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Laura Campos lidera un 
govern en majoria després 
del pacte entre ECP i ERC

Arrenca 
el nou 
mandat

Moviment en 
defensa de 
l’espai agrícola 
La Ponderosa
La Taula Comunitària del Rec 
Comtal i altres entitats volen 
preservar el sector i evitar 
que s’urbanitzi
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La Bibliopiscina, una proposta 
refrescant per al juliol PÀG. 16
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Laura Campos, d’En Comú Po-
dem (ECP), va ser investida el 
15 de juny com a alcaldessa de 
Montcada per segon mandat 
consecutiu, amb els suports dels 
set regidors de la seva formació 
i els cinc d’ERC, reeditant així 
el pacte de govern del 2015 amb 
la diferència que, durant els prò-
xims quatre anys, disposarà de 
majoria absoluta per tirar enda-
vant els seus projectes. El Ple de 
l’Ajuntament ha passat de vuit a 
quatre grups municipals, quedant 
a l’oposició el PSC, amb sis edils, 
i Cs, amb tres.

Desenvolupament del plenari. 
La sessió d’investidura va co-
mençar amb la constitució de la 
mesa d’edat, formada per l’edil 
més gran, M. Rosa Borràs, i el 
més jove, Gerard Garrido, tots 
dos d’ERC. Abans de procedir 
a la votació sobre l’Alcaldia es va 
obrir un torn d’intervencions de 
menor a major representativitat 
per explicar el posicionament de 
vot de cada grup municipal. En 
nom de Cs, Angelina Esther del 
Pino va demanar el vot per a la 
candidata del seu partit, Ana 
Pellicer. Sent conscient que la 
proposta no obtindria els avals 
necessaris, la regidora va avançar 
que Cs “farà  una oposició amb 
majúscules per vetllar pels in-
teressos de tota la ciutadania”. 

El portaveu d’ERC, Jordi Sán-
chez, va celebrar els resultats 
de la seva formació als dar-
rers comicis, que va qualifi car 
d’“històrics”, i va posar en valor 
la gestió del seu partit a l’ante-
rior mandat, en coalició amb 
ICV-EUiA i Círculo Montcada. 
L’edil republicà es va compro-
metre a treballar per Montcada, 
apostant per “una bona gestió i 

la transformació del municipi, 
però sense oblidar els presos i 
la implementació de la Repú-
blica catalana”, va dir.
Pel que fa al partit majoritari 
a l’oposició, el líder socialista, 
Bartolo Egea, va destacar que 
l’objectiu de la seva formació és 
“garantir el benestar de la ciu-
datania, la igualtat i la preser-
vació del medi ambient”. El 
regidor també va recordar alguns 
dels projectes impulsats pel PSC 
quan estava en el govern i es va 
comprometre a no cometre els er-
rors del passat. Campos, en nom 
d’ECP, va tancar aquest primer 
torn de parlaments augurant que 
els propers quatre anys “han de 
ser els de la recuperació econò-
mica i el soterrament de l’R2” i 
expressant el seu desig de liderar 
el canvi i fer avançar Montcada. 
A continuació, els edils van votar 
de forma secreta i, d’acord amb 
els pronòstics, Campos va rebre 
la vara d’alcaldessa.  

Compromís. En la seva primera 
intervenció, un cop nomenada 
novament alcaldessa, Campos va 
tenir paraules d’agraïment per a 
la seva família i companys de par-
tit, així com per als seus socis de 
govern i la plantilla municipal, tot 
destacant que “malgrat haver 
estat quatre anys difícils, hem 
guanyat en aprenentatge i ens 
hem fet fortes. La pluralitat ha 
estat una fortalesa i ens ha co-
hesionat”, va dir l’edil. 
Respecte a la nova etapa, Cam-
pos va comentar que pren posses-
sió del càrrec “amb la mateixa 
determinació, il·lusió i compro-
mís, demostrant que hi ha una 
altra manera de fer política 
des de l’honradesa i l’hones-
tedat”. Pel que fa als reptes de 
futur, l’alcaldessa va expressar 
la seva voluntat de “continu-
ar amb l’agenda del canvi i 
transformació de Montcada”, 
manifestant el desig de treballar 
conjuntament amb la ciutadania, 
les entitats i tant amb els grups de 
l’oposició com amb els que n’han 
quedat fora en aquest mandat.

Actualitat
laveu.cat

Campos posa en valor l’experiència 
del govern per afrontar els nous reptes
El Ple d’investidura es va desenvolupar sense marge per a la sorpresa, tant pels resultats electorals com pel pacte entre ECP i ERC

Sílvia Alquézar | Montcada
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SEGUIMENT DE LA SESSIÓ
El públic va poder veure la presa de 
possessió de l’alcaldessa en directe, a la 
sala de plens, i també pels mitjans locals

El nou Ple compta amb 
quatre forces, dues al 
govern, ECP i ERC, i dues 
a l’oposició, PSC i Cs

NOU MANDAT

Un cop acabada la sessió d’investidura, els edils, amb el govern al front, es van fer una foto conjunta a les escales de la Casa de la Vila

Poques hores abans del Ple d’in-
vestidura, ECP (amb set regidors) i 
ERC (amb cinc) van signar un pac-
te de govern per als propers quatre 
anys. Es reedita així l’acord que 
hi ha hagut a l’Ajuntament amb 
la diferència que s’ha fet a només 
dues bandes, ja que ICV i Podem 
van coaligats en un sol grup, i que 
aquesta vegada els socis sumen 
majoria absoluta, amb un total de 
12 representants, sis dones i sis ho-
mes: Laura Campos, Mar Sempe-
re, Jessica Segovia, Juan Carlos de 

la Torre, José Domínguez, Oriol 
Serratussell i Eva Manzano pels 
comuns, i Jordi Sánchez, Montse 
Ribera, Salva Serratosa, M. Rosa 
Borràs i Gerard Garrido, per ERC. 
Els membres del nou executiu van 
signar un document en què expres-
sen el compromís de seguir amb el 
procés de transformació del muni-
cipi iniciat al 2015 amb un govern 
que gestioni amb rigor, honestedat 
i visió estratègica i que aposti per 
polítiques d’esquerres i per defen-
sar i promoure valors republicans, 
ecologistes, feministes, democràtics 

i solidaris. El pacte, ratifi cat per les 
assemblees de cada formació, esta-
bleix que es farà un Pla d’Actuació 
Municipal basat en els programes 
electorals, força coincidents, i que 
les responsabilitats seran compar-
tides, de manera que els acords es 
prendran per unanimitat, si bé en 
qüestions que no afectin la vida 
municipal hi haurà llibertat de 
vot. La Junta de Govern Local la 
formen tres representants de cada 
grup i l’alcaldessa ha delegat provi-
sionalment funcions a l’espera que 
es presenti el cartipàs defi nitiu.

ECP i ERC rubriquen el pacte
Pilar Abián | Can Sant Joan

L’acord de govern per als propers quatre anys es va fer la tarda prèvia al Ple d’investidura
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PÀG. 6

OPERATIU REVETLLA
En menys de 24 hores es van registrar 
set focs al municipi provocats pel 
llençament de material pirotècnic

La Taula Comunitària del Rec 
Comtal –integrada per una quin-
zena d’entitats i per organismes 
públics– ha fet un manifest per 
reclamar que l’horta de La Pon-
derosa, situada a Vallbona –barri 
barceloní que limita amb Can Sant 
Joan– sigui protegida com a espai 
agrícola. Durant dècades, aquestes 
terres que hi ha a l’entrada nord de 
Barcelona van ser conreades per 
un pagès, Juan Ortuño, que venia 
els productes a peu d’hort a veïns 
dels voltants, però la seva mort el 
passat hivern ha obert una incòg-
nita sobre el futur d’aquest enclau 
agrícola de set hectàrees envoltat 
d’infraestruc-
tures i possible 
objecte d’espe-
culació immo-
biliària, tal com 
alerten els veïns.
Per aquest mo-
tiu, el manifest 
demana a les institucions compe-
tents que blindin el sòl agrícola 
de La Ponderosa –la propietat del 
qual està repartida entre Adif, una 
immobiliària i la Sareb– i proposa 
vincular-lo a l’economia social i 
solidària, creant plans de formació 
per a joves dels barris en l’àmbit de 
l’agroecologia, desenvolupant una 
zona d’horts comunitaris i socials 
dinamitzats per monitors i enlla-
çant el projecte ‘El Rec Comtal es 

mou’ amb la sobirania alimentària 
i l’horta de proximitat. El manifest, 
titulat ‘La Ponderosa es queda’, 
continua obert a noves adhesions 
a través del correu recviu@gmail.com. 

Suport institucional. Tant l’Ajun-
tament de Barcelona com el de 
Montcada i Reixac, així com el 
Consorci del Besòs, tots tres mem-
bres de la Taula Comunitària del 
Rec Comtal, s’han afegit al mani-
fest i han constatat públicament 
la seva voluntat de preservar La 
Ponderosa. De fet, la conservació 
d’aquest espai agrícola –un dels 
pocs que encara hi ha a l’entorn 
metropolità i sobre el qual es va 

projectar al 2007 
un Àrea Resi-
dencial Estratè-
gica (ARE) que 
no s’ha arribat a 
desenvolupar–, 
està inclosa en 
el Pla Director 

de Vallbona, que està elaborant el 
Consorci i al Pla del Rec Comtal 
que lidera el departament d’Ar-
queologia del consistori barceloní. 
En una trobada de membres de la 
Taula Comunitària amb La Veu, 
tant la consellera de districte, Ca-
rolina Recio (Barcelona en Comú), 
com el comissionat d’Economia 
Social, Densevolupament Local i 
Consum de l’Ajuntament de Bar-
celona, Álvaro Porro, han explicat 

que durant el passat mandat es van 
encarregar diferents estudis amb 
propostes de preservació de l’horta 
que poden servir d’inspiració. “Des 
del govern es té clar que aquest 
espai ha de ser una referència 
quant a agricultura urbana i can-
vi de model alimentari, que ha 
de tenir una dimensió educativa i 
pedagògica i, sobretot, que el pro-
jecte ha d’estar lligat al territori”, 
afi rma Porro. 
També els regidors delegats de 
Territori i d’Educació, Infància 
i Joventut del consistori mont-
cadenc, Jordi Sánchez (ERC) i 

Jessica Segovia (ECP), respectiva-
ment, són partidaris de defensar 
l’espai, tot i no pertànyer al terme 
municipal. “Nosaltres entenem 
que Vallbona i Can Sant Joan 
són dos barris que compartei-
xen necessitats, problemàtiques 
i projectes”, comenta Sánchez. 
L’edil afegeix que els municipis 
metropolitans han de tenir una 
visió global pensada des del terri-
tori i amb participació dels barris 
i les entitats: “Igual que l’AMB 
té una estratègia general quant 
a l’habitatge, també l’ha de te-
nir sobre les zones lliures”.

Catalogació del Rec. El fet que el 
Rec Comtal passi per La Pondero-
sa pot ser un punt a favor a l’hora 
de preservar l’espai. Això, si més 
no, és el que opina el director de 
serveis tècnics del Consorci del 
Besòs, Joaquim Calafí. “El Pla de 
Vallbona, en procés de redacció,  
recull tot el treball que s’ha fet 
en el marc del Pla del Rec Com-
tal quant a garantir la cataloga-
ció del canal, el que permetria 
condicionar qualsevol actuació 
urbanística que es faci al seu 
voltant”, ha assenyalat Calafí. 
(Continua a la pàgina 5)            

ESPAI AGRÍCOLA

La Taula Comunitària del Rec Comtal 
reclama la protecció de La Ponderosa
L’horta, de set hectàrees i regada amb aigua del canal, podria desaparèixer després de la mort del pagès que la conreava

Pilar Abián | Vallbona
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Representants de les entitats i insitucions que fomen part de la Taula Comunitària, davant de La Ponderosa amb una pancarta reivindicativa
Entitats i institucions 
aposten per preservar 
l’espai com un referent 
d’agricultura sostenible
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El programa d’enguany 
inclou més d’una vintena 
d’activitats lúdiques

‘EL REC COMTAL ÉS VIU!’

Les accions es faran des del 29 de juny al 8 de setembre

(Ve de la pàgina 4)  
En aquesta línia, Enric H. 
March, autor del llibre El Rec 
Comtal, 1000 anys d’història i mem-
bre de l’associació cultural Tot 
Història, destaca que la propos-
ta del Servei d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Barcelona passa 
perquè el trams del Rec Comtal 
que s’han de recuperar estiguin 
vinculats a horts. 
Actualment, dels 12 quilòme-
tres de l’històric canal d’origen 
medieval que va subministrar 
aigua a Barcelona durant cente-
nars d’anys, només està catalogat 
el tram de Montcada –inclòs al 
Catàleg de Patrimoni aprovat 
recentment pel Ple de l’Ajunta-
ment– i una petita part de Barce-
lona. Això fa que la majoria del 
traçat estigui en perill de desa-
parèixer, motiu pel qual cal una 
actuació immediata. 

El paper de les entitats. Antonio 
Alcántara, de l’AV Can Sant Joan 
i membre de la Taula Comunità-

ria del Rec Comtal, aposta per-
què la defensa de La Ponderosa 
sigui un projecte col·lectiu amb el 
màxim suport d’entitats, especial-
ment les dels barris més propers a 
l’espai: “Hi ha associacions que 
encara no coneixem i d’altres 
que no volen participar, però 
hem de seguir insistint perquè 
s’hi sumin; mantenir aquest 
espai no només és una qüestió 
agroecològica, també pot su-
posar llocs de feina i altres mi-
llores socials per als barris que 
l’envolten”. 

