte d’obres d’adequació d’un camí accessible des del carrer Circumval·lació fins al camp de futbol 

“Ciutat Meridiana” (8/2018-PROJECT).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’e-tauler, i a un diari de difusió local 

“La Veu” de Montcada i Reixac.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

Montcada i Reixac, 27 de maig de 2019

EDICTE

No t’ho perdis!No t’ho perdis!

Del 25 de juny 
a l’1 d’agost
Servei de préstec de llibres 
i activitats per a infants 
els dimarts i dijous
d’11.30 a 13.30 h.

Piscina municipal 
del carrer Bonavista
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Agraïment i responsabilitat. Seguim!

Jordi Sánchez

La candidatura d’Esquerra hem obtingut uns resultats histò-
rics en les darreres eleccions municipals del passat 26 de 
maig. Consolidem el creixement a Montcada i Reixac i ens 
convertim en la tercera força política de la ciutat. Amb un 
total de 2.966 vots, més de mil vots més que a les anteriors 
municipals, ERC tindrem 5 regidors al consistori. La Montse Ribera, en Salvador Serratosa, 
la Maria Rosa Borràs i en Gerard Garrido m’acompanyaran durant els propers quatre anys al 
consistori municipal.
Us volem donar les gràcies per haver-nos fet confi ança. Entenem que la ciutadania ha valorat 
la feina feta i l’aposta per la transformació de Montcada des de la responsabilitat de govern. 
Lamentem que altres candidatures sobiranistes i d’esquerres no hagin obtingut representació 
al consistori. Sempre han estat aliats a l’hora de construir el camí cap a la República Catala-
na. ERC volem treballar conjuntament amb aquestes forces polítiques i amb tota la ciutada-
nia, com a aliats en les lluites compartides locals i de país.
Personalment, vull agrair especialment la feina de militants, amics i apoderats que durant 
tota la campanya ens han ajudat a obtenir aquests magnífi cs resultats. Un honor per formar 
part d’aquest grup de gent. Hem treballat units, en equip, sense baralles ni estridències. Ens 
comprometem a seguir així, amb el rigor, la serietat i l’honestedat que hem volgut mantenir 
sempre.
Volem seguir treballant en la transformació i millora que Montcada i Reixac necessita. I ho 
farem amb més força que mai. Una força que posem al servei de tota la ciutadania, sense 
distinció, treballant per a tothom. 

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Éste es mi último escrito como Portavoz del Partido Popular 
de Montcada i Reixac. Los ciudadanos decidieron el pasa-
do 26 de mayo que el Partido Popular siga trabajando para 
esta ciudad desde fuera del Ayuntamiento. Y así lo haremos. 
Quiero agradecer a las 563 personas que votaron en unas 
condiciones difíciles la candidatura que yo encabezaba. Aho-
ra toca una nueva etapa, toca refl exionar, toca analizar los resultados, hacer autocrítica y 
saber cómo recuperar la confi anza de la gente. 
Han sido unos resultados atípicos en los que partidos históricos no tendremos representación 
municipal. Pero es la decisión de la gente, completamente respetable. Mi compromiso con 
los temas importantes de Montcada ha sido, es y será total. Continuaré trabajando para que 
esos asuntos sean una realidad: soterramiento de la línea R2, urgencias nocturnas, nuevos 
equipamientos, solución defi nitiva para el Bosc d’en Vilaró, igualdad entre todos los barrios de 
Montcada... Pero lo haré desde una posición diferente. 
Me voy con la tranquilidad de haber servido a mi ciudad de la mejor manera que he sabido. 
Me voy con el honor de haber sido concejal del Ayuntamiento de mi ciudad. Me voy con el 
orgullo de haber compartido tantas cosas buenas con el resto de concejales, con funcionarios, 
con trabajadores varios... ¡Muchas gracias a todos!

 
¡Muchas gracias!

Eva García

#Seguim #Seguirem

Josep Galván

Primer de tot ens agradaria donar les gràcies a les 990 per-
sones que ens van fer confi ança al maig del 2015 i dema-
nar-vos disculpes si no hem aconseguit satisfer les vostres 
expectatives. En segon lloc, ens agradaria donar les gràcies 
a les 732 persones que ens han fet confi ança el mes passat 
que, malauradament, no han estat sufi cients per obtenir re-
presentació al Ple per només 30 vots. A tots i totes vosaltres, us volem dir que ens comprome-
tem a seguir treballant per tal que els vostres vots no quedin sense representació. Amb regidor 
o sense, ho farem el millor que sapiguem per tal d’avançar en la independència, el socialisme 
i el feminisme als PPCC.
Ens donem unes setmanes per tal de poder refl exionar en profunditat sobre les causes que 
ens han portat a perdre la representació obtinguda el 2015. Les causes de la davallada en vots 
i en percentatge són múltiples i diverses i caldrà analitzar dinàmiques locals i nacionals per 
tal de superar aquesta derrota. De ben segur que els carrers són i seran la principal trinxera 
quotidiana de les classes populars d’aquest país; caldrà continuar organitzant la resistència en 
tots i cadascun dels espais polítics que puguin fer de contrapoder.
Celebrem els resultats de l’extrema dreta a Montcada i Reixac que els han deixat fora de l’Ajun-
tament, però caldrà no abaixar la guàrdia perquè de ben segur que mutaran i tornaran amb 
diferents collars per intentar imposar una visió de la vida violenta, egoista i excloent. Estarem 
atents per continuar sent un dic de contenció contra el feixisme que avança arreu de les nos-
tres comunitats.
Per últim ens agradaria recordar als partits que han obtingut representació que quedem 3.000 
persones que hem exercit el nostre dret a vot que ens quedem sense representació i que al-
guns dels seus regidors ho són per una assignació matemàtica, però no restarem indiferents a 
la política municipal i de ben segur, davant d’un mal govern, ens continuaran trobant dempeus.
Ens continuem trobant al carrer, a les xarxes socials, i a la secció de política de La Veu. Ha estat 
un plaer! Gràcies.  

Desde Cs queremos dar las gracias a los más de 1.500 
ciudadanos de Montcada que han querido dar su confi anza 
al proyecto municipal de la agrupación de Cs Montcada i 
Reixac. Somos la cuarta fuerza más votada en el municipio.
Estos 4 años de legislatura de Cs en el Ayuntamiento de 
Montcada i Reixac nos ha servido para afi anzarnos y consolidarnos como una agrupación de 
referencia, sólida y comprometida con las necesidades de municipio y de todos sus habitantes.
En esta última legislatura en Cs hemos estado sensibilizados y hemos dado nuestra ayuda y 
apoyo a diferentes empresas, asociaciones de vecinos y asociaciones no lucrativas que velan 
y luchan por los más desfavorecidos facilitando la inserción de todos los ciudadan@s del mu-
nicipio. Al mismo tiempo, hemos trabajado estrechamente junto a diferentes instituciones del 
ámbito cultural y deportivo. Nuestro principal objetivo ha sido, es y será llegar a todos y cada 
uno de los ciudadan@s de Montcada i Reixac y en la medida de lo posible, intentar facilitarles 
su labor y hacer posible sus proyectos.
Desde la agrupación de Cs en Montcada i Reixac queremos trasladar a todos nuestros con-
ciudadanos que seguiremos haciendo una oposición responsable, efi ciente y reivindicativa. En 
esta nueva legislatura seguiremos luchando y apoyando todas las iniciativas a favor: del Soterra-
ment de l’ R2; la reapertura de las urgencias nocturnas; la bajada de impuestos; programas que 
favorezcan la educación infantil y ayudas para el comedor escolar; la impulsión de estrategias 
que ayuden a potenciar de desarrollo de los jóvenes en los ámbitos de la educación, el social 
y el ocupacional, así como las políticas que permitan ayudar a las empresas y al comercio de 
proximidad a instalarse y a desarrollarse en nuestro municipio. También estaremos a favor de 
todas las medidas que permitan aumentar la seguridad en nuestra población. 

Haremos una oposición responsable

Juan Romero

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de maig de 2019, ha acordat aprovar 
inicialment el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística delimitat en el Pla de millora 
urbana a l’àmbit de les instal·lacions de Daicolorchem EU.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al diari d’informació local “La Veu” de Montcada, al Tauler d’Anuncis de la 
Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 8.5.c) del TRLU i l’article 23 
del RLU, a fi efecte que els interessats puguin consultar la documentació i fer al·legacions.

L’aprovació definitiva del present projecte de reparcel·lació estarà condicionada a la prèvia o simultània 
aprovació definitiva del Projecte d’urbanització.

El projecte podrà consultar-se al departament Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de 8 a 14 hores, Av. de la 
Unitat 6 i en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat e-Tauler.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
Montcada i Reixac, 27 de maig de 2019

EDICTE
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 28 de juny

>Editorial
Reforma urgent
Modernitzar l’estació de Mont-
cada Bifurcació és, sens dubte, 
una necessitat urgent. Només 
cal veure el nombre d’escales 
que han de pujar i baixar els 
usuaris per arribar a les andanes 
i, un cop allà, l’esforç afegit per 
accedir al tren, salvant una dis-
tància propera a un metre. Un 
autèntic despropòsit!
El més trist, però, és que són 
problemes que Adif i Renfe co-
neixen fa anys. Tant és així, que 
el Pla de Millora d’Infraestructu-
res ferroviàries del 2013 incor-
porava la remodelació de l’esta-
ció montcadenca com a una de 
les prioritats a resoldre abans 
d’acabar el 2016, compromís 
que no es va complir. Ara Adif 
anuncia la licitació de l’estudi 
i la redacció del corresponent 
projecte de remodelació amb 
l’objectiu que Montcada Bifur-
cació sigui un punt estratègic 
en la xarxa ferroviària. És obvi 
que l’interès per reformar-la és, 
sobretot, empresarial però s’ha 
d’aprofi tar com una oportuni-
tat per benefi ciar els usuaris. 

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 
726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau i Rafa Jiménez. 
Equip audiovisual: Mario Azañedo i Raül Rivas. Assessorament lin-

güístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: GPL. Tel. 636 967 845 (Roser Jaurrieta). 
Disseny: Martí Riba. Impressió: Impressions Intercomarcals, SA. Distribució: KBQ’FAN. 
Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent de Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: 
Laura Campos. Consell d’Administració: Josep Bacardit, Salvador Sánchez, Xavier Pa-
redes, Francisco Ávila, Eva García Pagán, Marisol Orta i Carme Picart. Secretària Ajun-
tament: Mª José López. Interventor: David Magrinyà. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: 
som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

Rebuig a la violència
Des de l’AV Terra Nostra, encara col-
pits i descol·locats pels fets tant durs 
viscuts el passat 1 de juny, creiem 
que hem de fer tant explícitament 
com contundent la nostra condem-
na i rebuig a tota mena de violèn-
cia i, en especial, a qualsevol tipus 
d’agressió, assetjament i maltracta-
ment cap altres persones per qües-
tions de gènere i/o identitat sexual. 
Volem traslladar a les famílies afecta-
des el nostre condol i tot el suport en 
uns moments tan difícils i tan durs. 
D’igual manera, volem donar les 
gràcies als veïns que amb la seva 
actuació, tot retenint l’agressor fi ns 
l’arribada dels Mossos, van evitar 
que els fets fossin molt més greus. 

Junta AV
Terra Nostra

*Tot a punt per a la Festa Major 2019! Mira aquest vídeo per anar fent 
boca d’algunes de les propostes (7 de juny).
*Bases del concurs a Instagram que fan l’Ajuntament i l’Afotmir 

Montcada per la Festa Major (4 de juny).
*Molta participació al segon dia de Festa Major (9 de juny).

*Futbol. @IbanTey serà l’entrenador de la @SJATLMontcada la 
propera temporada (7 de juny).
*Mor un home a Terra Nostra després de ser apunyalat  (1 de juny).

*@Adif remodelarà l’estació de Montcada-Bifurcació i l’@AVVCanSantJoan 
demana poder fer el seguiment de la redacció del projecte (4 de juny).

*Un home mor a Terra Nostra després de ser apunyalat a la 
via pública (1 de juny).

*Adif licita els estudis per remodelar l’estació de Bifurcació (4 de juny).
*Al juliol, nova edició del Cinema a la fresca (7 de juny).

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena

*Vídeo amb un avenç del programa de la Festa Major (4 
de juny).
*L’Auca del Senyor Esteve-Aula de Teatre (14 de juny).

*Primer acte de la #FMMiR2019 amb l’actuació del grup Sound de 
Secà (7 de juny).
*Les festes #FMMiR2019 acaben amb els focs (10 de juny).

*Sardanes amb La Principal de Terrassa #FMMiR2019 (9 de juny). 

Eleccions municipals
Una de les reivindicacions del 15M 
era millorar una llei electoral que, en 
el cas de Montcada, ha deixat sense 
representació una suma de forces 
que sumades serien cinc regidors. 
Menys grups equival a menys vigi-
lància i menys pluralitat. La solució 
sempre és complexa però, no hi ha 
cap proposta sobre la taula? Potser 
les primàries republicanes? O mo-
cions per visibilitzar que volem una 
llei electoral on 620 vots de la llista 
més votada no siguin més que 700 i 
escaig d’altres llistes. La partitocràcia 
burgesa no arreglarà això, tanmateix 
demostrar el nostre descontent... En 
quines mans ha quedat l’oposició a 
Montcada? 

Xavi Calvo
Montcada

Opinió
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laveu.cat/agenda

15 DE JUNY, 12H 
KURSAAL 

TROBADA DE CLUBS INFANTILS DE LECTURA
Amb l’escriptora Eulàlia CanalsAgenda

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
IV CONCURS D’INSTAGRAM 
DE LA FESTA MAJOR 2019 

Inauguració: 18 de juny, 19.30h

EXPOSICIÓ
HOMENATGE 
A JOSEP BLANCH
Escola de Talla 
i Escultura Luis Barbosa
Fins al 28 de juny

EXPOSICIÓ
ELS LLENGUATGES 
DE LA PINTURA
Sergi Marcos

19 de juny, 19.30h

14 l divendres
Festa. Cloenda del concurs Mir@llibres.  

Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

15 l dissabte
Comerç. Fira d’Artesania i Comerç de 

Can Sant Joan. Lloc: c. Reixagó (veure 

pàg. 10).

Festa. Festa de la Primavera. Hora: 11h. 

Lloc: Camí de la Font Freda (veure pàg. 11).

Festa. Infl ables, botifarrada i festa de 

l’escuma. Organitza: AV Gurugú (veure 

pàg.11).

Concert. Coral Mare de Déu del Turó. Hora: 

20.15h. Lloc: Església de Santa Engràcia.

16 l diumenge
Efemèride. Festa del 18è aniversari del 

Casal de Gent Gran Casa de la Mina. 

Hora: De 9.30h a 19.30h. 

Patrimoni. Itinerari modernista. Hora: 

11h. Lloc: c.Generalitat (veure pàgina 18).

Festa. Arrossada popular dels Amics de 

Reixac. Hora: 12h. Lloc: Esplanada de 

l’església de Sant Pere.