Hi ha testimonis que corroboren 
el paper de La Ponderosa més 
enllà d’un espai estrictament 
agrícola. “Durant dècades hem 

vingut a comprar verdura de 
proximitat i de temporada de 
molt bona qualitat; aquest era 
un punt de trobada veïnal on 
establíem relacions socials i on 
rebíem un tracte molt familiar”, 
explica Charo Hortet, de l’entitat 
Torrent Nord de Nou Barris.
Carmen Perales, representant 
de Som del barri de Nou Barris 
Roquetes, assegura que, en el seu 
cas, La Ponderosa ha tingut, fi ns 
i tot, una funció terapèutica: “Per 
a mi, no era només un lloc on 
anar a comprar verdura amb 
la meva mare, també m’hi 
passava moltes estones gaudint 
de l’entorn, el que em va aju-
dar a recuperar-me d’un càn-
cer”, recorda emocionada. 
Des que va morir el pagès que 
conreava les terres, activitat que 
va iniciar l’any 1951, ha acabat 
la venda directa de verdures a 
La Ponderosa. De moment, els 
camps es continuen conreant, 
però els productes ja no es venen 
al detall, sinó a botigues.

La Ponderosa ha estat 
durant anys un punt de 
trobada veïnal on es 
venien productes de 
temporada i proximitat

L’últim cap de setmana de juny 
comença el programa d’activitats 
que impulsa la Taula Comunità-
ria del Rec Comtal per dinamitzar 
l’espai recuperat del mil·lenari ca-
nal entre Can Sant Joan i Vallbo-
na. La cooperativa Tata Inti dina-
mitzarà les accions previstes que 
sufraga el Consorci del Besòs i 
que compten amb la col·laboració 
de les administracions i entitats 
que pertanyen a la Taula.
Les activitats es faran en horari 
de tarda, a partir de les 17.30h, 
i seran tant infantils i familiars 
com intergeneracionals. Durant 

el juliol, les propostes lúdiques es 
concentraran els caps de setmana, 
mentre que a l’agost es faran els 
dimecres i els dijous. El programa 
inclou jocs d’aigua, pícnics, ball, 
plantada d’arbres, partides d’es-
cacs i una festa holly, entre d’al-
tres, a més de diferents tallers de 
jardineria, graffi tis i art. 

Pilar Abián | Redacció
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Una de les activitats fetes l’estiu passat
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Des 23 al 24 de juny es van regis-
trar set focs de baixa intensitat a 
diferents punts del municipi cau-
sats pel llençament de petards. 
El primer va tenir lloc al polígon 
Can Milans, al costat de la rie-
ra Seca que separa Montcada i 
Reixac de la Llagosta, el dia 23 a 
les 14.25h, en què es van cremar 
700 m2 de vegetació. Tres hores 
més tard, es van carbonitzar uns 
matolls (280 m2) a prop del col-
legi Font Freda. En plena revet-
lla de Sant Joan es van registrar 
quatre focs més, al costat de la 
C-17, al km. 5,2 (1.500 m2); al 
carrer Cimal de Can Sant Joan 
(600 m2); a tocar del col·legi La 
Salle (200 m2), i a la llera del Ri-
poll (200 m2).
L’últim incendi es va produir el 
dia 24, al voltant de les 12h, al 
Torrent del Bosc Llarg (240 m2), 
a Can Cuiàs. En les tasques d’ex-
tinció de tots els focs van parti-
cipar voluntaris de l’Associació 
de Defensa Forestal (ADF) i de 
Protecció Civil, agents de la Po-
licia Local i, en quatre ocasions, 
va ser necessària la intervenció 
dels Bombers de la Generalitat i 
de Barcelona.
Malgrat la xifra d’incidents, el re-
gidor delegat de Medi Ambient, 
Oriol Serratussell (ECP), ha as-
senyalat que els episodis van ser 
controlats amb rapidesa i que cap 

d’ells va afectar zones forestals. 
Un cop passat l’operatiu de la 
revetlla, les condicions meteoro-
lògiques obliguen, però, a man-
tenir la situació d’alerta. “Les 
elevades temperatures i una 
humitat relativa baixa fan que 
no poguem baixar la guàrdia”, 
ha dit l’edil.
El risc es va confi rmar amb un 
foc que la tarda del 26 de juny 
va cremar 700 m2 de matolls al 
Pla de Reixac, a prop del parc de 
la Llacuna.

Campanya estiuenca. Des del pas-
sat 14 de juny i fi ns a fi nal d’agost, 
hi ha en marxa el dispositiu d’in-
formació i vigilància contra in-

cendis forestals que sufraga la 
Diputació de Barcelona. El terme 
municipal de Montcada i Reixac 
es controla des de tres torres de 
guaita repartides per la serrala-
da de Marina i des del punt de 
control del parc de Collserola. 
També hi ha dues unitats mòbils 
de prevenció i informació sobre 
el territori. El dispositiu es com-
plementa amb el suport de l’ADF i 
de Protecció Civil. “Aquestes uni-
tats de voluntaris fan una tasca 
molt important ja que coneixen 
molt bé el territori i solen ser 
les primeres a arribar als focs, 
fent una tasca de contenció fi ns 
a l’arribada dels bombers”, ha 
explicat el regidor.

Pilar Abián | Redacció

REVETLLA DE SANT JOAN

Set focs en dos dies, provocats pel 
llençament de material pirotècnic
Els incendis van ser de baixa intensitat i no van arribar a afectar cap zona forestal

AD
F

L’Ajuntament ha lliurat dos vehi-
cles nous a l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) 301 La Serralada. 
Els nous Mitsubishi L200 s’incor-
poren a l’actual parc mòbil de l’en-
titat, que passa a tenir cinc vehicles 
amb sistema de geolocalització. Els 
nous pick up compten amb un di-
pòsit de 500 litres per a extincions 
ràpides. “Esperem que aquests 
nous cotxes facilitin la impor-
tant tasca que realitzen els vo-
luntaris de forma altruïsta per 
a la defensa del medi ambient”, 
ha dit l’alcaldessa, Laura Campos 

(ECP), tot destacant la constant 
col·laboració de l’entitat amb el 
consistori amb diferents accions 
que es realitzen al municipi.
Els nous vehicles que han rebut 
l’ADF corresponen a la proposta 
més votada dels pressupostos par-
ticipatius 2018-2019, que es van 
atorgar al desembre. 

Protecció Civil. D’altra banda, els 
voluntaris de Protecció Civil tam-
bé compten des d’aquest mes de 
juny amb un segon vehicle cedit 
per la Diputació i dotat amb un 
dipòsit de 500 litres d’aigua.

L’alcaldessa i el regidor delegat de Medi Ambient van lliurar els vehicles a voluntaris de l’ADF

Voluntaris de l’ADF, fent tasques d’extinció a l’incendi que es va produir a Can Cuiàs el dia 24
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L’ADF estrena els vehicles 
comprats en el marc dels 
pressupostos participatius

NOVETAT

Pilar Abián | Redacció

Voluntaris de Protecció Civil de Montcada amb els dos vehicles que té el cos
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detalls tots aquells aspectes 
relacionats amb l’aigua que 
potser són menys coneguts, 
però que podrien ser d’ajuda 
per a molta gent.

Per donar a conèixer aquestes 
trobades al gran públic, n’hem 
gravat quatre, i ara les difon-
drem en una campanya de 
televisió i online sota el con-
cepte de “Xerrades socials”.

Cadascuna de les xerrades que 
integren la campanya està 
dirigida a un col·lectiu especí-
fi c: famílies en risc d’exclusió; 

Que ningú es quedi enrere

persones amb discapacitat; 
persones a l’atur i amb preca-
rietat laboral; i gent gran en 
risc de vulnerabilitat. A més, 
cada xerrada compta amb la 
presència d’una moderadora, 
d’un personatge conegut 
relacionat amb el col·lectiu 
en qüestió, d’un represen-
tant d’Aigües de Barcelona, i 
de diferents experts i mem-
bres d’associacions solidàries 
i veïnals que enfoquen la seva 
feina al tema tractat.

Aquestes “Xerrades socials” 
han servit per donar veu a 

Xerrades sobre persones a l’atur.

Aigües de Barcelona 
és l’empresa publi-
coprivada que ges-
tiona el cicle inte-

gral de l’aigua per als prop 
de 3 milions de persones que 
viuen a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana.

Per evitar que les grans 
dimensions que té es tra-
dueixin en distància respecte 
a la ciutadania, Aigües de 
Barcelona duu a terme tota 
mena d’accions per estar més 
a prop de les persones dels 
nostres barris i municipis, i 
especialment dels col·lectius 
que són més vulnerables.

En aquesta línia, ja hem 
organitzat 282 trobades amb 
els veïns de 35 barris i muni-
cipis per explicar amb més 

Xerrades sobre persones amb discapacitat.

Publireportatge

col·lectius que habitualment 
no la tenen, i també com a 
punt de trobada perquè diver-
sos actors socials puguin inter-
canviar punts de vista i sumar 
esforços. Els millors moments 
de les trobades es recullen en 
els diferents vídeos que for-
men la campanya, i que ja es 
poden veure a TV3 i a la pàgina 
web d’Aigües de Barcelona. 
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El col·lectiu local de la Marea 
Pensionista va participar el 17 de 
juny a la mobilització que el movi-
ment en defensa de les pensions 
públiques convocat a Barcelona 
sota el lema ‘Governi qui gover-
ni, les pensions es defensen’. Els 
manifestants reclamaven, entre 
d’altres mesures, el blindatge de 
les pensions a la Constitució, la 
seva revalorització segons l’IPC, 
l’equiparació de la pensió mínima 
al salari mínim, l’eliminació de la 
bretxa de gènere en la prestació, 
la fi  del copagament farmacèutic 
i el restabliment de la jubilació als 
65 anys | LR

Els llaços grocs que van ser re-
tirats de l’edifi ci de l’Ajuntament 
i de la Casa de la Vila el passat 
9 d’abril, arran la denúncia pre-
sentada pel PP a la Junta Elec-
toral, han tornat a ser penjats 
pel nou govern municipal for-
mat per ECP i ERC. El fet ja ha 
rebut les crítiques dels populars 
entenent que, amb aquest gest, 
l’executiu polititza la institució. 
“La col·locació d’aquest llaç 
groc simbolitza un insult per 
al nostre país, perquè parla de 
presos polítics quan en realitat 
són polítics que estan presos 
per saltar-se la llei i tractar de trepitjar els drets de tots els catalans”, 
ha manifestat el partit en un comunicat de premsa. El PP, que en aquest 
mandat no té cap representant al Ple i s’ha compromès a fer oposició 
des del carrer, acaba el seu escrit demanant sentit comú al govern i 
que representi tota la ciutadania. ERC ha respost fent un comunicat per 
defensar la col·locació dels llaços entenent que, lluny de ser un símbol 
partidista, “volen solidaritzar-se i recordar aquelles persones que pa-
teixen l’empresonament, l’exili, la repressió i la retallada dels drets 
més fonamentals a causa de les seves idees polítiques”. La formació 
nega que siguin un símbol independentista, sinó la denúncia d’una si-
tuació d’injustícia, “tal i com ha quedat palès amb els darrers informes 
d’Amnistia Internacional i el Grup de Treball sobre la Detenció Arbi-
trària de les Nacions Unides”, ha assenyalat ERC en el seu escrit | LR

FESTA REIVINDICATIVA

La Taula de la Salut organitza el 12 de juliol un seguit 
d’activitats per reclamar millores sanitàries al municipi

POLÈMICA
El PP critica que el govern hagi tornat a posar el 
llaç groc a edifi cis públics, mentre ERC ho defensa

El Cafè Colon va acollir el 
19 de juny la presenta-
ció del llibre ‘El poder del 
poble. L’autoorganització 
veïnal dels CDR’, un en-
càrrec de l’editorial va-
lenciana Sembra Llibres 
a l’advocat i periodista Xa-
vier Milian amb l’objectiu 
d’explicar als valencians 
el fenomen dels Comitès 
de Defensa de la Repú-
blica. Al llibre, que ja va per la segona edició, Milian explica les causes 
de l’aparició d’aquest moviment i en fa un retrat “per trencar la imatge 
que van donar alguns mitjans de comunicació que només eren grups 
d’incontrolats que tallaven carreteres”, comenta. L’autor posa en valor 
els CDR perquè, més enllà del procés i la República, “suposen el retorn 
de la gent al carrer després de dècades en què el món associatiu i 
els partits polítics estiguessin anul·lats per la política institucional”. A 
partir de la seva implicació en un CDR i el contacte amb grups de tot el 
territori, Milian analitza amb una perspectiva global les característiques 
d’aquest moviment en què destaquen, segons l’autor, “la pluralitat ideo-
lògica i el consens com a forma de presa de decisions per avançar des 
de la base i fer política des del carrer” | LG

PRESENTACIÓ
Xavier Milian posa en valor els CDR entenent 
que suposen el retorn de la gent al carrer 