18 l dimarts
Presentació. ‘El camí del Bandama Ver-

mell’, d’Alícia Gili i Sílvia Romero. Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Inauguració. Exposició de les obres del 
concurs d’Instagram de la Festa Major 
i lliurament dels premis. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

19 l dimecres
Xerrada. Pep Tosar parla sobre l’obra de 
teatre ‘Qui bones obres farà’. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

20 l diumenge
Concurs. Lliurament de premis del 6è 
concurs de fotografi a Serralada de Mari-
na. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Efemèride. Dia Internacional de les per-
sones refugiades. Hora: 18h. Lloc: Pla-
ça de l’Església (veure pàg. 11)

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

14 15 16

21 22 2318 19 2017
Recasens

Rambla J.Relat RivasRecasens

26 2827

Rambla

29 30

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

24 25
Duran J.Vila J.Vila

      juny

fa
rm
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Rambla

Rivas Duran J.Vila C.Pardo M.Guix R.Miró R.Miró

 LES FESTES 
DE SANT PERE
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Milers de montcadencs van sortir 
al carrer per gaudir del programa 
de la Festa Major 2019, celebrada 
entre els dies 7 i 10 de juny. La re-
gidora de Cultura i Patrimoni en 
funcions, Mónica Martínez (ICV-
EUiA), s’ha mostrat satisfeta per 
l’afl uència de públic als actes i ha 
destacat la consolidació d’algunes 
activitats “que ja han esdevingut 
un clàssic com el supertobogan o 
la festa holi”. Martínez considera 
un encert apostar pel parc de l’Anti-
ga Cerveseria com a nou espai “ja 
que els espectacles i els vermuts 
musicals que s’hi han fet han es-
tat un èxit”. Per un error de con-
tractació, el grup Xics N’Roll no 
va oferir el Tribut a Queen anun-
ciat al programa sinó una altre es-
pectacle.
L’alcaldessa en funcions, Laura 
Campos (ICV-EUiA), ha agraït 

l’esforç dels diferents departaments 
de l’Ajuntament i a les entitats “que 
han treballat intensament per 
fer possible quatre dies de festa”.

Infantils. Els carrers del joc i dels 
contes, centralitzats al carrer Ma-
jor, van aixecar força interès en-
tre el públic familiar. A la nit, els 
concerts de L’Home Invent, Los 
80 Principales i Hotel Cochambre 
van omplir l’Espai Poblet. Entre les 
activitats organitzades per les enti-
tats, destaquen el correfoc dels Di-
ables de Can Sant Joan, la cercavila 
dels Gegants i la Diada Castellera, 
amb la participació de les colles de 
Mollet, Santa Cristina d’Aro, Cas-
tellar i Montcada. El 18 de juny 
tindrà lloc l’acte de lliurament de 
premis del concurs d’Instagram de 
Festa Major a la Casa de la Vila 
(19.30h), on s’exposaran les obres  
participants.

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 19

TORNA EL MONTCADASONS
Dos solistes i quatre bandes actuaran 
el 29 de juny a la plaça de l’Església

Laura Grau | Redacció

La cultura conquista els carrers
El programa ha ofert espectacles de gran qualitat i ha estrenat com a nou espai referent el parc Antiga Cerveseria

FESTA MAJOR 2019

Els Castellers de Montcada van estar acompanyats de les colles de Santa Cristina d’Aro, Castellar i Mollet, en la seva millor diada de festa major
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La colla local de Gegants i Capgrossos va protagonitzar una cercavila
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La Rivolta va amenitzar un dels tres vermuts musicals programats al parc Antiga Cerveseria
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L’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll va organitzar un any més una gran paella popular a sota de l’autopista La companyia Passabarret va oferir l’espectacle ‘Rodolfo i Rita’ al parc Antiga Cerveseria, ple a vessar de públic familiar

La companyia Nu va representar ‘Teatre Arrossegat de Catalunya’
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Carlota Pagès i Fran Delgado, de L’Home Invent, a l’Espai Poblet El grup Sound de Secà, provinent de Cervera i format per 17 persones, va inaugurar el programa festiu amb un espectacle de percussió i ritmes afro-latins de gran qualitat

Mònica Green i el seu grup The Project van entusiasmar el públic de la plaça de l’Església
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FESTA MAJOR 2019

La Colla de Drac i Diables de Can Sant Joan va oferir un espectacular correfoc al carrer Major acompanyada dels Diables de Sant Cugat

El grup d’havaneres L’Espingari va tornar a omplir de gom a gom la plaça de l’Església
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El supertobogan de l’avinguda de la Ribera va registrar afl uència de públic durant tot el dissabte

El 10è Ral·li internacional d’autobusos clàssics Barcelona-Caldes de Montbui va passar pel municipi el 9 de juny, coincidint amb la Festa Major
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La Trobada de puntaires es va celebrar al carrer MajorEl carrer dels Contes, amb motiu de l’Any de la Literatura Infantil i Juvenil, va ser una novetat
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La inauguració de l’exposició de 
fi nal de curs de l’Escola de Ta-
lla i Escultura Luis Barbosa, el 
30 de maig al Kursaal, va estar 
marcada per l’absència d’un dels 
alumnes més veterans de l’aca-
dèmia, Josep Blanch, que va mo-
rir el passat mes d’abril a l’edat 
de 84 anys, deixant una gran 
petjada com a persona i com a 
creador entre els seus companys 
de taller. “Hem tingut la sort 
d’haver-lo pogut gaudir com 
a artista, col·leccionista i gran 
humanista durant vint anys”, 
va dir el mestre artesà Luis Bar-
bosa, durant la inauguració, a la 
qual també van assistir els seus 
familiars. 

Elogis. Barbosa va destacar la 
faceta de Blanch com a escultor, 
però també la de dibuixant, i  va 
agrair a la família la cessió de 
vuit obres de l’autor per a l’expo-
sició, quatres escultures de boix 
–una fusta de gran qualitat– i 
quatre relleus d’un gran perfec-

ció tècnica i estilística. “Blanch 
dominava l’escultura perquè 
era un gran dibuixant”, va afi r-
mar el director de l’escola, que 
també va elogiar els treballs dels 
17 alumnes que participen a la 
mostra col·lectiva. “Són obres 
que creixen amb la mirada 
atenta del públic i estan fetes 
des del recolliment i la creati-
vitat”, va concloure. L’alcaldes-
sa en funcions, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va manifestar la 

seva satisfacció per poder comp-
tar a Montcada amb un escola 
de talla i escultura i va defensar 
la creació i la cultura “com a ei-
nes de transformació social per 
les que cal apostar des de l’ad-
ministració”. L’acte va incloure 
la projecció d’un vídeo elaborat 
pels alumnes sobre la trajectòria 
de Blanch i una taula rodona so-
bre l’obra de l’artista a càrrec del 
propi Barbosa, el crític d’art Joan 
Sala i l’escultor Jorge Egea.

Laura Grau | Can Sant Joan

ESCOLA DE TALLA I ESCULTURA

La mostra de fi nal de curs recorda 
la fi gura de l’escultor Josep Blanch
El director Luis Barbosa i els alumnes destaquen la seva qualitat humana i artística
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Luis Barbosa, director de l’Escola de Talla i Escultura, va parlar sobre l’obra de Josep Blanch

Organitza: Col·labora:

Festa Major 
Can Sant Joan
Programa2019

Dissabte 15 de juny
•19 h. Jornada Castellera

Amb Castellers de Montcada i 
Reixac
Plaça Bosc

Dimarts 18 de juny
•18.30 h. Playbacks

Amb el Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina
Kursaal

Dimecres 19 de juny
•18.30 h. Sevillanes

Amb el Casal de la Gent Gran 
Casa de la Mina
Kursaal

Dijous 20 de juny
•18 h. Pregó

A càrrec de l’alumnat de la 
escola El Viver i de la comparsa 
No somos nadie. Lliurament de 
premis del concurs de cartells
Plaça Bosc