La nova junta de l’AV 
Terra Nostra, consti-
tuïda al mes de maig 
i formada per una 
desena de veïns, s’ha 
marcat com a princi-
pals objectius vehicu-
lar les demandes del 
barri i mantenir vives 
les seves tradicions. 
En aquesta línia, ha 
iniciat una campa-
nya per augmentar el 
nombre de socis, fi ta 
que va per bon camí ja que en dues accions de carrer –durant la Festa 
de la Primavera de l’escola Mitja Costa, el 30 de maig, i a la festa de fi nal 
de curs del Centre Cívic, el 22 de juny– n’ha sumat més d’un centenar. 
El nou president, Llorenç Madurell, s’ha mostrat agraït amb la tasca feta 
per la junta anterior i molt satisfet de la resposta que la crida de l’entitat 
està tenint. Acompanyat del secretari, Raúl Sánchez, i del tresorer, Rafa 
Nieto, Madurell –primer per l’esquerra a la imatge superior– ha explicat 
a La Veu que l’AV vol ampliar el nombre de socis no només per dispo-
sar de més recursos econòmics, sinó també per cohesionar el barri. La 
quota anual és de 10 euros per família i els interessats a inscriure’s ho 
poden fer a través del correu electrònic avvterranostra@gmail.com. Un 
dels esdeveniments més importants de l’any a Terra Nostra, i en el qual 
la nova junta ja està treballant és la festa major, que es farà del 6 a l’11 
de setembre. A banda, l’entitat vol prendre nota de les necessitats que 
té el veïnat per traslladar-les a l’Ajuntament | PA

MOVIMENT ASSOCIATIU 
La nova junta de l’AV Terra Nostra impulsa una 
campanya de captació de socis per enfortir l’entitat
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Coincidint amb el vuitè aniversari del tancament 
de les urgències nocturnes al CAP Montcada, la 
Taula de la Salut, integrada per diferents entitats i 
col·lectius, organitza el 12 de juliol una festa reivin-
dicativa a partir de les 19h, a la plaça Lluís Com-
panys. El programa inclou activitats per a la canalla 
–amb un tobogan d’aigua i una festa de l’escuma–, 
un berenar saludable; l’actuació de la batucada i de  
la Colla de Diables de Can Sant Joan (20 i 22.30h, 
respectivament); la penjada d’una pancarta; par-
laments (20.30h) i la projecció d’un documental 
(21.15h). L’acte clourà amb un sopar de germanor, 
música i ball. “Amb aquesta festa no només recla-
mem la recuperació de les urgències nocturnes, 
sinó també dels serveis de ginecologia i de pe-
diatria”, ha explicat el portaveu de la Taula, Gabriel 
Moreno.
D’altra banda, representants de la Favmir i de la 
Taula de la Salut –imatge superior– van participar 
el 13 de juny en el lliurament de 60.000 fi rmes a 
la Conselleria de Salut de la Generalitat, reclamant 

més dotació pressupostària per a l’atenció pri-
mària. A Montcada, la Favmir va recollir un miler 
d’aquestes signatures en el marc de la campanya 
‘Donem vida a l’atenció primària’ iniciada el passat 
setembre. La campanya l’han promoguda la pla-
taforma Marea Blanca, el Fòrum Català d’Atenció 
Primària (FoCAP) i Rebel·lió Atenció Primària. La 
consellera de Salut, Alba Vergés, no va rebre els 
representants del moviment, fet que ha estat cri-
ticat pels activistes, que han demanat una reunió 
urgent amb la màxima responsable de Salut | PA

El col·lectiu local de 
la Marea Pensionista, 
present a la protesta 
feta a Barcelona
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BEQUES DE LA FUNDACIÓ NOUS CIMS
Un total de nou alumnes de l’INS La Ribera es 
benefi ciaran d’aquests ajuts, que els permetrà sufragar 
els estudis i comptar amb la fi gura d’un mentor

Sílvia Alquézar | Redacció
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ESCOLA MAS RAMPINYO

Un grup de famílies inicia accions de captació de suports per sol·licitar a la Generalitat la integració de l’ESO

Campanya per demanar que el centre 
es converteixi en un institut escola 

Un grup de famílies de l’esco-
la Mas Rampinyo, amb el su-
port de l’Associació de Famílies 
d’Alumnes (AFA) i la direcció, 
ha iniciat una campanya de cap-
tació de suports per demanar a 
la Generalitat que el centre esde-
vingui un institut escola com el 
que el pròxim curs es posarà en 
marxa a l’escola El Viver de Can 
Sant Joan. En el marc de l’AFA, 
el passat mes de maig es va crear 
una comissió de treball, formada 
per prop d’una vintena de famí-
lies, amb l’objectiu de coordinar 
les iniciatives per reivindicar la 
incorporació de l’ESO al centre.

Accions. A nivell institucional, la 
comissió s’ha reunit amb l’Ajun-
tament, que veu amb bons ulls el 
projecte, i diversos partits polítics 
locals amb la idea de presentar 
al Departament d’Educació una 
proposta consensuada. Alhora, 
també s’està duent a terme una 
recollida de signatures entre la 
ciutadania per adjuntar amb el 
projecte que està redactant el 
grup de treball. “Volem anar 
de la mà de l’Ajuntament per 

fer un plantejament que sigui 
benefi ciós per a tota la ciutat”, 
ha comentat Montse Jiménez, 
una de les mares de l’escola Mas 
Rampinyo que impulsa l’amplia-
ció del centre amb l’ESO. “Ens 
agradaria enllestir la proposta 
abans de les vacances d’estiu i 
presentar-la a Serveis Territo-
rials del Vallès Occidental el 
més aviat possible”, ha afegit 
Núria Riera, una altra de les ma-
res implicades en la campanya, 
qui ha fet una crida a la població 
per sumar-se a la reivindicació de 
les famílies.

Les famílies de l’escola Mas Rampinyo han iniciat una campanya de recollida de signatures en suport de la transformació del centre en un institut escola

La comissió de treball 
creu que la iniciativa 
permetrà millorar 
l’educació al municipi Arguments en suport del projecte

La comissió de famílies opina que 
l’institut escola permetria millorar 
el panorama educatiu al municipi 
ja que, d’una banda, desconges-
tionaria els centres de secundà-
ria, amb ràtios molt elevades i, de 
l’altra, garantiria la continuïtat de 
la línia pedagògia de l’escola Mas 
Rampinyo, ja que actualment no hi 
ha cap institut a la ciutat que treba-
lli seguint les directrius de l’Escola 
21. D’altra banda, les famílies argu-
menten una qüestió de seguretat. 
Els infants i joves d’una part de Mas 

Rampinyo tenen com a centre de 
referència l’INS La Ferreria, a l’altra 
banda del riu Ripoll ubicat al polí-
gon del mateix nom. Les famílies 
consideren que el trajecte no és el 
més idoni, ja que s’ha de travessar 
una zona industrial amb molt tràn-
sit de cotxes i camions. El grup de 
treball també defensa el projecte de 
l’institut escola en considerar que 
Mas Duran, amb un increment de 
població en els últims temps, pateix 
una mancança d’equipaments pú-
blics | SA

L’Ajuntament va convidar el 
pedagog Antoni Zabala, direc-
tor de l’Institut de Recursos i 
Investigació per a la Formació, 
a una conferència sobre inno-
vació educativa en el marc de 
la cloenda de les trobades de les 
Xarxes Locals de l’Escola Nova 
XXI. La xerrada, adreçada espe-
cialment a la comunitat educa-
tiva, va tenir lloc el 26 de juny, 
a l’Auditori Municipal. Zabala 
defensa un canvi del model edu-
catiu basat en l’aprenentatge per 
competències amb l’objectiu de 
formar persones preparades per 
afrontar els problemes de la vida 
“Del que hem après escoltant 
només retenim un 10%, men-
tre que el que s’aprèn fent es 
queda en un 90%”, va dir Zaba-
la. A Montcada hi ha dos centres 
adherits a la Xarxa, l’escola Mas 
Rampinyo i el Fedac Montcada. 
La conferència va aplegar al vol-
tant d’un centenar de docents.

El pedagog 
Antoni Zabala 
clou el curs de 
l’Escola Nova 21
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Antoni Zabala va fer una xerrada a l’Auditori

Sílvia Alquézar | Montcada
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Nou alumnes de l’INS La Ribera 
gaudiran d’una beca en el marc 
del programa Zing de la Fundació 
Nous Cims, que treballa en la ge-
neració d’oportunitats formatives 
i en la millora de l’ocupabilitat de 
joves en situació de vulnerabilitat 
social i econòmica, entre d’altres 
àmbits. La iniciativa s’adreça a 
estudiants en risc d’exclusió però 
amb una vocació professional per-
què puguin accedir a la formació 
que desitgen sense que la seva si-
tuació econòmica sigui un condici-
onant determinant. “És molt més 
que una beca ja que, a més de 
cobrir totes les despeses del seu 
itinerari formatiu, també posem 
al seu abast la fi gura d’un men-
tor perquè faci l’acompanya-
ment del jove durant aquesta 
etapa”, ha explicat Miquel Anto-
nijoan, director de l’Àrea d’Ocu-
pabilitat de la Fundació, qui ha 
destacat que la persona de suport 
“es reuneix amb l’alumne cada 
setmana”. 
La Fundació Nous Cims està im-

Al voltant de 
140 alumnes de 
cicles es queden 
sense plaça

Sílvia Alquézar | Redacció

SECUNDÀRIA NO OBLIGATÒRIA

La direcció del centre i l’alumnat afectat inicien accions per reivindicar la continuïtat de les dues línies

La Generalitat suprimeix dos grups de 
1r i 2n de batxillerat a l’INS La Ferreria 

El Departament d’Educació de la 
Generalitat ha decidit reduir a una 
línia l’etapa del batxillerat a l’INS 
La Ferreria, suprimint un grup de 
primer i un altre de segon de cara 
al curs vinent. La mesura és espe-
cialment negativa a segon, ja que 
s’hauran d’agrupar en una única 
classe els 42 alumnes que pugen de 
primer, superant-se amb escreix la 
ràtio màxima de 35 alumnes per 
aula. En el cas de primer, el proble-
ma no és la massifi cació, ja que hi 
ha 24 estudiants que provenen de 
4t d’ESO, sinó la impossibilitat de 
donar plaça a les prop de vint pre-
inscripcions d’estudiants d’altres 
centres que han sol·licitat cursar el 
batxillerat a La Ferreria.

Reaccions. Tant el centre com 
l’alumnat afectat han iniciat 
accions  per reivindicar la continu-
ïtat de les dues línies. El professo-
rat ha enviat una carta al director 
dels Serveis Territorials del Vallès 
Occidental per transmetre el seu 
malestar. “La mesura és una 

barbaritat que va en detriment 
de la qualitat de l’educació”, ha 
comentat la directora, Maite Forn, 
qui opina que “l’alumnat no es 
mereix fer en aquestes condici-
ons aquesta etapa tan impor-
tant per als seus estudis”. 
D’altra banda, el centre i els estu-
diants afectats han fet sengles cam-
panyes de recollida de signatures 

per aconseguir els màxims suports 
en defensa de la continuïtat de les 
dues línies. En el cas dels alumnes 
de segon, la iniciativa l’han duta 
a terme a través de la plataforma 
‘change.org’, criticant la decisió en 
considerar que només respon a un 
criteri econòmic. “L’objectiu és 
reduir la plantilla de professors, 
amb el consegüent estalvi de 

pressupost per a l’administra-
ció”, recullen en un comunicat fet 
públic en el marc de la campanya 
reivindicativa. Els joves afectats 
també apunten que la mesura 
afectarà, de retruc, a l’ESO, ja 
que no podrà disposar de l’aula 
de música, la de més capacitat del 
centre, perquè s’haurà de destinar 
al segon de batxillerat.
L’Ajuntament també ha inici-
at gestions per intentar revertir 
aquestes retallades en l’educació 
pública de la ciutat. La regidora 
delegada d’Educació, Infància i 
Joventut, Jessica Segovia (ECP), 
ha traslladat el seu malestar a 
Serveis Territorials que, en el 
moment de tancar aquesta edició, 
no havia donat cap explicació ni 
al centre ni a l’Ajuntament sobre 
els motius d’una decisió, que con-
sidera “indigna i que va en la 
línia contrària als nostres objec-
tius de reduir les ràtios”, ha dit. 
L’AMPA també ha mostrat la seva 
indignació davant l’anunci de la 
Generalitat i iniciarà accions per 
mobilitzar les famílies. 

L’INS La Ferreria perdrà el curs vinent dos grups, a primer i segon de batxillerat

NOU PROJECTE

Els joves disposaran d’un mentor que farà l’acompanyament durant els estudis 

La Fundació Nous Cims beca nou 
alumnes de l’Institut La Ribera

Alguns dels alumnes becats i les seves famílies, amb personal de l’institut i la Fundació Nous Cims

Sílvia Alquézar | Montcada
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Prop de 140 sol·licituds dels ci-
cles de grau mitjà –75 d’auxiliar 
d’infermeria i 61 de SMX d’in-
formàtica– es quedaran sense 
plaça per al curs vinent a l’INS 
La Ferreria. La directora, Mai-
te Forn, ha lamentat la negativa 
del Departament d’Educació de 
la Generalitat a ampliar el nom-
bre de classes per absorbir més 
preinscripció. “El centre podria 
acollir més grups, si hi hagués 
una ampliació del professo-
rat”, ha manifestat Forn, qui ha 
afegit que la majoria són alum-
nes de Montcada que han acabat 
4t d’ESO aquest curs. “És una 
llàstima perquè es quedaran 
sense plaça i, si no tenen pos-
sibilitats econòmiques, poden 
quedar fora del sistema edu-
catiu”, ha dit Forn. Per la seva 
banda, la regidora d’Educació, 
Infància i Joventut, Jessica Se-
govia (ECP), tampoc veu amb 
bons ulls la decisió de la Gene-
ralitat, criticant que “no es do-
tin dels recursos necessaris els 
estudis postobligatoris com els 
cicles i el batxillerat” | SA
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pulsada per la família Rubiralta 
Giralt, propietària de l’empresa 
Werfen, amb seu a l’Hospitalet de 
Llobregat i vinculada al sector far-
macèutic. L’entitat ha decidit am-
pliar els seus projectes socials amb 
la posada en marxa del programa 
Zing, del qual es benefi ciaran 36 
alumnes d’arreu de Catalunya. 

Valoracions. “Els tres requisits per 
accedir-hi són tenir ganes, voca-
ció i compromís de fer realitat el 
seu somni”, ha manifestat Antoni-
joan, qui es va reunir amb les famí-
lies i els joves, el 25 de juny a l’INS 
La Ribera. Durant la trobada, la di-
rectora del centre, Àngels Longán, 

va agrair a Nous Cims haver esco-
llit l’institut per fer la prova pilot. 
“Estem molt contents. És un 
projecte molt important que 
permetrà als joves continuar 
formant-se”, va dir. Aquest és 
el cas de Valentina Echeverry, 
Rodrigo Delgado i Anissa El Asri, 
tres dels alumnes becats. “Estic 
molt il·lusionada”, va comentar 
Valentina, qui vol estudiar auxiliar 
d’infermeria. Rodrigo començarà 
un grau d’activitats físiques i espor-
tives, mentre que Anissa farà un ci-
cle d’activitats comercials. “Quan 
em van dir que podria estudiar 
el que m’agrada, vaig plorar 
d’alegria”, va expressar la jove.
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Alumnes de les escoles públiques 
del municipi van presentar el 19 
de juny, a la Casa de la Vila, el 
treball que han fet en el marc del 
projecte ‘Montcada: molts barris 
diferents, una ciutat única’, pro-
posat i coordinat pel Centre de 
Recursos Pedagògics (CPR) del 
Vallès Occidental VI. A l’acte 
van assistir l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i la regidora 
Mar Sempere (ECP), que van 
poder escoltar quines temàtiques 
han tractat els escolars, totes elles 
vinculades amb la recuperació de 
la memòria històrica de la ciutat. 
En total, els punts del municipi 
sobre els quals els estudiants han 
cercat informació, tant escrita 
com oral, són una quarantena i la 
propera tardor aquests indrets se-
ran identifi cats per l’Ajuntament 
amb un codi QR que enllaçarà 
amb el treball fet per les escoles 
amb l’objectiu de donar a conèi-
xer a la ciutadania la informació 
recopilada pels infants.

Projecte transversal. ‘Montcada: 
molts barris diferents, una ciutat 
única’ segueix el model d’iniciati-
ves fetes en cursos anteriors, com 
els ‘Contes encadenats’, amb par-
ticipació de les set escoles públi-
ques de la localitat. En aquesta 
ocasió, els centres han comptat 
amb el suport de l’aplicatiu creat 

pel Departament d’Educació de 
la Generalitat vinculat al projecte 
‘Apadrinem el nostre patrimoni’. 
A través d’aquesta eina digital 
els estudiants podran compartir 
amb la resta de la ciutadania el 
seu treball d’investigació. L’al-
caldessa va agrair als infants el 
treball fet per contribuir a divul-
gar la història del poble. “Aquest 
projecte és molt important per-
què promou la consciència de 
Montcada i Reixac com a un 
únic municipi i la riquesa del 
seu patrimoni i, alhora, contri-
bueix al fet que la gent s’estimi 
més el lloc on viu”, va dir l’edil, 
qui va lloar el treball de les es-
coles i del Centre de Recursos al 
llarg del curs.

El parc Antiga Cerveseria va 
acollir el 14 de juny la cloenda 
del Dispositiu Local de Transició 
Escola-Treball (Diltet) 2019, el 
projecte de formació que busca 
ajudar el jovent a completar els 
estudis de secundària per incor-
porar-se al mercat laboral. Més 
d’una cinquantena d’alumnes 
dels centres locals han participat 
enguany al programa, que ha in-
clòs diversos tallers com el de do-
blatge i ràdio, cuina, càpsules for-
matives de perruqueria i estètica, 
electricitat bàsica i manteniment 
i ASI + DEA (Assistència Sani-
tària Immediata i Desfi bril·lador 
Extern Automàtic) o el programa 
de formació i inserció PFI-PTT.

Cloenda.  A l’acte van assistir les 
regidores del govern municipal 

Mar Sempere i Jessica Segovia, 
qui va agrair la feina de tots els 
agents que han participat en el 
Diltet i, alhora, va posar de re-
lleu la importància de la inicia-
tiva. “El programa pretén que 
l’alumnat no abandoni el sis-
tema educatiu i tingui il·lusió 
per seguir el seu camí com a 
estudiant. El Diltet ensenya 
perseverança, però sense per-
dre de vista l’entusiasme”, va 
assegurar l’edil. 
En fi nalitzar l’acte, els joves i seus 
tutors van rebre un diploma com a 
reconeixement per haver fi nalitzat 
els cursos de formació i, a continu-
ació, els alumnes del curs de cuina 
van oferir al públic un aperitiu. Al 
Diltet participen els instituts, el tei-
xit comercial i empresarial, la Ge-
neralitat, l’Escola d’Adults, l’Ajun-
tament i  les AMPA.

TERCERA EDICIÓ

L’ens va tancar el curs amb el Ple celebrat a la Casa de la Vila

El Consell d’Infants acorda 
identifi car les escoles amb 
cartells personalitzats

Sílvia Alquézar | Montcada

‘MOLTS BARRIS DIFERENTS, UNA CIUTAT ÚNICA’

L’Ajuntament identifi carà els indrets treballats pels alumnes amb un codi QR

Les escoles de primària presentaran 
el projecte públicament a la tardor

Els alumnes participants al projecte van presentar a la Casa de la Vila el treball fet durant el curs

Pilar Abián | Montcada
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Alumnes del taller de doblatge que va impartir Francesc Fenollosa en el marc del Diltet
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TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

La cloenda del programa es va fer el al parc Antiga Cerveseria

El jovent del Diltet mostra 
els seus aprenentatges

La Casa de la Vila va acollir el 20  
de juny la sessió plenària que va 
tancar la tercera edició del Con-
sell d’Infants, amb l’exposició dels 
projectes treballats aquest curs 
pels consellers i conselleres, una 
trentena d’alumnes del cicle supe-
rior de primària de totes les esco-
les del municipi. Enguany, la ca-
nalla ha proposat la senyalització 
dels centres educatius de primària 
amb uns cartells dissenyats per 
cada escola. A l’acte van assistir 
l’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora delegada d’Educació, In-
fància i Joventut, Jessica Segovia, 
ambdues d’En Comú Podem, que 

es van comprometre a instal·lar 
les creacions al mes de setembre, 
coincidint amb l’inici del pròxim 
curs.

Valoracions. Els infants van fer un 
balanç molt positiu de l’experièn-
cia, destacant la importància de 
tenir veu per aportar idees en la 
millora de la ciutat. Els consellers 
i conselleres també van posar en 
valor el treball que han fet durant 
el curs per aprendre a arribar a 
acords de manera consensuada. 
“Us volem felicitar per la vos-
tra capacitat de treball i sentit 
comú. Els infants sou ciutadans 
de ple dret”, va dir Campos. En 

aquest sentit també es va mani-
festar Segovia: “Les vostres opi-
nions tenen el mateix valor que 
les dels regidors i regidores del 
Ple municipal”, va manifestar 
l’edil. Al començament de l’acte, 

la canalla va fer una breu repre-
sentació teatral sobre el paper i 
el funcionament del Consell dels 
Infants, una iniciativa que la Re-
gidoria d’Educació, Infància i Jo-
ventut va posar en marxa fa tres 

anys amb l’objectiu de donar veu 
als més petits en la presa de deci-
sions per millorar la ciutat. “Es-
tem molt contents de la bona 
acollida de l’experiència”, va 
comentar Campos.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els consellers i conselleres del Consell d’Infants es van fer una foto de família a les escales de la Casa de la Vila per tancar el curs 
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L’Ajuntament posa en marxa 
aquest estiu el projecte Juliol a les 
places, una iniciativa que consisteix 
a oferir activitats de dinamització a 
diferents espais de la ciutat, adre-
çada al públic infantil, juvenil i fa-
miliar, i donar visibilitat a entitats 
del municipi que hi col·laboren. 
“Volem aportar noves eines per 
ampliar la participació infantil 
i, per tant, convidem la canalla 
i les famílies a ocupar les places i 
a donar la seva visió sobre el joc 
a l’espai públic”, ha indicat la regi-
dora delegada d’Educació, Infància 
i Joventut, Jessica Segovia (ECP).

El calendari. Les propostes es faran 
a pràcticament tots els barris,  de 
18 a 20h, i consistiran en una acció 
a proposta d’una entitat o equipa-
ment i activitats d’aigua. Es reco-
mana portar roba i calçat adient i 
una tovallola. El programa arren-
carà el 28 de juny, a la plaça de la 
Ribera, amb diverses activitats: un 
berenar saludable i jocs d’aigua, a 
càrrec del Pla de de Desenvolupa-
ment Comunitari, i una proposta 
de natura al riu Besòs, dirigida 
per La Horda. Aquesta és l’única 
sessió que començarà a les 17.30h. 
La plaça del Bosc serà l’escenari, 
el 2 de juliol, de Llibres a la fresca, 

amb la col·laboració de la Bibliote-
ca de Can Sant Joan, i de laberints 
d’aigua. El dia 4, l’activitat es tras-
lladarà a la plaça del Poble de Ter-
ra Nostra amb el drac d’aigua de 
la colla de Drac i Diables de Can 
Sant Joan. La Joventut Atlètica 
Montcada oferirà una sessió d’atle-
tisme el 9 de juliol a la plaça de la 
II República, a Mas Duran, i tam-
bé hi haurà una festa de l’escuma. 
L’11 de juliol, la plaça de l’Església 
acollirà una jornada amb els Cas-
tellers de Montcada i una festa de 
l’escuma. La plaça Joan Fuster, al 
Pla d’en Coll, acollirà el 16 de juliol 
l’acte ofi cial de benvinguda als in-
fants sahrauís que passaran l’estiu 
amb famílies locals en el marc de la 
campanya ‘Vacances en pau’. Coin-

cidint amb aquest acte de rebuda, 
s’hi oferirà l’activitat ‘Llegendes’, 
amb la col·laboració de Montcada 
Solidària. També hi haurà infl ables 
d’aigua. El programa fi nalitzarà el 
23 de juliol al parc del Turó Blau, 
a Can Cuiàs, amb una sessió de 
korfbal a càrrec de l’AEE M. Miró 
i un taller de bombolles de sabó.
D’altra banda, el servei Mentres-
tant oferirà al juliol activitats de 
dinamització a l’espai públic, a Can 
Sant Joan i a la Ribera. Les propos-
tes s’adrecen a famílies amb infants 
de 0 a 6 anys i l’horari serà de 10 
a 12 h. A Can Sant Joan, el progra-
ma es desenvoluparà els dilluns, a 
la plaça del Bosc, i a la Ribera es 
farà els dimecres a l’exterior del 
Centre Cívic del barri.

‘JULIOL A LES PLACES’

El programa comença el 28 de juny a la plaça de la Ribera amb jocs i un berenar

L’Ajuntament i entitats promouen 
activitats als espais públics a l’estiu

El pati obert de l’escola El Viver va ser la primera experiència local d’espais públics dinamitzats

Sílvia Alquézar | Redacció
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El departament de Participació 
de la Regidoria de Ciutadania ha 
fet una crida entre la població de 
més de 50 anys per  impulsar la 
creació d’una aula d’extensió uni-
versitària al municipi amb l’ob-
jectiu d’incorporar nous serveis 
per diversifi car l’oferta d’activi-
tats dirigides a aquest col·lectiu 
per tal de fomentar l’envelliment 
actiu. Aquesta iniciativa es va 
posar en marxa a Catalunya a 
principi dels anys vuitanta amb 
la fi nalitat d’oferir una formació 
continuada i de nivell universita-
ri a persones amb inquietuds cul-
turals i amb desig de mantenir-se 

intel·lectualmente actives. El pro-
jecte es gestiona a través d’enti-
tats socioculturals sense ànim de 
lucre vinculades a l’Agrupació 
d’Aules de Formació Permanent 
per a la Gent Gran (AFOPA) i a 
una universitat. 

Terminis. La segona quinzena 
de setembre es farà una trobada 
oberta per presentar el projecte, 
amb una conferència sobre una 
temàtica encara per determinar. 
Durant l’acte s’aprofi tarà per 
sondejar els assistents sobre les 
seves preferències. La previsió és 
que l’aula comenci a funcionar a 
principi del 2020.

Sílvia Alquézar | Montcada

GENT GRAN

S’oferiran conferències de temes diversos a nivell universitari  

Impuls per crear una aula 
de formació permanent

Els infants que aquest any partici-
pen al Casal d’Estiu que organitza 
la Regidoria d’Educació, Infància i 
Joventut viuen en primera persona 
la màgia del circ, ja que totes les 
activitats estan relacionades amb  
aquesta temàtica. El Casal va co-
mençar el 25 de juny i es desenvo-
luparà fi ns a fi nal de juliol a cinc 
escoles: El Viver, Mitja Costa, El 
Turó, Elvira Cuyàs –que acollirà 
també el Casal del 22 al 26– i Mas 
Rampinyo. La inscripció ha estat 
un èxit, ja que s’han cobert totes les 
places ofertades. Entre les propos-
tes que més agraden a la canalla hi 
ha la nit al Casal, que es farà el dia 
12. Enguany, una de les excursions 
més esperades serà la sortida per 
veure el Circ Raluy.
 