•18.30 h. Actuació de 

l’alumnat de l’escola El Viver
Plaça Bosc

•20 h. Exhibició de l’escola 

Cirqs Dance Studio
Plaça Bosc

Divendres 21 de juny
•20 h. Correbars

Sortida des del carrer Bateria

•23 h. Disco mòbil
Plaça Bosc

Dissabte 22 de juny
•9 h. Melé de petanca
Pistes del Club de Petanca Can Sant 
Joan

•11 h. Inflables aquàtics 

infantils
Plaça Bosc

•11 h. Festa Holi Dolly

Amb música i animació, a càrrec 
de la Penya Cacique
Plaça Bosc

•13 h. Traca infantil i drac 

d’aigua

Amb la colla Drac i Diables de 
Can Sant Joan
Plaça Bosc

•18 h. Can Sant Joan, un barri 

rebel. Recorregut històric 

sobre Can Sant Joan i el seu 

veïnat

Itinerari: plaça Bosc (punt de 
trobada), Muntanyeta, plaça de la 
Traca, Biblioteca Can Sant Joan, 
centre de salut, carrer Mina, 

Kursaal, Avinguda de la Unitat, 
Casal de la Mina i escola El Viver

•22 h. Sopar popular
Plaça Bosc

•23 h. Playbacks i disco mòbil, 

a càrrec de la comparsa  

No somos nadie
Plaça Bosc

Diumenge 23 de juny
•11 h. Olimpíades populars

A càrrec de la Penya 
Bocachanclas
Plaça Bosc
•13 h. Festa de l’escuma

Plaça Bosc

•18 h. Sardanes

Amb la cobla Nova Vallès
Plaça Nicaragua

•21 h. Arribada de la Flama 

del Canigó
Plaça Bosc

•22 h. Correfoc
A càrrec de la colla Drac i 
Diables de Can Sant Joan
Recorregut: carrer Drac, plaça 
Capellans Obrers, carrers 
Bateria, Masia, Molí i plaça 
Nicaragua

Dilluns 24 de juny
•0 h. Revetlla de Sant Joan

Amb l’orquestra Aquarium
Plaça Bosc

•5 h. Xocolatada
Bar Bosc

•5 h. Música 
Plaça Bosc

•6 h. Cercavila

Amb Xaranga Estrella Band, a 
càrrec de la Penya Cacique
Recorregut: plaça Bosc fins a la 
plaça de la Traca

•7 h. La Traca

Des de la plaça de la Traca, 
passant per tot el barri

•7.30 h. Cercavila

Amb el grup Xaranga Estrella 
Band, a càrrec de la Penya 
Cacique
Recorregut: plaça de la Traca 
fins al carrer Reixagó

20 h. Havaneres
Amb el grup Port Vell
Plaça Bosc

FESTA 
ALTERNATIVA DEL 
GRUP DE JOVES

Tots  els actes es fan al Casal de la Mina 
i els organitza el Grup de Joves de l’AV 
Can Sant Joan.

Dissabte 22 de juny
•19 h. Rebel Sound Festival 

Amb els grups Malos tragos, Desenfreno, 
Último Rekurso, MDA, Zerzedilla, QTR3S, 
Ratpenat, Seve Inarrestabili i Klandestino

Diumenge 23 de juny
•18 h. Batalla de galls

A càrrec de Bigi&Col·laboradors

Dilluns 24 de juny
•0 h. Revetlla de Sant Joan

Amb els grups Kanttoston, Punksets, 
Progeria, Sniff a hueso i DJ Kortacesped

Atraccions de fira del 20 al 24 de juny, al carrer Reixagó

Montcada acollirà una nova edi-
ció de l’itinerari modernista el 16 
de juny per divulgar com era la 
Montcada i Reixac de fi nal del 
segle XIX. L’activitat consistirà 
en un recorregut guiat i teatra-
litzat per espais emblemàtics de 
l’estiueig de la burgesia. La ma-
tinal començarà a les 11h a l’es-
tació del centre, al carrer Gene-
ralitat. El públic rebrà un grup 
d’estiuejants acabat d’arribar de 
Barcelona que anirà mostrant 
tot el que es conserva al nostre 
municipi del Modernisme. El 
Parc Antiga Cerveseria acollirà 
un tast de cervesa cap a les 12h 
i, després de la passejada pel 
centre, la ruta acabarà amb una 
visita guiada a la Casa de les Ai-
gües, màxim exponent d’aquest 
estil arquitectònic, on s’oferirà 
un vermut musical amenitzat pel 
grup Moby Dixie. 

Recreació. L’ambientació al 
carrer l’oferiran dos grups de 
recreació històrica. Els  promo-

tors de l’activitat –els departa-
ments de Cultura i Patrimoni i 
Comerç i Turisme– animen els 
montcadencs a assistir-hi disfres-
sats de l’època. Les inscripcions 
a l’itinerari es poden fer trucant 
al 935 726 474 (extensió 4321) o 
bé, enviant un correu electrònic 
a l’adreça museumunicipal@mont-
cada.org. El vermut musical és 
obert a tothom i no cal fer reser-
va per assistir-hi.

Laura Grau | Redacció

Dues fi gurants de l’ambientació modernista

Nova edició de la Diada 
Modernista, el dia 16
La ruta inclourà un vermut musical a la Casa de les Aigües
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Sheila, Sergio Cossani, Besos Robados, Tabü 
i Tres D9 actuaran al sisè Montcadasons 
Els dos solistes i els tres grups tocaran durant mitja hora a l’escenari que s’instal·larà a la plaça de l’Església el 29 de juny

FESTIVAL DE MÚSICA

La plaça de l’Església acollirà el 
29 de juny, a les 21h, la sisena 
edició del festival Montcadasons 
en la qual actuaran dos solistes, 
el cantautor Sergio Cossani i la 
cantant Sheila, i els grups Tres 
D9, Besos Robados i Tabü. 
Aquests són els artistes que van 
superar la fase preliminar del 
concurs que convoca la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni per 
escollir les propostes que es pro-
gramen al festival. Un dels requi-
sits bàsics és que almenys algun 
dels components de la banda 
estigui empadronat a Montca-
da. La convocatòria va rebre 7 
propostes i totes van participar 
en l’audició en directe que es va 
fer el 23 de maig al Tea tre Mu-
nicipal davant d’un jurat format 
pels professors de l’Aula de mú-
sica Teresa Silva, Carlos Abril i 
Aitor Franch i dos representants 
del departament de Cultura.  El 
jurat va seleccionar 5 grups que, 
a més de poder actuar al festival 
Montcadasons, rebran una gra-
tifi cació de 500 euros cadascun.

Solistes. Sergio Cossani és un 
músic de 37 anys provinent d’Ar-
gentina, afi ncat a Montcada des 
de fa 8 mesos. Després de tocar 
en una banda durant 12 anys i 
publicar dos discos, ara ha ini-

ciat una nova etapa en solitari 
amb un repertori de cançons 
pròpies d’estil folck-acústic. La 
montcadenca Sheila Rodríguez, 
participa per segona vegada al 
Montcadasons –ho va fer en la 
primera edició, l’any 2011– amb 
versions de coneguts temes del 
pop melòdic i el rithm and blues. 
L’artista retorna als escenaris des-
prés d’estar-hi un temps aparta-
da per problemes amb la veu. 

Bandes. El grup local Tres D9 
està format per una parella i el 
seu fi ll, membres del combo de 
l’Aula de música moderna de 
l’Ajuntament. Aquesta atípica 
banda familiar aposta per temes 
propis de pop-rock composats 
per Obis i arranjats entre els tres. 
Besos Robados, que té entre els 
seus components el montcadenc 
Esteban Rey (bateria), presenta-
rà el seu darrer treball ‘Curvas 
peligrosas’, un disc eclèctic que 
combina estils com el rock, el 
power pop i el soul clàssic. La 
banda que lidera Dani Díaz va 
actuar a la passada edició del 
festival. Tabü és una banda de 
hard-rock, creada al 2006, que té 
entre els seus membres el mont-
cadenc George Stewart, d’origen 
veneçolà. Ha publicat tres discos 
i ha fet gires per la geografi a ca-
talana i espanyola.