Novetat. El consistori posarà en 
marxa per primera vegada aquest 

any un casal per a adolescents, que 
es farà de l’1 al 26 de juliol a Can 
Tauler. La proposta ha tingut una 
gran acollida, amb una quarantena 

de joves. Les activitats es desenvo-
luparan de dilluns a dijous, de 10 
a 14h, excepte el dia de l’excursió, 
que s’allargarà fi ns a les 18h. 

TEMPS DE LLEURE

Les activitats es fan a cinc escoles del municipi fi ns a fi nal del mes de juliol

El Casal d’Estiu recrea aquest any 
la màgia d’una gran carpa de circ

Unes nenes del Casal d’Estiu a El Turó i un dels monitors celebren l’arribada de les vacances

Sílvia Alquézar | Redacció
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Exposició sobre el drama humanitari dels refugiats 
i representació teatral per a projectes a Grècia
Una quarantena d’infants va participar el 20 de juny en la pintada de 
quatre murals amb motiu del Dia Internacional de les persones refugia-
des. L’activitat la van organitzar conjuntament l’Ajuntament i Montcada 
Solidària, a la plaça de l’Església. Els treballs realitzats es poden veure a 
la Biblioteca Elisenda, on el dia 26 es va inaugurar la mostra de la Creu 
Roja ‘Camins Migrants’ sobre l’experiència viscuda per infants que van 
fugir dels seus països fi ns als camps de refugiats a Grècia. D’altra ban-
da, Montcada Solidària organitza el 6 de juliol una vetllada solidària de 
teatre amb la representació de l’obra ‘Hamlet, 2.0’ a càrrec del grup 
Teatroia’t. L’espectacle començarà a les 22h als exteriors del local de 
Dèria Teatre, a les antigues escoles de Terra Nostra. Les entrades cos-
ten 10 euros i inclouen el sopar. La recaptació es destinarà a projectes 
per ajudar persones refugiades a Grècia | PA

El Centre Cívic La Ribera posarà 
en marxa aquest estiu el programa 
‘Entretemps’, una nova iniciativa 
adreçada a la gent gran amb l’ob-
jectiu d’afavorir la cohesió social i 
la millora de l’autonomia personal. 
El projecte ofereix un programa 
d’activitats gratuïtes del 2 al 30 de 
juliol, els dimarts i els dijous, de 16 
a 18h. Hi haurà jocs de taula, ma-
nualitats, tallers de memòria i acti-
vitats físiques. Les persones interes-
sades es poden inscriure al correu 
centreciviclaribera@montcada.org. D’al-

tra banda, l’Associació de Gent 
Gran del Casal Cívic de Montcada 
organitza diverses activitats aquest 
estiu. Els dimarts hi ha previst ioga, 
de 17 a 18h; els dimecres es farà 
gimba, de 16.30 a 17.30h; i els di-
jous hi haurà un taller de memòria, 
d’11 a 12h. En col·laboració amb 
el grup Catalònia també s’ofereix 
un taller de teatre intergeneracio-
nal, els dimarts, de 16 a 18h. Les 
inscripcions es poden fer a l’equipa-
ment gestionat per la Generalitat o 
bé trucant al 935 646 061 | SA

Propostes adreçades a la gent 
gran durant el mes de juliol
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.....també és notícia..................................

El Centre Cívic l’Alzina de Terra 
Nostra, amb el suport de la Xarxa 
d’Equipaments, va organitzar el 22 
de juny a la plaça del Poble una fes-
ta per posar fi  al curs. El programa 
va comptar amb una mostra d’ac-
tivitats amb exhibicions de zumba, 
fl amenc, sevillanes, balls de festa 
major, sardanes, dansa oriental –a 
la foto– i bollywood. A la nit, es va 
fer un sopar de germanor | SA

MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL
La Festa de la Primavera registra menys participació

L’AV de Montcada Nova-Pla d’en 
Coll ha fet un balanç positiu de la 
celebració, que va tenir lloc el 15 
de juny davant del pavelló Miquel 
Poblet. “Estem contents, però hi 
ha hagut menys participació que 
altres edicions per la coincidència 
d’actes al municipi”, opina el 
president de l’AV, Elías Martín | SA 

Propostes per a totes 
les edats al Centre 
Cívic de Can Cuiàs

La Ribera va donar la benvinguda a 
l’estiu el 12 de juny amb una festa 
que va tenir lloc als exteriors del 
Centre Cívic del barri. La celebració 
va començar amb un taller de 
bombolles gegants per al públic 
infantil que va ser tot un èxit. A 
continuació, hi va haver actuacions 
musicals a l’escenari, una classe 
d’aerobic a càrrec d’una veïna 
voluntària de la Xarxa d’Intercanvi, 
rap amb el grup Destiny i fl amenc 
amb el Ballet Triana | SA 

GENT GRAN
El Casal de la Mina tanca el curs amb una jornada festiva

El programa d’activitats va tenir 
lloc el 16 de juny als exteriors 
de l’equipament municipal i va 
incloure un torneig de dominó, 
exhibicions de balls en línia, 
sevillanes, cant coral i la rondalla. 
Al migdia, es va fer una paella 
popular per a 350 persones. 
També hi va haver un espectacle 
de sobretaula, una exhibició de 
gimba i ball amb el grup Cava. El 
Casal de Gent Gran, que enguany 
ha complert 18 anys, ha fet una 
valoració molt positiva de la 
celebració | SA 

Mostra d’activitats del 
Centre Cívic l’Alzina

La mostra va tenir lloc el 15 i 16 de juny al carrer Reixagó. “La va-
loració és molt positiva, hem batut el rècord de visitants i de pa-
radetes. Estem molt contents perquè hi ha col·laborat molta gent 
i tot ha sortit perfecte”, ha comentat Pepi López, presidenta de 
l’Associació de Comerç de Can Sant Joan, organitzadora de l’esde-
veniment. D’altra banda, també van ser un èxit de participació les 
activitats programades en el marc de la Fira amb el títol ‘Un barri fet 
per totes’, un espai de converses impulsat per diversos col·lectius 
del municipi com l’AV del barri, l’escola El Viver, La Perifèrica, la 
Xarxa Antirumors de Montcada, la plataforma Transforma’t de Bon 
Pastor, la Casa Amaziga,Tata Inti i el SLC | SA 
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Èxit de la festa del 40è aniversari de l’Elvira Cuyàs
La celebració va tenir lloc el 15 de juny, organitzada pel centre i 
l’Ampa. Les activitats van aplegar molta assistència de públic al 
llarg de tota la jornada. Un dels actes destacats va ser el sopar de 
germanor, que va acollir unes 230 persones. A la foto, un infant 
mostra una de les bombolles al taller que es va fer a la pista coberta 
de l’escola | SA

FIRA D’ARTESANIA I DEL 
COMERÇ DE CAN SANT JOAN 
La mostra va ser un èxit de 
participació en assistència 
de públic i d’expositors, 
amb més d’una vuitantena 
d’establiments i entitats

MAS DURAN
Bona acollida de públic a la festa de l’AV del Gurugú

La celebració va tenir lloc el 15 
de juny. El programa va incloure 
infables d’aigua per a la canalla, 
una botifarrada popular i una 
festa de l’escuma. Les activitats 
es van fer al parc de la Llacuna, 
a la zona de la tirolina. La festa 
va atraure força públic familiar. 
A la foto, un dels infants que van 
gaudir amb els infl ables d’aigua, 
que van ser un èxit entre la 
canalla | SA
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LA RIBERA
El Centre Cívic del barri dona la benvinguda a l’estiu 

Les activitats es van fer el 21 de 
juny com a cloenda del curs. Hi  
va haver un taller de maquillatge, 
jocs d’aigua, zumba, un concurs 
de cartells, la tercera edició 
del certamen de tapes, una 
melé popular de petanca, un 
campionat de dames, escacs 
i dominó i un rocòdrom amb 
tirolina | SA 
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 19 de juliol

>Editorial
Objectiu comú
Venint des de Barcelona cap a 
Montcada i Reixac, a l’alçada 
de Vallbona ens rep un am-
pli espai agrícola anomenat 
La Ponderosa que ha resistit 
estoicament davant la febre 
constructora de la gran metrò-
poli. El mèrit li hem d’atribuir 
al pagès que des del 1951 va 
arrendar i treballar aquestes 
terres, Juan Ortuño. Fins a la 
seva mort,  el passat hivern, 
aquesta horta ha estat el punt 
de trobada de molts veïns que 
anaven a compraven verdures 
de temporada i de proximitat 
regades amb aigua del Rec 
Comtal. Malgrat que les ter-
res es continuen conreant, ja 
no es fa la venda al detall i, 
en estar la propietat repartida 
entre Adif, una immobiliària i 
un banc, es tem pel seu futur. 
La iniciativa de les entitats i 
institucions que formen part de 
la Taula Comunitària del Rec 
Comtal de posar en marxa una 
campanya en defensa d’aquest 
espai agrícola pot semblar pre-
matura tenint en compte que, 
de moment, l’horta es manté, 
però deixa clar quin és el po-
sicionament dels governs de 
Barcelona i Montcada i Reixac, 
així com el de molts col·lectius 
veïnals, socials i culturals. Hi 
ha un interès comunitari per 
preservar una de les poques zo-
nes lliures que encara queden a 
l’entorn de la ciutat comtal que 
pot entrar en confl icte amb els 
plans de la propietat, per això 
és necessari trobar les fórmu-
les per garantir i prioritzar el bé 
comú. Anul·lar l’ARE previst al 
sector i catalogar el Rec Comtal 
al seu pas per La Ponderosa són 
algunes de les propostes. Si es 
manté la unió en aquest propò-
sit, l’objectiu es pot assolir. No-
més cal posar fi l a l’agulla.

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

Paso a clausurar
Soy un nuevo vecino de Montcada 
que ha tenido la mala suerte de irse 
a vivir junto a uno de los molestos pa-
sos a nivel que hay al lado de la es-
tación de Mas Rampinyo. Desde que 
llegué ya me di cuenta de que este 
paso, que conecta las calles Estanis-
lau Abadal y Maria Victòria dels Àn-
gels, no tenía ningún tipo de sentido, 
pues la estación (por donde se puede 
pasar) está a escasos metros y, a 125 
metros hacia el otro lado, hay otro 
paso para coches y personas. Esto 
me hizo pensar que no era posible 
que pudiera seguir abierto algo tan 
peligroso y molesto, así que me puse 
a recabar información y a hablar con 
quien se dignaba a contestarme (el 
Ayuntamiento no lo hizo). 
Según Adif, cuando se hizo el nue-
vo paso para personas y vehículos el 
Ayuntamiento se negó a que el an-
tiguo se cerrara y lo mantuvo como 
paso del tipo F, dejando el pitido in-
fernal que tiene consumidos a los ve-
cinos. Si revisamos las normativas en 
la materia, vemos que éste incumple 
unas cuantas. El artículo 235 del Re-
glamento de la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres dice que 
los cruces de carreteras u otras vías 
de comunicación con líneas férreas 
deberán en todo caso realizarse a 
distinto nivel (...). Aquí Adif se justi-
fi ca diciendo que esto sólo es para 
aquellos pasos que son nuevos, y 
que éste ya existía, pero el paso que 
había estaba habilitado para vehícu-
los y lo modifi caron para sólo peato-
nes, con lo cual se está incumplien-
do la normativa. El citado reglamento 
también dice que en aquellos tramos 
de línea férrea en los que la distancia 
entre pasos a nivel sea igual o infe-
rior a 500 metros (...) deberá proce-
derse a su concentración en un solo 
paso. En el caso que nos ocupa, te-
nemos dos pasos con una distancia 
de unos 125 metros, uno a distinto 

nivel y otro, a nivel de vía. De nue-
vo, incumplimiento de la normativa. 
El reglamento también estipula que 
la construcción de un paso a distinto 
nivel conllevará la clausura de todos 
los que éste sustituya, lo cual ya es 
irrefutable. 
Adif construyó un nuevo paso a dis-
tinto nivel que sustituye el que hay, 
por lo que debería clausurarse y no 
se ha hecho. Es decir, que tanto Adif 
por no cerrarlo, como el Ayuntamien-
to denegando su cierre, están incum-
pliendo la ley y creo que toda Mont-
cada debe estar al tanto de esto.

A. M.
Mas Rampinyo

Queixa sobre Correus
Vull exposar una situació ocorregu-
da a principi de juny a l’ofi cina de 
Correus de Montcada. Esperava un 
enviament d’una compra online i, 
en veure que no arrivaba, em poso 
contacte amb el venedor que em 
diu que, segons el número de segui-
ment, el paquet havia estat entregat. 
Vaig a l’Ofi cina de Correus i, molt 
amablement, em diuen que, efec-
tivament, el paquet constava com 
entregat en bústia pel carter. Tenint 
en compte que, per les seves dimen-
sions el paquet no cabia a la meva 
bústia, inicio una reclamació que 
acaba amb un correu electrònic que 
em diu que no es pot fer res perquè 
la forma d’enviament era per entre-
gar en bústia. 
Jo em pregunto com és possible que 
un carter tingui la poca professionali-
tat de deixar un paquet a mig entrar 
en una bústia que dona al carrer? I 
el que es pitjor, que des d’atenció al 
client ho justifi quin. Sé que he perdut 
15 euros de la compra feta, pero crec 
que Correus ha perdut bona part de 
la  credibilitat que com a servei pú-
blic se li demana. 

J. H.
 Montcada
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Sóc una veïna del carrer Cimal de la munta-
nyeta de Can Sant Joan, de 78 anys d’edat i 
operada d’un genoll. Tot i que puc caminar, 
em resulta difícil accedir al carrer perquè hi 
ha un gran sot just davant de casa meva i 
més d’una vegada he estat a punt de caure. 
He avisat l’Ajuntament en diverses ocasions 
perque repari el ferm, però encara no he re-
but cap resposta.  Faig arribar una fotografi a 
on es pot veure el forat, tot i que no s’apre-
cia la fondària real perquè un veí meu l’ha 
reomplert amb ciment mentre no es repara 
de forma defi nitiva. Aprofi to aquest espai 
per tornar a demanar al consistori que prengui les mesures corres-
ponents. També vull demanar  que es dotin de papereres els carrers 
Cimal i Triangle, ja que no n’hi ha cap en tot el seu recorregut. Espero 
que les meves peticions siguin ateses.  C. V. Can Sant Joan

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat

Me gustaría saber cómo puede 
ser posible que este vehículo 
municipal encargado de la lim-
pieza en mi barrio contamine de 
esta manera. Y conste que no lo 
he visto sólo un día, sinó varios.  

Antonio Cabañero La Ribera
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6 DE JULIOL, 21.30H 
ANTIC PARVULARI DE TERRA NOSTRA (CRISANTEMS, SN)

TEATRE SOLIDARI
‘Hamlet 2.0’, a càrrec del Grup Teatroia’t 
En suport a projectes per a campaments de refugiats

Agenda

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
GRUP DE PINTURA 
DE CAN CUIÀS 

Fins al 14 de juliol

EXPOSICIÓ
ATZUR
Art inclusiu

Associació Tot per Tu
Inauguració: 19 de juliol, 18h

EXPOSICIÓ
ELS LLENGUATGES 
DE LA PINTURA
Sergi Marcos

Fins al 21 de juliol

28 l divendres
Revetlla. Amb sopar i ball. Hora: 21h. 
Organitza: Amics de Reixac.

Òpera. Retransmissió de ‘Tosca’. Hora: 
22h. Lloc: Plaça de l’Església.

29 l dissabte
Concert. Grup Verdcel (música i poesia). 
Hora: 19h. Lloc: Església de Reixac.

Música. 6è Festival Montcadasons. Lloc: 
Plaça de l’Església. Hora: 21h.

4 l dijous
Gala. Premis Esportius 2019. Hora: 20h. 
Lloc: Teatre Municipal.

5 l divendres
Cinema. ‘Bohemian Rhapsody’, de 
Bryan Singer. Hora: 22h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

6 l dissabte
Teatre. ‘Hamlet 2.0’ del grup Teatroia’t. 
Hora: 21.30h. Lloc: Antic parvulari de 
Terra Nostra. Aportació: 10 euros (la 
recaptació es destinarà a projectes de 
Montcada Solidària a l’illa de Lesbos). 

12 l divendres
Festa. 8è aniversari de la lluita per la 
recuperació de les urgències nocturnes. 
Hora: 19h. Lloc: Plaça Lluís Companys. 

Organitzen: Favmir i Taula de la Salut.

Cinema. ‘Campeones’, de Javier Fesser. 

Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església.

13 l dissabte
Teatre. ‘Vidas de Tenesse’, del taller de 

l’Aula de Teatre de l’Ajuntament. Hora: 

21h. Lloc: Kursaal.

19 l divendres
Inauguració. Exposició ‘Atzur’ (art inclu-

siu). Hora: 18h. Lloc: Kursaal. Organitza: 

Tot per tu.

Cinema. ‘Green Book’, de Peter Farrelly. 

Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès
28 29 30

5 6 72 3 4
Duran

J.Vila C.Pardo M.GuixDuran

10 1211

J.Vila

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

9
R.Miró El Punt El Punt
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J.Vila

M.Guix R.Miró El Punt Recasens Rambla J.Relat J.Relat

1

8

19 20 2116 17 18
Rambla J.Relat Rivas Duran J.Vila C.Pardo C.Pardo

15

juny/juliol
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En venda.  Pis al carrer Sant Jau-
me de 90m2, 4 habitacions, tot ex-
terior, terrassa comunitària. Preu: 
152.000 euros. Tel. 610 626 630. 
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. 
En venta. Plaza de párquing ubi-
cada en Carretera Vella. Buen pre-
cio. Tel. 610 245 975. 
En venta. Piso recién reformado 
en Mas Rampinyo. Precio: 145.000 
euros. Tel. 678 886 429.

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

anuncis gratuïts

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 18

ELS LLENGUATGES DE LA PINTURA
El pintor rubinenc Sergi Marcos exposa les seves 
últimes creacions a l’Auditori Municipal

Amb el nom de Bibliopiscina, 
les biblioteques de Montcada i 
Reixac han posat en marxa un 
nou servei que pretén promou-
re la lectura entre els usuaris de 
la piscina de la Zona Esportiva 
Centre. El servei funciona els di-
marts i dijous, d’11.30h a 13.30h, 
i s’allargarà fi ns l’1 d’agost. “És 
una experiència pilot per veure 
quina resposta té, tant entre els 
adults com els joves i els nens”, 
ha explicat la coordinadora de 
les biblioteques, Gisela Ruiz, qui 
també dinamitzarà l’espai amb 
activitats per als més petits.
La Bibliopiscina s’adreça a les 
persones usuàries  de la piscina i 
té per objectiu ampliar el servei 
de biblioteca durant l’estiu, dina-
mitzar espais de lectura fora de 

les instal·lacions de les bibliote-
ques, fer arribar la lectura a nous 
públics, incrementar-ne el nom-
bre d’usuaris durant l’estiu i col-
laborar amb l’Institut Municipal 
d’Esports (IME) en la dinamitza-
ció de la piscina d’estiu. 

Per poder gaudir de l’espai de 
lectura informal, els infants han 
de seguir algunes normes com 
estar secs –per tal que els llibres 
no es mullin– i portar la tovallo-
la si volen seure a les màrfegues 
que hi ha sota la carpa. Només es 

farà préstec de documents a qui 
porti el carnet de la biblioteca i 
el retorn del material no cal que 
es faci a la Bibliopiscina, també 
es podrà lliurar a qualsevol de les 
dues biblioteques –l’Elisenda o la 
de Can Sant Joan. 

Programa. A banda de l’espai de 
lectura i de consulta, la Bibliopisci-
na oferirà activitats paral·leles per 
al públic infantil. Els dies 9 i 16 de 
juliol, s’ha programat una sessió 
d’endevinalles i acudits (12.30h). 
Els dies 2, 4, 12, 18 i 25 de juliol 
i l’1 d’agost s’oferirà la possibili-
tat de participar en jocs de taula 
(12h) i el 23 de juliol (12.30h), 
una activitat al voltant del llibre 
‘El Punt’, de Peter H. Reynolds, 
un conte per motivar i fer créixer 
l’autoestima dels més petits.

Laura Grau | Montcada

Les biblioteques impulsen 
el servei de Bibliopiscina
Funcionarà els matins de dimarts i dijous a la piscina de la zona centre

NOVETAT

Participants del Casal d’Estiu van visitar la Bibliopiscina el primer dia de funcionament
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Es farà préstec de 
llibres als qui duguin 
el carnet de les 
biblioteques
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Un total de 117 infants van pren-
dre part al 5è concurs Mir@llibres, 
que pretén fomentar l’hàbit de la 
lectura entre la canalla i donar 
a conèixer el fons infantil de les 
biblioteques, organitzadores del 
certamen. Aquesta xifra suposa 
un rècord de participació i gaire-
bé duplica la registrada al 2018, 
de 64 infants. Per aconseguir un 
diploma mir@llibres, cada parti-
cipant havia de superar el repte 
de llegir un mínim de sis títols des 
del novembre fi ns a fi nal de maig, 

fi ta que van aconseguir un total 
de 68 infants, quan l’any passat 
va ser de 37. La festa cloenda va 
tenir lloc el 14 de juny a l’exterior 
de la Biblioteca Elisenda en un 
acte que va comptar amb un ta-
ller de circ, a càrrec de l’associa-
ció La Perifèrica, i el lliurament de 
diplomes. La regidora d’Educació, 
Infància i Joventut en funcions, 
Jéssica Segovia, va animar els in-
fants “a continuar llegint perquè 
la lectura ens fa més creatius i 
més lliures” | LG

> Premis per als petits grans lectors
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Ismael Benavente, primer premi

Instantània captada per Ismael Benavente durant el taller de bombolles del carrer del Joc 

El montcadenc Ismael Benaven-
te ha guanyat el primer premi 
de la quarta edició del concurs 
d’Instagram de la Festa Major 
2019, convocat per l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada i Rei-
xac (Afotmir) i l’Ajuntament. Be-
navente va captar una instantà-
nia d’una nena en el moment de 
fer una gran bombolla de sabó, 

una de les activitats que podia 
fer la canalla al Carrer del Joc. 
El lliurament de premis es va fer 
el 18 de juny a la Casa de la Vila, 
que va acollir durant una setma-
na les imatges dels 30 autors fi -
nalistes, escollides entre una vui-
tantena de treballs participants. 
També van resultar premiats 
Josep Mimó –amb una imatge 
de la Holli– i Joan Asbert –amb 

una dels focs artifi cials–, amb el 
segon i tercer premi, respectiva-
ment. El certamen atorga tres 
guardons, consistents en vals de 
200, 150 i 100 euros. Els autors 
de les tres imatges guardonades 
també van obtenir una subscrip-
ció gratuïta d’un any a l’Afotmir 
i el primer premiat podrà gaudir 
d’una sessió fotogràfi ca d’estudi 
a la seu de l’Afotmir.  

Laura Grau | Montcada
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El certamen va comptar amb la participació d’una vuitantena de fotografi es

Alícia Gili (Terrassa, 1966) va 
parlar sobre el seu llibre ‘El camí 
del Bandama vermell’, a la biblio-
teca de Can Sant Joan el 18 de 
juny. La novel·la, escrita amb 
Sílvia Romero i Premi Columna 
Jove 2010, té com a protagonistes 
dos germans que viuen a Costa 
d’Ivori i que, enmig de la guer-
ra civil, s’han de convertir en 
nens soldats per sobreviure. La 
història, basada en fets reals, es 
narra a través de les cartes que 
s’escriuen  els dos germans. Les 
dues autores van fer la seva pri-
mera col·laboració al 2007 amb 
el llibre ‘Jocs de guerra, cosa d’in-
fants’, publicat per la Fundació 
Akwaba, ong amb què Gili va 
col·laborar fent tasques educati-
ves sobre el terreny amb infants 
i joves que estaven traumatitzats 
per la guerra

Novel·la juvenil. Tot i que inicial-
ment no es va escriure pensant 
en el públic juvenil, l’editorial 
Estrella Polar li va donar aquesta 

visió per difondre entre el jovent 
la problemàtica dels infants que 
viuen una guerra. Gili considera 
que aquest enfocament  va ser un 
encert perquè “els joves veuen 
aquesta història més propera 
perquè s’identifi quen amb els 
protagonistes per la seva edat. 
En canvi, als adults es queden 
amb el dolor i la crueltat de la 
situació”. Vuit anys després de 

l’arribada de la pau –la guerra va 
durar des del 2002  fi ns al 2011–, 
Costa d’Ivori, amb una població 
de 23 milions d’habitants i el 
productor més gran de cacau del 
món, està en un procés de recu-
peració gràcies a la indústria tec-
nològica que, segons va dir Gili, 
“li ha permès donar un salt que 
no seria possible amb les seves 
infraestructures”. 

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

LITERATURA

Alícia Gili parla dels nens soldats 
a ‘El camí del Bandama vermell’
L’escriptora basa la novel·la en la seva estada a Costa d’Ivori amb l’ong Akwaba
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Alícia Gili és la conductora dels dos clubs de lectura de les biblioteques de Montcada i Reixac

El 20 de juliol l’esplanada de 
l’església de Sant Pere de Reixac 
acollirà a les 21h un concert de 
jazz a càrrec del Quintet Òscar 
Font. L’activitat la impulsa l’asso-
ciació Amics de Reixac, amb la 
col·laboració de l’Abi, i respon a 
la voluntat “de potenciar  aquest 
espai tan bonic que tenim a 
Montcada i, alhora, atraure 
un públic més jove del que te-
nim habitualment”, ha explicat 
Eduard Aguilar, president de 
l’entitat, que vetlla per la conser-
vació del temple i el seu entorn. 

Nous aires. L’organització d’un 
recital poètic el passat  18 de 
maig va ser el primer intent de 
donar un aire nou a la progra-
mació que Amics de Reixac 
organitza anualment i que se 
centra en dos actes –la trobada 
de socis amb motiu de l’Arros-
sada popular  i la revetlla de 
Sant Pere. “Aquestes activitats 
estan consolidades, però no 
arrosseguen públic nou”, ha dit 

Aguilar. Per garantir un mínim 
d’assistents, Amics de Reixac ha 
convocat els Amics del Teatre 
de l’Abi i l’Agrupació Sardanista 
de Terra Nostra perquè presen-
tin les seves activitats de cara a 
la propera temporada (19.30h). 
També fl etarà autocars que 
sortiran de la plaça Lluís Com-
panys a les 19h i tornaran a les 
23.30h. La reserva de plaça es 
pot fer els dies 3, 10 i 17 de juliol 
de 18h a 19.30h al local parro-
quial de Santa Engràcia.