Laura Grau | Redacció
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Tres D9 està format per M. Josep Obis, Ángel Millán i el fi ll d’ambdós, Pau Millán

Besos Robados repeteix al Montcadasons amb el seu nou disc ‘Curvas peligrosas’ Sheila Rodríguez participa per segona vegada al festival

N
AN

D
O

 C
AB

AL
LE

R
O

TR
ES

D
9

David García, cantant de Tabü, grup de llarga carrera
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L’Afotmir fa un bon paper a la Biennal 
FIAP i guanya la 10a Lliga Catalana
Txema Lacunza obté la medalla de plata i Toni Barbany acumula la major puntuació

L’Afotmir continua acumulant 
èxits en el món de la concursís-
tica nacional i internacional. El 
fotògraf Txema Lacunza ha gua-
nyat la medalla de plata a nivell 
individual a la 28a Biennal de 
color FIAP, en l’apartat de retrat 
d’estudi sobre fons negre per una 
imatge d’un pallasso. L’autor, veí 
de Sabadell, i dos companys més 
de l’entitat, Yolanda Luque i Ja-
vier Checa, formaven part de 
l’equip de 13 persones seleccio-
nat per la Confederació Espa-
nyola de Fotografi a (CEF) per 
representar Espanya en aquest 
certamen internacional. L’equip 
espanyol va quedar campió en la 
categoria de foto en paper i sub-
campió en digital. D’altra banda, 

l’Afotmir ha guanyat per quarta 
vegada consecutiva la desena 
Lliga Catalana de Fotografi a Di-
gital que organitza la Federació 
Catalana de Fotografi a (FCF). 
Una quarantena de socis de 
l’entitat local han pres part a la 
competició, sent Toni Barbany el 
que més puntuació ha obtingut, 
empatat amb un altre fotògraf.  

Trajectòria. Barbany, de 71 anys i 
veí de Riells del Fai, va arribar a 
l’Afotmir fa quatre anys de la mà 
de Pere Riera, soci de l’entitat que 
el va engrescar a a apuntar-s’hi 
i perfeccionar la seva afi ció a la 
fotografi a. “Estic molt content 
de formar part d’aquest club, 
especial ment perquè hi pots 

aprendre molt gràcies a la ge-
nerositat dels seus membres, 
disposats a compartir tots els 
seus coneixements”, ha explicat 
Barbany, que ja ha aconseguit 
el títol de Mestre i acumula una 
quinzena de premis. La seva es-
pecialitat són els animals i la na-
tura, especialment els insectes, 
i els bodegons.  Dos membres 
més de l’entitat han aconseguit 
reconeixements destacats en el 
mateix certamen. Cristina Ser-
ra s’ha endut el primer premi en 
l’apartat de bodegons i Txema 
Lacunza, en l’apartat de fotogra-
fi a de carrer. L’Afotmir també té 
possibilitats de guanyar per se-
gona vegada la Lliga Espanyola, 
que es fallarà a fi nal de juny. ‘Bombetes’, una de les fotografi es de Toni Barbany, l’autor que va obtenir més punts a la lliga

‘Pallassos en obscurs’, de Txema Lacunza, va ser premiada a la Biennal de color FIAP
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HANDBOL
Ainhoa Riera (CH La Salle), 
escollida com la millor jugadora de 
la fi nal de la Copa Catalana juvenil

L’esport local tornarà a viure la 
seva festa anual amb la celebració 
de la gala dels Premis Esportius 
2018-19 que l’IME i Montcada 
Comunicació organitzaran el 4 de 
juliol, a les 20h, al Teatre Munici-
pal. En l’apartat de millors clubs, 
opten al premi el Club de Ball Es-
portiu Eva Nieto Dansa, l’AE Can 
Cuiàs i el Club Lee Young Montca-
da. Pel que fa al millor entrenador, 
poden guanyar el premi Toni Mo-
reno (AE Can Cuiàs), Marc Parra 
(aleví femení de l’RCD Espanyol) 
i Javier Córdoba (sènior B CH La 
Salle). Els esportistes que tenen op-
cions a rebre el guardó en categoria 
masculina són el ciclista Pau Ege-
da (Bikingpoint), l’atleta Joan de la 
Torre (JAM) i el jugador de futbol 
sala Sergio González (FS Navarra). 
En la categoria femenina, les no-
minades són la nedadora Marina 
Castro (CN Barcelona), la patina-
dora Mari Carmen ‘Bitxo’ Gómez 
(Roller Can Cuiàs) i la futbolista 
Claudia Pina (FC Barcelona). Els 
tres equips que opten al premi són 
el de futbol sala de l’AE Can Cuiàs, 
el sènior B del CK Montcada i el 
juvenil femení del CH La Salle. 
Durant l’entrega de premis, també 
es donaran altres guardons que ja 
són ofi cials. Eugenio Díaz, funda-
dor del CDEM i membre de CH 
La Salle, rebrà el premi especial
del Jurat; mentre que José Gonzá-
lez, expresident de la UE Sant Jo-

an-Atlètic, i Lorenzo Fernández, ex-
president del  CP Montcada, seran 
reconeguts per la seva dedicació 
al futbol i a la petanca, respectiva-
ment. Josep Mestres, col·laborador 
del CD Montcada i la Penya Bar-
celonista, obtindrà el reconeixe-
ment per part de l’Ajuntament, 
mentre que Manoli Villanueva
serà premiada per la seva dedicació 
a l’esport escolar. Els ballarins Eva 
Nieto i Carles Cirera (Endansa) 
seran reconeguts per la seva trajec-
tòria esportiva i l’escola Bon Dia 
–el projecte d’acció comunitària 
que Càritas desenvolupa al Centre 
Cívic la Ribera– serà recompensat  
pel treball a favor de la inclusió amb 
la iniciativa que permet que un 
grup de dones d’origen marroquí 
facin natació amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i Montcada Aqua. 

Jurat. Presidit per Salva Serratosa
(ERC), regidor d’Esports i pre-
sident de l’IME, el jurat l’han 
format M. Àngels Soto (JAM), 
Toni Sánchez (FB Montcada), 
Enric Expósito (CH La Salle), 
Rafa Repiso (UD Santa María), 
Jorge Fernández (AE Can Cuiàs) 
i Miguel Franco (Shi-Kan). Tam-
bé han participat els periodistes
Francisco Ávila i Carme Picart, 
el president del CDEM, Agustín 
Fuertes, i dos membres de Montca-
da Comunicació –Raül Rivas i Rafa 
Jiménez– i del gabinet de premsa de 
l’Ajuntament –Silvia Díaz. 

IME

L’acte de reconeixement als esportistes i persones vinculades amb l’esport local se celebrarà el 4 de juliol al Teatre Municipal 

El jurat dels Premis Esportius escull els 
fi nalistes que opten als diferents guardons
Rafa Jiménez | Redacció

Marina Castro (CN Barcelona) M. Carmen ‘Bitxo’ Gómez (Roller Can Cuiàs) Claudia Pina (FC Barcelona)

Pau Egeda (Bikingpoint) Joan de la Torre (JAM) Sergio González (FS Navarra)

Toni Moreno (AE Can Cuiàs) Javier Córdoba (CH La Salle)Marc Parra (RCD Espanyol)

Concert
Dissabte 29 de juny 
de 2019

21 h _ Plaça de l’Església 

de Montcada i Reixac

Besos Robados

Sergio Cossani

Tabü

Tres D9

Sheila
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La UD Santa María, que aques-
ta temporada s’ha quedat a les 
portes de jugar la promoció d’as-
cens a Segona Catalana, ja està 
planifi cant el proper curs que 
tornarà a liderar Robert Villa 
des de la banqueta. De moment, 
ha anunciat els fi txatges d’Ós-
car Urbaneja i Dani Onieva i 
treballa per fer, com a mínim, 
dues incorporacions més. En el 
capítol de renovacions, seguiran 
Álex Sánchez, Daniel Pérez, 
Edgar Domingo, Xavier Na-
dal, Joel Tacón, Rubén López, 

Juanjo Jiménez, Mark Plaza, 
Amin Khella, Quim Trias, Ál-
varo González, Francisco Man-
uel De la Torre, Guille Llorens, 
Xavi Virgili, Carlos Estíbalez, 
Aitor, Cristian, Antón i Borja. 
Kevin Gil puja del sènior B al 
primer equip, mentre que seran 
baixa Iván, Xiky, Joserra, Edu i 
Fresneda. 

Sènior B. Jaume García serà el 
nou entrenador del segon equip 
del club de Terra Nostra en subs-
titució d’Enrique Gómez | RJ  

La UD Santa María anuncia els 
primers fi txatges i fa canvis al fi lial
Jaume García serà el nou entrenador del sènior B en substitució d’Enrique Gómez

U
D

 S
AN

TA
 M

AR
ÍA

Van ser segons a la competició disputada a Eslovàquia

BALL ESPORTIU

Nieto i Cirera obtenen la 
medalla de plata al Mundial

Eva Nieto i Carles Cirera, del 
club Endansa, s’han proclamat 
subcampions del món després 
d’aconseguir la segona posició a 
la categoria sènior 1 internacio-
nal llatí al Mundial que es va ce-
lebrar el 8 de juny a Kosice (Es-
lovàquia). Els montcadencs van 
guanyar dos dels cinc balls que 
van disputar i, entre la setantena 
de parelles participants, només 
van ser superats pels eslovacs 
Frank Beres i Miriam Beresova.
Aquesta és la tercera vegada que 
Nieto i Cirera aconsegueixen 

una medalla de plata al Mundial 
després de les que van obtenir al 
2016 i 2017. Al 2015, la parella 
local també es van proclamar 
campiona d’Europa i de la Copa 
del Món, competició que es tor-
narà a fer al mes de juliol a Torí 
(Itàlia) en el marc dels European 
Master Games però a la que els 
montcandecs han renunciat per 
problemes d’agenda.

Trofeu Vila de Montcada. La 7a 
edició es disputarà el dia 16, de 
9 a 22h, al pavelló M. Poblet | RJ  

Per tercera vegada a la seva trajectòria, Eva Nieto i Carles Cirera han guanyat la plata en un Mundial
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El president, Rafa Repiso, amb García, a la dreta

Les lassal·lianes van perdre contra l’Associació Lleidatana

HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil femení cau a la 
fi nal de la Copa Catalana

L’equip juvenil femení del CH 
La Salle no va poder procla-
mar-se campió de la Copa Ca-
talana després de perdre la fi nal 
que es va disputar el 8 de juny 
a Torroella de Montgrí contra 
l’Associació Lleidatana (34-32). 
La montcadenca Ainhoa Riera 
va ser escollida la millor jugado-
ra de la fi nal i l’equip d’Álex Ex-
pósito, qui ha anunciat la seva 
retirada com a jugador del club 
lassal·lià, no ha pogut acabar la 
temporada amb cap títol després 
d’haver obtingut la tercera posi-
ció a la Lliga Catalana i quedar 

eliminat al sector previ del Cam-
pionat d’Espanya disputat a Elx.

Sènior B. A manca d’una jornada 
per acabar la fase fi nal, el segon 
equip masculí del CH La Salle 
encara manté opcions de procla-
mar-se campió de Tercera Catala-
na. Després de perdre el seu últim 
partit a la pista de l’H. Sant Vicenç 
B (19-17), l’equip que entrena Ja-
vier Córdoba és tercer a un punt 
dels dos líders, el Sant Esteve de 
Palautordera B i el Sant Vicenç B 
que s’enfrontaran a l’última jorna-
da | RJ  

El juvenil femení del CH La Salle ha tancat una temporada brillant amb el subcampionat de la Copa 
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Al tancament d’aquesta edició, el 
pavelló Miquel Poblet acollia el 13 
de juny la Nit dels Campions 2019 
de la delegació del Vallès Occiden-
tal, que la Federació Catalana de 
Futbol organitza cada any per fer 
el lliurament de premis als equips 
de futbol i futbol sala de la comar-
ca que s’han proclamat campions 
de les seves respectives lligues. A 

l’acte també estava previst que es 
fes un homenatge a Nicolás Cruz, 
‘Pichichi’, per la seva dedicació 
al món del futbol local i la seva 
col·laboració amb el Futbol Base 
Montcada. Entre el 12 i el 21 de 
juny, la Federació farà un total de 
13 festes a totes les delegacions 
que hi ha repartides arreu del te-
rritori català | RJ   

El pavelló M. Poblet acull la festa que premia 
als campions de futbol i futbol sala de la comarca

Albert Jiménez, capità, gole-
jador i veí de Can Sant Joan, 
seguirà sent un dels líders de 
la Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic la propera temporada. 
Tot i les ofertes que ha rebut 
d’altres clubs per seguir jugant 
a Primera Catalana, Jiménez 
ha arribat a un acord amb el 
club que presideix Dani Sosa 
per continuar jugant a l’equip 
del seu barri. “Valoro molt el 
treball que s’està fent al club 
i estic en deute. Per això, he 
decidit quedar-me i intentar 
retornar-lo a la categoria que 
mereix”, ha dit el davanter. 
La seva renovació era la peça 
clau del nou projecte que lide-
rarà Iban Tey, l’home escollit
per la junta directiva per ser el 
substitut de Paco Hidalgo, que 
ha fi txat pel CE Júpiter. 
De moment, també s’ha con-
fi rmat la renovació d’un altre 
jugador clau com Antonio San-
tiago ‘Poño’ i els fi txatges dels 
montcadencs Alejandro Escru-
ela (CF Ripollet) i Francisco 

Baena (CD Montcada), així 
com els del central Omar Ruiz 
(Guineueta) i el mitjapunta Da-
vid Pérez (Besòs B. Viver). 

Torneig de veterans. Es disputarà 
el 22 de juny a l’estadi de Can 
Sant Joan, de 16 a 20h, amb la 
participació dels equips de vete-
rans de la UE Sant Joan-Atlètic, 
la Peña Unión, el Racing Vallbo-
na i l’FB Montcada.

Tot i haver rebut ofertes d’altres clubs, seguirà jugant a l’equip que entrenarà Iban Tey

Albert Jiménez renova i liderarà el nou 
projecte de la UE Sant Joan-Atlètic
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Rafa Jiménez | Redacció

El capità Albert Jiménez seguirà sent un dels referents de la UE Sant Joan-Atlètic a Segona Catalana

Tey serà el nou entrenador de la UE Sant Joan
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....també és notícia...................................