Laura Grau | Redacció

Ramon Quadrada és membre del quintet

Nit de jazz a Reixac amb 
el Quintet d’Òscar Font
L’organitza Amics de Reixac amb la col·laboració de l’Abi

LR

20 DE JULIOL

CONCURS D’INSTAGRAM DE FESTA MAJOR
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José María Vintró, Toni Barbany 
i Marc Domingo són els guanya-
dors del 6è Concurs de Fotografi a 
Serralada de Marina –en les cate-
gories de fl ora i fauna, patrimoni i 
paisatge, respectivament. El certa-
men el convoquen l’Ajuntament, 
el Centre de Documentació del 
Parc i la Biblioteca Elisenda, amb 
la col·laboració de l’Afotmir. El 
premi es va fallar el 21 de juny 
a l’equipament del Pla d’en Coll, 
amb la presència de la coordina-
dora de les Biblioteques, Gisela 
Ruiz; la directora del Consorci 
del Parc, Cinta Pérez; el regidor 
en funcions  de Medi Ambient, 
Oriol Serratusell, i el president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol. En aques-
ta edició s’hi van presentar 36 au-
tors i un total de 113 obres. 

Més premis. La resta de premiats 
són Antoni Sáez i Toni Barbany, 
segon i tercer en la categoria 
de fl ora i fauna; Carme Mas i 
Montserrat Dolz, segona i terce-

ra en la categoria de patrimoni, i 
Rubén Sanz i Rafael Figueras, en 
la categoria de paisatge. Totes les 

fotografi es presentades es poden 
consultar a la galeria d’imatges 
del Facebook del parc. 

Laura Grau | Pla d’en Coll

CONCURS SERRALADA DE MARINA

José M. Vintró, Marc Domingo 
i Toni Barbany resulten premiats
Les fotografi es guanyadores i les fi nalistes s’exposen a la Biblioteca Elisenda 

JO
SÉ

 M
AR

ÍA
 V

IN
TR

Ó

‘Equilibri’, imatge guanyadora en l’apartat de fl ora i fauna del concurs Serralada de Marina

Alumnes del curs de pintura 
que Delia Cabanzón imparteix 
al Centre Cívic de Can Cuiàs 
exposen una mostra del seus 
treballs a la Casa de la Vila. 
La mostra, inau gurada el 26 de 
juny, està formada per una quin-
zena d’obres, la majoria a l’oli i 
d’estil fi guratiu. “És una expo-
sició heterodoxa on cada autor 
expressa els seus sentiments a 
través de la forma i els colors”, 

va explicar Cabanzón, professo-
ra de 81 anys d’origen cubà, que 
porta 20 anys ensenyant pintura 
al barri, a qui va dedicar parau-
les d’agraïment. “Aquesta feina 
m’ha permès conèixer grans 
persones i sentir-me com a 
casa”, va dir durant la inaugu-
ració, a la qual va assistir la re-
gidora delegada de Cultura i Pa-
trimoni, M. Rosa Borràs (ERC), 
qui va elogiar la creativitat dels 
alumnes i la tasca de Cabanzón.

La regidora delegada de Cultura, M.Rosa Borràs, amb la professora Delia Cabanzón i alumnes

Mostra de pintura dels 
alumnes de Can Cuiàs 
Es podrà visitar fi ns al 14 de juliol a la Casa de la Vila
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Fins al 21 de juliol es pot visitar 
a l’Auditori Municipal la mostra 
‘Els llenguatges de la pintura’, 
del pintor Sergi Marcos (Barce-
lona, 1956), inaugurada el 19 de 
juny amb la presència del crític 
d’art Ramon Casalé i la presiden-
ta delegada de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (ECP). Casalé va desta-

car la singularitat de les obres de 
Marcos, “que evidencien  el seu 
interès per descobrir i investi-
gar noves maneres d’expres-
sió”, remarcant la seva capacitat 
de crear atmosferes etèries, en 
què els protagonistes poden ser 
objectes geomètrics, arquitectu-
res o elements naturals. L’artis-
ta, amb 40 anys de trajectòria i 

veí de Rubí, reconeix la volun-
tat d’evolucionar i trobar noves 
formes d’expressar-se, “però 
sempre sobre la base del color, 
l’harmonia, la llum, el gest i 
el moviment”, va dir. El pintor 
treballa sobretot amb oli sobre 
llenç i fusta, seguint un procés 
laboriós  que culmina en obres 
austeres i vitals.

Laura Grau | Montcada

PINTURA
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Sergi Marcos crea atmosferes etèries
L’artista de Rubí exposa a l’Auditori Municipal ‘Els llenguatges de la pintura’

D’esquerra a dreta, el crític d’art Ramon Casalé, el pintor Sergi Marcos i la Presidenta delegada de l’Àrea Social, Mar Sempere

Laura Grau | Redacció
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PATRIMONI
Montcada recorda el 
seu passat com a poble 
d’estiueig de la burgesia 
barcelonina a la quarta 
edició de l’Itinerari 
Modernista

Al voltant de 80 persones van desfi lar des de l’estació de França fi ns a 
la Casa de les Aigües, recordant l’arribada dels primers estiuejants al 
municipi. El recorregut, amenitzat per un grup d’actors, va fer parades 
a la Torre Vila, al c. Major; a l’Ateneu Domingo Fins (c. Colon), al parc 
de l’antiga Cerveseria (c. Montiu) –on es va fer un tast de cervesa– i 
la Casa de les Aigües, que va acollir un vermut amenitzat pel grup de 
jazz Moby Dixie i una visita guiada a la instal·lació des de la qual durant 
gairebé un segle es va subministrar aigua del Rec Comtal a Barcelona. 
L’organització de l’esdeveniment va anar a càrrec del Museu, les regi-
dories de Cultura i Patrimoni i Comerç i Turisme, amb la participació 
de grups de recreació històrica de Badalona, Barcelona i Igualada | LG

El grup Quality Kids, de l’escola de 
dansa urbana QDS de Sant Adrià, 
ha guanyat cinc competicions  
aquesta temporada en la catego-
ria infantil. El conjunt, del qual for-
men part Lucía Fernández i Hugo 
Retamero (a la foto), va quedar 
primer al festival Dnce (L’Hospita-
let de Llobregat), The Show Box 
(Sabadell), Urbance (Barcelona), 
iDance (Granollers) i Vic Dance 
Contest, i segon al campionat 
d’Espanya Urban Display (Tarra-

gona). El grup Papichulos, de la 
mateixa escola, també ha fet una 
bona temporada en la categoria 
Show Premium. Tres components 
de l’equip són veïns de Montca-
da: Iván Fernández, Manel Reta-
mero i José M. Moreno. El grup, 
que dirigeix el coreògraf montca-
denc Héctor Muñoz, va guanyar 
les competicions de l’Hospitalet 
de Llobregat i de Sabadell i va 
quedar segon a les de Barcelona, 
Vic i Granollers | LG

La Coral Mare de Déu 
del Turó fa el concert 
de fi nal de temporada
La Coral Mare de Déu del Turó 
va tancar la temporada amb un 
concert el 15 de juny a l’església 
de Santa Engràcia, on va estar  
acompanyada del grup Obrador 
Coral de Rubí. La coral montca-
denca, que dirigeix Jordi Roma, 
va oferir el seu repertori habitual,  
en què combina temes de músi-
ca sacra i d’altres laics i de dife-
rents estils i cultures. Al fi nal del 
concert, van interpretar alguns 
temes de forma conjunta | LR

ALTRES NOTÍCIES
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L’Associació Amics de Reixac organitza la revetlla el 28 de juny a la 
plaça Mossèn Josep M. Juan-Torres, amb un sopar popular i ball amb 
el duet L’Esquitx –el mateix grup que va actuar amb motiu de l’arros-
sada popular i la ballada de sardanes el 16 de juny –a la foto. L’acte 
s’inclou en el programa de les festes de Sant Pere, que continuaran 
el dia 29 amb un recital poètico-musical a càrrec del grup Verdcel a 
l’interior del temple (19h). El col·lectiu Art’n music organitza després 
un concert-sopar al restaurant Les Claus de Sant Pere (20h). I, el dia 
30, l’AV Vallençana-Reixac proposa una matinal lúdica amb infl ables 
aquàtics i activitats populars (10h) | LG

FESTES DE SANT PERE
Reixac acollirà la revetlla, un concert i una matinal lúdica 

Èxits montcadencs amb l’escola QDS
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Can Sant Joan viu intensament  
el seu programa de Festa Major
La participació va ser la tònica dels actes fes-
tius –el gruix dels quals es van celebrar del 20 
al 24 de juny–, destacant com a novetat la festa 
Holli a la plaça Bosc (a la foto), un dels esce-
naris centrals del programa. L’altre escenari va 
ser l’exterior del Casal de la Mina, on el Grup de 
Joves de l’AV va organitzar una festa alternativa 
amb concerts i una batalla de galls. El presi-
dent de l’AV, José Luis Conejero, va agrair en el 
seu discurs fi nal l’esforç de totes les entitats i 
grups que formen part de la comissió de festes 
i va dedicar un especial reconeixement al veí 
Diego Álvarez per la seva implicació | LG

Nova edició del cinema 
a la fresca aquest juliol

Les nits dels tres primers diven-
dres de juliol, a les 22h, la plaça 
de l’Església acollirà la projecció 
dels fi lms ‘Bohemian Rhapsody’, 
un biopic sobre Queen de Bryan 
Singer (5 de juliol); ‘Campeones’, 
dirigida per Javier Fesser (12 de 
juliol) i ‘Green Book’, una comè-
dia dramàtica de Peter Farre-
lly. Les pel·lícules programades 
s’han triat per votació popular 
amb la participació de més de 
300 persones | LG
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Els alumnes de guitarra elèctrica, baix i bateria van fer l’actuació de 
fi nal de curs el 25 de juny al Teatre Municipal, interpretant temes de 
diferents estils –a la foto. Per la seva banda, els alumnes de piano, violí, 
instruments de vent i guitarra espanyola i fl amenca van acomiadar la 
temporada amb una altra aula oberta el 29 de juny | LR

AULES OBERTES
Els alumnes de l’Aula de Música acomiaden el curs
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FUTBOL
La Federació Catalana organitza la Nit 
dels Campions a Montcada i premia 
alguns representants del futbol local

A manca de quatre anys per arri-
bar al centenari, el futur del CD 
Montcada és incert a causa dels 
seus problemes econòmics que 
difi culten poder afrontar una nova 
temporada a Segona Catalana. 
Un any després de l’arribada de 
l’argentí Pablo Nazabal, que va 
assumir la direcció general amb 
l’objectiu de millorar el funciona-
ment econòmic i administratiu, 
la situació del club continua sent 
delicada. L’entitat ha d’afrontar un 
important deute amb una marca 
de roba esportiva que s’afegeix 
als impagaments als jugadors, que 
van anar deixant l’equip de ma-
nera progressiva durant l’última 
lliga.
Nazabal, que ha estat en les últi-
mes setmanes al seu país, ha reafi r-
mat la seva intenció de continuar 
amb el projecte, tot i reconèixer 
que, per motius personals, ha tin-
gut difi cultats per pagar els futbo-
listes. L’empresari argentí afi rma 
que els que s’han quedat han co-
brat tot el que tenien pendent i as-
segura que buscarà solucions per 
eixugar el deute de l’entitat, que, 
segons la seva versió, és més gran 
del que se li va comunicar en el 
moment de la seva arribada. El 
màxim dirigent del club verd re-
treu que l’Ajuntament encara no li 
hagi pagat la subvenció d’aquesta 
temporada i que no li hagi permès 

aconseguir ingressos econòmics, 
amb la instal·lació d’una pancarta 
publicitària a l’estadi de la Ferreria. 
Tot i aquestes difi cultats, Nazabal 
ha volgut enviar un missatge de 
tranquil·litat als socis: “El club 
continuarà existint i competint. 
Tinc un contracte signat i el com-
plirè perquè la meva intenció és 
que el CD Montcada segueixi 
creixent”. Modesto Sanchís, que 
continua sent el president del club 
davant la Federació Catalana de 
Futbol, té la intenció de renunciar
al seu càrrec en els propers dies i 
convocar una assemblea de socis 
per analitzar la situació i preparar 
les eleccions a la presidència. 

Versió institucional. El regidor de-
legat d’Esports, Salva Serratosa
(ERC), ha afi rmat que “seria una 
llàstima que el CD Montcada 
no pogués arribar als 100 anys, 
però les seves difi cultats eco-
nòmiques venen de lluny i, als 
últims anys, cada inici de tem-
porada ha estat un repte perquè 
no pot començar de zero, sinó 
amb una motxilla difícil de su-
portar”. En relació a alguns dels 
retrets de Nazabal, Serratosa ha 
argumentat que la subvenció està 
aturada per una notifi cació judicial
de deute i que la pancarta publici-
tària no es pot posar per les seves 
grans dimensions, que difi culten 
la seva instal·lació.