El CCTA guanya sis 
medalles al Campionat 
de Catalunya de bosc 
3D disputat a Can Piqué

CC
TA

TIR AMB ARC

El Club Català de Tir amb Arc va obtenir sis medalles al 24è Campionat 
de Catalunya de tir de bosc 3D que es va disputar el 9 de juny al camp de 
tir de Can Piqué amb la participació de 135 arquers. En arc nou, Josep 
Sànchez es va proclamar subcampió de Catalunya a la categoria de ve-
terans mentre que Yolanda Aransay i Tolo Jiménez van obtenir la medalla 
de bronze en sènior. En arc longbow, van guanyar el bronze el sènior Ariel 
Arrastia i el veterà Javier Berrocoso. També va pujar a la tercera posició 
del podi Javier Pérez, en arc instintiu veterà. D’altra banda, després de 
la competició es van lliurar les medalles de la Lliga Catalana de Bosc 3D. 
El club local ha obtingut un total de vuit podis, destacant les victòries de 
Cristina Rubio, en arc nu, i d’Alba Rubio i Javier Pérez, en arc instintiu. 
Fèlix Pérez, en arc longbow, i Yolanda Arasany, en arc nu, van obtenir la 
medalla de plata, mentre que Ariel Arrastia, en longbow, i Tolo Jiménez i 
Josep Sànchez, en arc nu, van guanyar el bronze | RJ

Jaime Martínez seguirà la propera 
temporada sent l’entrenador del pri-
mer equip del CFS Montcada amb 
l’objectiu de lluitar per aconseguir el 
retorn a Tercera Nacional després 
del descens. Martínez serà el direc-
tor esportiu de club i comptarà amb 
la col·laboració de Xavi Romeo, que 
mantè els càrrecs de coordinador 
i tècnic del sènior femení. Roberto 
Gómez liderarà el nou projecte del 
segon equip masculí després d’haver 
aconseguit la permanència a Segona 
Catalana i la gran novetat al cos tèc-
nic serà l’arribada de Juanjo Montero 
–a la foto–, qui torna al club per dirigir 
el juvenil A després d’haver aconse-
guit l’ascens a Primera Catalana amb 
el  Futsal Rosario Central B   | RJ

FUTBOL SALA
El CFS Montcada defi neix 
la direcció tècnica dels 
seus tres equips sèniors i 
del juvenil nacional
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Un total de 35 persones van participar a l’última sortida del cicle Mont-
cada Camina que es va celebrar el 2 de juny amb destinació al Mirador 
de l’Estrella-Can Cuiàs i amb una distància de 15 quilòmetres. La propera 
excursió es farà el 7 de juliol i anirà fi ns a l’Ermita de Sant Cebrià de 
Cabanyes, a Sant Fost de Campsentelles. Les persones interessades a 
fer aquesta sortida, d’una distància de 16 km, es poden inscriure a les 
ofi cines de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o a través del 
correu electrònic 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 | RJ

EXCURSIONISME

Una trentena de persones participa a l’excursió del 
Montcada Camina amb destinació a Can Cuiàs

El Racing Vallbona 
jugarà la prope-
ra temporada a 
Segona Catalana 
després d’ha-
ver-se proclamat 
campió del grup 
11è de Tercera 
Catalana amb un 
gran protagonis-
me montcadenc. 
Pitu Rodríguez és 
el director esportiu 
del club i la plantilla del seu primer equip ha estat formada per cinc jugadors 
locals: Gerard Vendrell, Fernando Hernández, Eric Yañez, Dídac Martínez i 
Víctor Acalá. A manca que es publiqui el calendari, l’equip barceloní podria 
coincidir la propera temporada en el mateix grup de Segona amb el CD 
Montcada i la UE Sant Joan-Atlètic | RJ

FUTBOL

Protagonisme montcadenc en l’ascens del 
Racing Vallbona a Segona Catalana
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L’AE Can Cuiàs organitza una torneig 
d’estiu de futbol sala que es farà a la 
pista municipal del barri els dies 28, 
29 i 30 de juny. El torneig, que diven-
dres i dissabte s’allargarà fi ns a les 
dotze de la nit, està dirigit a jugadors 
majors de 16 anys i el preu de la ins-
cripció per a cada equip, que dispu-
tarà un mínim de tres partits, serà de 
150 euros. Per a més informació, es 
pot trucar als telèfons 650 45 89 59 o 
al 610 75 92 70 o enviar un missatge 
directe a l’adreça de Twitter @futsal_
can_cuyas. L’equip vencedor rebrà 
un premi de 800 euros. D’altra ban-
da, el club ja ha obert les inscripcions 
per a la propera temporada i convida 
tots els infants del barri a que partici-
pin als entrenaments oberts que es 
faran durant tot el mes de juny | RJ

La pista de Can Cuiàs 
acollirà un torneig de tres 
dies a fi nals de juny

La JAM, que al 
setembre cele-
brarà el seu 40è 
aniversari, inicia 
una nova etapa 
amb la constitu-
ció d’una junta 
directiva que sor-
tirà escollida a les 
eleccions que es 
faran el 5 de juliol,
a les 20h, a les 
pistes d’atletisme 
de la Ferreria. Ilde 
Teruel  –a la foto, acompanyat pel regidor d’Esports, Salva Serratosa (ERC), 
i l’alcaldessa en funcions, Laura Campos (ICV-EUiA), durant l’entrega de 
premis de l’última edició de la Milla Urbana– va assumir el càrrec de pre-
sident al 2008, agafant el relleu de Juan Abián, que havia dirigit el club 
durant 18 anys | RJ

ATLETISME

La Joventut Atlètica Montcada farà eleccions el 
5 de juliol per escollir una nova junta directiva 

Adrián Simón, exjugador montca-
denc del CD Montcada –a la foto, 
a la temporada 2015-16– i de la 
UE Sant Joan-Atlètic, ha aconseguit 
l’ascens a Primera Catalana amb el 
CE EF Mataró després de procla-
mar-se campió del grup 2n de Se-
gona Catalana amb un total de 75 
punts | RJ

Adrián Simón es proclama campió de lliga 
amb l’EF Mataró i puja a Primera Catalana
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.....Viu l’Esport................
Ha guanyat el campionat de Catalunya i la Danone Nations Cup

FUTBOL

Marc Parra triomfa amb 
l’aleví femení de l’Espanyol

El tècnic montcadenc Marc Par-
ra s’han proclamat campió de la 
fi nal nacional de la Danone Na-
tions Cup amb l’equip aleví fe-
mení de l’RCD Espanyol durant 
la competició que es va disputar 
l’1 i el 2 de juny a València. Les 
blanc-i-blaves van guanyar la 
fi nal contra l’Atlètic de Madrid 
(1-1) als penals i s’han classifi cat 
per disputar la fi nal mundial 
que se celebrarà el 12 d’octubre 

a Barcelona, al RCD Stadium. 
Aquesta temporada, l’aleví feme-
ní del RCD Espanyol també ha 
guanyat la lliga el grup 1r de Pri-
mera Divisió i la fi nal del Cam-
pionat de Catalunya, que es va 
disputar el 8 de juny a Martorell 
contra el CD Sant Gabriel (3-2). 
El proper repte de l’equip de Par-
ra serà disputar la Liga Promises 
entre el 14 i el 16 de juny, a la 
Corunya | RJ

L’atleta Dollae Ouboukir va 
aconseguir la victòria a la catego-
ria sènior femenina a la 14a edició 
de la Milla Urbana que la JAM va 
organitzar el 9 de juny en el marc 
de la Festa Major. Ouboukir va 
fer el recorregut en un temps 5 
minuts i 10 segons, rebaixant en 
set segons el rècord en aquesta 
competició que no s’havia mil-
lorat des de l’any 2008. A la cat-
egoria masculina, el guanyador 
va ser José Luis Martín, del 
CA Mollet, amb un temps de 
4 minuts i 50 segons. La prova 
va comptar amb la participació
de 220 atletes de diferents catego-
ries d’edat.

Altres esports. La jornada d’es-
cacs del CE MiR va reunir una 
quarantena de participants men-
tre que Martí Pi i Aleix Vilagut 
van ser els guanyadors del con-
curs de triples que va preparar 
la UB MiR amb la participació 
de 39 jugadors. Els tres primers 
del torneig de videojocs, amb 64 
inscrits, van ser Eric Fau, Advieri 
Ramos i Joan Llorente.

FESTA MAJOR

Dollae Ouboukir guanya la Milla 
Urbana i millora el rècord de la prova
La vencedora va rebaixar en set segons l’anterior marca que es mantenia des del 2008

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Dollae Ouboukir va batre el rècord de la Milla

El Club Escacs MiR es va estrenar a la Festa Coincidint amb l’inici de la temporada, la piscina d’estiu va organitzar tres jornades de portes obertes
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La rambla dels Països Catalans va tornar a acollir la prova esportiva amb més tradició de la Festa Major
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El Consorci Besòs-Tordera 
ha anunciat que la 27a edició 
d’aquesta prova popular que 
s’havia de fer el 19 de maig, 
però que es va ajornar a cau-
sa de l’alerta meteorològica de 
pluges i mal temps, es farà el 
30 de juny. La Bicicletada, que 
enguany està dedicada a la 
lluita contra el càncer, tindrà 
un punt d’incoporació, a les 
10.30h, a Montcada i Reixac 
(accés parking 2.000) | RJ 

Nova data per 
a la Bicicletada 
del Besòs

CICLISME

Els montcadencs Marc Segarra i 
Joan Medina també van partici-
par a la fi nal nacional de la Da-
none Nations Cup amb l’equip 
sabadellenc, que va fi nalitzar 
la competició a l’onzena posició 
d’un total de 20 equips | RJ

Representació local 
amb el CE Mercantil

Parra acompanyat pel fi sioterapeuta Guillem Ruiz, a l’esquerra, i el segon entrenador, Manuel Núñez 
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Uns 200 in-
fants de dife-
rents edats van 
participar el 2 
de juny en una 
nova edició de 
la jornada Sal-
vador Benítez 
que el CH La 
Salle organitza 
cada any a les 
instal·lacions de l’escola per acabar la temporada. El club lassal·lià farà el 
dia 19 una assemblea general de socis a la Casa de la Vila (20h) i el dia 
28 tancarà el curs esportiu amb el seu tradicional sopar | RJ

HANDBOL
Èxit de participació a la jornada Salvador Benítez
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El concurs de triples va reunir 39 jugadors

L’acte que tancarà la temporada se 
celebrarà el dia 15, a partir de les 
17.30h, al pavelló Miquel Poblet. 
A les 19h, es farà la descoberta de 
la placa amb motiu del 25è aniver-
sari del club. D’altra banda, Tania 
Palomino –a la foto– va aconseguir 
la victòria a la categoria juvenil A al 
Trofeu La Unió Viladecans que es 
va disputar el 8 de juny | RJ

GIMNÀSTICA RíTMICA
Festival de fi nal de curs del Club Gimnàstic La Unió
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Eugenio Díaz
Vida intensa. Com a membre del PSUC, Eugenio Díaz va lluitar des de la clandestinitat per de-
fensar els drets dels treballadors, va ser un dels regidors del primer Ajuntament democràtic i, en el 
tram fi nal de la seva vida laboral, va ser gerent d’una empresa amb 1.600 empleats al seu càrrec. 
Tot i aquesta vida tan intensa, del que se sent més orgullós és d’haver estat un dels fundadors del 
Consell de l’Esport Escolar de Montcada i d’haver impulsat l’handbol femení al municipi amb la 
creació, a principis dels anys 80, del Club Balonmano Montcada, entitat que al 1982, i sota la seva 
direcció tècnica, es va proclamar subcampió d’Espanya a la categoria cadet. Als seus 68 anys, Díaz 
encara es manté en actiu col·laborant amb el CH La Salle i rebrà un reconeixement a la gala dels 
Premis Esportius que es farà el 4 de juliol al Teatre Municipal. 

Com es va iniciar a l’handbol?
Vaig estudiar al col·legi de l’Envelat i hi 
havia un monitor d’educació física a 
qui li agradava l’handbol. Ens portava 
a jugar a la pista descoberta del carrer 
Bonavista i allà em van captar per for-
mar part del CH La Salle. 
Quan va fer el pas per entrenar?
Quan em vaig casar, vaig anar a viure 
a la Font Pudenta i, una vegada que 
ja m’havia retirat com a jugador, el 
coordinador esportiu del col·legi Mitja 
Costa em va proposar entrenar algun 
equip. Vaig acceptar amb una única 
condició: volia dirigir l’equip que nin-
gú volgués.
I les escollides van ser unes noies de 
categoria infantil, veritat?
Sí, van començar a jugar a nivell es-
colar contra equips de Barcelona i del 
Vallès Occidental i van estar un parell 
d’anys sense perdre cap partit. 

Estem al 1978, quan es va crea el 
Consell de l’Esport Escolar de Mont-
cada, del que vostè va ser el primer 
president. Quin va ser l’origen?
Es volia traslladar el model creat al 
Mitja Costa a altres col·legis del muni-
cipi, ja fossin privats o públics, grans o 
petits. Els clubs també tenien la seva 
representació i l’objectiu era impulsar 
l’esport entre els infants sense que 
haguessin de pagar res.
I com es va aconseguir això?
Amb molta feina. En aquella època, 
l’Ajuntament no tenia diners per fer 
res. Tot i les difi cultats, vam aconse-
guir tenir més llicències que Saba-
dell i Terrassa juntes. Crec que ara 
l’administació, tot i els problemes fi -
nancers que hi ha, hauria de fer un 
esforç per garantir que els infants de 
famílies vulnerables puguin fer esport. 
També va ser regidor als primers 

ajuntaments democràctics. Com va-
lora aquella etapa política?
Ara estic afi liat al PSC, però als anys 
70 pertanyia a CCOO i al PSUC i em 
vaig presentar a les primeres elec-
cions amb la llista de Josep M. Cam-
pos, entrant al govern un any més 
tard per la renúncia d’un company. 
Em van assignar la Regidora d’Esport 
escolar i després, Serveis Municipals, 
sempre sense cobrar res.

Com es va crear el CB Montcada?
El CDEM va organitzar una lliga local 

d’handbol femení i amb les millors 
jugadores de tots els col·legis es va 
fer una selecció local que es va fe-
derar. Així es va crear el club gràcies 
al suport de gent com Emilio León o 
l’empresa Asland. 
De quin èxit se sent més orgullós 
com a entrenador?
Del subcampionat d’Espanya de la 
categoria cadet aconseguit al 1982. 
Recordo la fi nal disputada a Leganés 
perquè el públic ens va tractar molt 
malament ja que coincidia amb un 
Madrid-Barça de futbol i els ànims es-
taven encesos. D’aquell equip, moltes 
jugadores van ser cridades per jugar 
amb la selecció catalana i l’espanyola.  
L’escola del BM Montcada va arribar 
a tenir 250 jugadores i el primer 
equip va pujar fi ns a Divisió d’Honor. 
Per què es va apartar del projecte?
Sempre he tingut una visió amateur 

de l’esport i vaig marxar quan es va 
començar a fi txar jugadores que co-
braven. Així va acabar tot. Van voler 
abastar més del que es podia i això va 
acabar provocant la desaparició del 
club. Va ser una llàstima.
El CH La Salle va agafar el relleu a 
l’hora de fomentar l’handbol feme-
ní  i vostè encara col·labora amb el 
club. No pensa en la retirada? 
Pateixo problemes de mobilitat, 
però mai deixaré l’handbol, tinc clar 
que moriré a la pista o a la grada. 
L’handbol, especialment el femení, 
ha estat la meva vida. 
Què li sembla ser enguany un dels 
guardonats a la gala dels Premis 
Esportius? 
Mai he volgut reconeixements. M’ho 
havien proposat altres anys, però no 
havia acceptat. Aquesta vegada, em 
sabia greu tornar a dir que no.

impulsor de l’handbol femení

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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‘L’handbol femení ha 
estat i és la meva vida’

‘L’administació hauria 
de fer un esforç per 
garantir que els infants 
de famílies vulnerables 
puguin fer esport’