D’esquerra a dreta, Pablo Nazabal, Modesto Sanchís i Salvador Serratosa, durant la presentació del CD Montcada que es va fer l’agost passat

A la vessant esportiva, Pablo Na-
zabal ha confi rmat que Claudio 
Festa –a la foto, amb Rafa Gonzá-
lez– continuarà dirigint l’equip, que 
va acabar la lliga al quart lloc del 
grup 2n de Segona Catalana. Fes-
ta, que encara no vol fer públic els 
noms dels primers fi txatges, ha dit 
que tindrà molts futbolistes a prova 
i que es farà un equip totalment 
nou amb l’objectiu de competir de 
la millor manera possible | RJ

El club verd no ha
anunciat cap fi txatge 

FUTBOL

Un any després de l’arribada de l’empresari Pablo Nazabal, l’entitat verda no ha pogut solucionar els seus problemes fi nancers

El deute econòmic del CD Montcada 
genera incertesa sobre el seu futur
Rafa Jiménez | Redacció
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Marina Castro, del Club Nata-
ció Barcelona, va obtenir grans 
resultats al Campionat d’Es-
panya d’aigües obertes que, al 
mateix temps, també era el de 
Catalunya, i que es va disputar 
el 14 i 15 de juny a Banyoles. 
La nedadora montcadenca es 
va proclamar el dia 14, cam-
piona de Catalunya de la cate-
goria absoluta a la cursa de 5 
km, amb un temps d’1 hora, 
4 minuts i 8 segons, quedant 
a la quarta posició al Campi-
onat d’Espanya, que va gua-
nyar Paula Ruiz (CN Mairena 
del Aljarafe), amb un temps 
d’1:00:53. 
Un dia després, Castro va par-
ticipar a la prova de 10 km, en 
la que també van competir ne-
dadores d’altres països. Amb 
un temps de 2 hores, 6 minuts i 
4 segons, la montcadenca es va 

proclamar subcampiona de Ca-
talunya, per darrera de Claudia 
Giralt, del CN Sant Andreu, i 
va ocupar la cinquena posició 
a la classifi cació del Campionat 
d’Espanya. La francesa Aurélie 
Muller, campiona del món al 

2015 i tres vegades olímpica, va 
guanyar la cursa amb un temps 
de 1:59:26.3, mentre que Paula 
Ruiz (CN Mairena del Aljara-
fe) va ser segona, i es va procla-
mar campiona d’Espanya, amb 
1:59:26.6 | RJ  

La montcadenca va ser la millor catalana a la cursa de 5km i segona, a la de 10

Marina Castro guanya el campionat 
de Catalunya absolut en aigües obertes
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Rafa Jiménez | Redacció

Marina Castro va pujar a la primera posició del podi a la cursa de 5 km del Campionat de Catalunya

Nicolás ‘Pichichi’ Cruz, exju-
gador de futbol i col·laborador 
de l’FB Montcada, i Francisco 
Romero, expresident de la UE 
Santa Maria, van ser premiats 
durant la festa que la Federació 
Catalana de Futbol va organit-
zar el 13 de juny al pavelló Mi-
quel Poblet i que va servir per 
lliurar els guardons a tots els 
equips de futbol i futbol sala 
formatius del Vallès Occiden-
tal que aquesta temporada han 
guanyat les seves respectives 
lligues. 
La festa va reunir un miler 
de persones, entre jugadors, 
tècnics, presidents i familiars 

dels diferents equips que han 
estat campions i entre els que, 
malauradament, no hi havia 
cap representant montcadenc. 
L’acte fet a Montcada va comp-
tar amb la presència de l’al-
caldessa en funcions, Laura 
Campos; el regidor d’Esports 
en funcions, Salva Serratosa, 
així com el president de la 
Federació Catalana de Fub-
tol, Joan Soteras, i els delegats 
del Vallès Occidental, Albert 
Montull i Jacobo Domènech. 
També hi van participar el 
president de l’FB Montcada, 
Antoni Sánchez, i de la UE 
Santa Maria, Rafa Repiso | RJ  

Romero i Cruz, acompanyats per Toni Sánchez, Laura Campos, Salva Serratosa i Rafa Repiso
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La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic va ser la guanyadora del 
seu torneig de veterans que va 
organitzar el 22 de juny a l’estadi 
de Can Sant Joan. Els altres 
equips participants van ser la 
Peña Unión, el Racing Vallbona 
i el Futbol Base Montcada –a la 
foto, en el seu partit contra el 
conjunt amfi trió | RJ  

Torneig de veterans 
a Can Sant Joan

Després de cinc temporades 
entrenant diferents equips de 
formació al municipi, Daniel 
Busquets deixa la gespa per ser 
el nou director esportiu de l’FB 
Montcada en substitució de Pepe 
Muñoz, que marxa del club. Bus-
quets comptarà amb el suport de 
Manel Gómez, a l’estadi de la 
Ferreria, i d’Alejandro Escruela 
al de Can Sant Joan. “Assumei-
xo el repte de dirigir el club 
des del despatx amb il·lusió i 
amb l’objectiu de treballar de 
valent”, ha dit el nou director 
esportiu, que en la seva etapa 
com entrenador va aconseguir 
dos ascensos a Primera Divisió 
amb el cadet del CD Montcada i 
el juvenil de l’FB Montcada.  

Busquets afi rma que els grans  
objectius seran els de consolidar 
els equips que estan a Primera 
Divisió, recuperar la categoria 
perduda del cadet i intentar que 
l’infantil torni a lluitar per arri-

bar a Preferent. D’altra banda, 
uns 1.500 jugadors de 27 clubs 
diferents van participar entre el 
14 i el 16 de juny a la segona edi-
ció del torneig de fi nal de tempo-
rada de l’FB Montcada | RJ  

El tècnic sabadellenc compta amb el suport de Manel Gómez i Alejandro Escruela

Daniel Busquets és el nou director 
esportiu del Futbol Base Montcada

FUTBOL
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Iban Tey, a l’esquerra, amb Carlos Vidal

La Nit dels Campions del Vallès Occidental es va fer a Montcada

Reconeixement a Nicolás 
Cruz i Francisco Romero

FUTBOL

La UE Sant Joan-Atlètic conti-
nua tancant noves incorpora-
cions per al projecte a Segona 
Catalana que dirigirà Iban Tey. 
Als darrers dies, el club ha anun-
ciat els fi txatges d’Álex Dávila. 
Jorge Berjano, Carlos Vidal i 
Rafa González (tots ex del CD 
Montcada), Maxime Guillaume 
(UDA Gramanet), així com el 
retorn de Javi Serrano. També 
ha renovat el porter Alfonso 
‘Sito’ Medina. 
Tey, de 35 anys, es mostra molt 
satisfet amb la plantilla que el 
club està confeccionant, tot i 
les difi cultats d’haver començat 
a fi txar tard i després d’un des-
cens. El tècnic barceloní aposta 
per un estil de joc posicional
i de domini de la pilota, encara 
que, a causa de les reduïdes di-
mensions de l’estadi de Can Sant 
Joan, l’equip també haurà de ser 
“intens i agressiu perquè l’afi -

ció es diverteixi i se senti iden-
tifi cada”. El nou entrenador 
de la UE Sant Joan-Atlètic veu 
lògic que l’equip sigui un dels 
favorits a l’ascens i afi rma que 
no li espanta aquest favoritisme: 
“Jo vull guanyar sempre i ser 
competitiu. No em fa por la 
pressió i l’etiqueta de favorit, 
que és més una cosa de l’afi ció 
i dels mitjans de comunicació, 
es guanya a la gespa” | RJ  

Dávila, Berjano, Vidal i González són alguns del fi txatges 

La UE Sant Joan segueix 
incorporant jugadors

El tècnic sabadellenc deixa momentàniament les banquetes per dirigir l’FB Montcada des del despatx
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....també és notícia...................................

Al voltant de 200 
parelles participen al 
VII Trofeu Vila de 
Montcada-VI Memorial 
Jordi Solà
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BALL ESPORTIU

Un total de 200 parelles van participar el 16 de juny al VII Trofeu Vila 
de Montcada-VI Memorial Jordi Solà, que es va celebrar al pavelló 
Miquel Poblet sota l’organització del Club de Ball Esportiu Eva Nieto 
Dansa. Pel que fa a la representació local, van destacar les victòries de 
Xavi Otamendi i Lourdes Domínguez a la categoria sènior II A Nacional 
llatins, així com de Rafa i Marina Rodríguez a la sènior III A Nacional 
llatins. També van pujar al podi les parelles Aleix Cirera i Aina Otamen-
di –tercers en Nacional C juvenil–; Mario Lirio i Noa Ribes –primers 
en estàndards Primera Territorial júnior i segons en llatins C Nacional 
júnior–; Arnau Recio i Anastasia Vdovina –primers en llatins C Nacio-
nal júnior i segons en estàndards Primera Territorial júnior–; Alberto 
Castro i Yaiza Curto –segons en C Nacional Youth–, així com Víctor 
Leal i Paula Becerra –primers en llatins i estàndards Youth Territorial. 
La propera competició del club local serà el Campionat d’Espanya que 
es disputarà entre el 28 i el 30 de juny a Guadalajara | RJ

La primera edició del Campionat 
de Ping Pong Montcada i Reixac es 
disputarà el 6 de juliol, a partir de les 
9h, a la seu d’El teu refugi (Clavell, 
9). Les inscripcions són gratuïtes
i s’han de fer abans del dia 4 al 
correu electrònic MIRpingpong@
gmail.com o al whatsapp del telèfon 
670 786 223. Hi haurà dues cate-
gories, bàsica i avançada, i els juga-
dors han tenir més de 14 anys | RJ

TENNIS TAULA
‘El teu refugi’ organitza 
la primera edició d’un 
torneig per a jugadors 
majors de 14 anys

L’acte de descoberta de la placa per commemorar el 25è aniversari del CG La 
Unió es va fer el 15 de juny al pavelló Miquel Poblet després del festival de fi nal 
de curs i va comptar amb la presència d’una delegació de l’Ajuntament encap-
çalada per l’alcadessa Laura Campos i els regidors Mar Sempere, José Domín-
guez, Oriol Serratusell i Eva Manzano, tots d’ECP, i Salva Serratosa (ERC). Per 
part del club, hi van estar presents les entrenadores Patricia Jané, Helena Bea 
i Claudia Hurtado –tots a la foto. D’altra banda, el festival de fi nal de curs va 
comptar amb la participació de 110 infants, d’entre 3 i 18 de anys que formen 
part del CG La Unió, i un grup de 14 gimnastes de l’escola Font Freda | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA

El CG La Unió ja té la placa commemorativa 
del seu 25è aniversari al pavelló Miquel Poblet
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El primer equip femení de la UB 
MiR inicia un nou projecte amb 
l’arribada a la seva banqueta d’Is-
rael Gómez, un jove tècnic de 25 
anys que té el títol d’entrenador 
nacional i que compaginarà el 
seu càrrec amb el de coordina-
dor de l’escola de bàsquet del FC 
Barcelona. Gómez –a la foto, a 
l’esquerra, amb el president, Car-
les Vilalta, i el segon entrenador, 
Agustín González– ha aconseguit 
els fi txatges de quatre jugadores 
noves i es planteja l’objectiu de 
canviar la dinàmica de l’equip a les últimes temporades i lluitar per l’ascens. 
D’altra banda, el club blau continua reincorporant jugadors i entrenadors 
amb passat al CB Montcada. Els dos últims han estat el montcadenc Roger 
Capdevila, base de 21 anys que jugarà al sènior A masculí procedent del 
Sant Gervasi, i Jesús Jiménez, de 48, que serà l’entrenador de l’infantil | RJ

BÀSQUET

Israel Gómez, coordinador de l’escola del FC 
Barcelona, entrenarà el sènior femení de la UB MiR
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La commemoració, amb presència 
de l’exjugador Pere Valentí Mora, es 
farà el 30 de juny al col·legi Reixac. 
A partir de les 11h, hi haurà un infl a-
ble d’aigua i es podran fer fotografi es 
amb copes del FC Barcelona. A les 
14h, es farà una arrossada popular 
(cal inscripció prèvia) | RJ

ANIVERSARI
La Penya Barcelonista 
prepara una festa per 
celebrar els seus 45 anys

El montcadenc Salva Puig –a la 
foto, al mig, amb la resta del seu 
cos tècnic– serà l’encarregat de di-
rigir el primer equip de la UE Sarrià 
en el seu debut a Divisió de Plata, 
la segona màxima categoria nacio-
nal, després que l’equip gironí es 
proclamés campió del grup D de 
Primera Estatal. Puig, de 39 anys, 
es va retirar com a jugador d’hand-
bol al 2016 i a les tres últimes tem-
porades havia dirigit la UEH Cale-
lla, de Lliga Catalana | RJ

HANDBOL
Salva Puig dirigirà la UE 
Sarrià en el seu debut a 
Divisió de Plata
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Miguel Millán ha obtingut per pri-
mera vegada la classifi cació per 
disputar el Míster Olympia que la 
INBA/PNBA organitzarà entre el 
13 i el 17 de novembre a Las Ve-
gas (EEUU). Millán, que a principis 
de juny es va proclamar campió 
d’Espanya de la categoria màster 
40 a Arcos de la Frontera (Cadis), 
va acabar entre els deu primers al 
Campionat del Món que es va cele-
brar entre el 8 i el 9 de juny a Ate-
nes (Grècia) | RJ

CULTURISME

Miguel Millán es proclama campió d’Espanya 
màster 40 i anirà al Míster Olympia de Las Vegas

El tècnic Pau Lleixà continuarà comptant per a la propera temporada amb la 
presència dels germans Albert i Pau Maresma en el primer equip del CH La 
Salle. Entre els fi txatges, destaca l’arribada del montcadenc Josep Quirós, pre-
miat com el millor esportista local de la temporada passada, que deixa l’equip 
de Lliga Catalana del BM Granollers. Altres incorporacions són: Alejandro Bo-
nilla (CH Sant Quirze), Marc Tomàs i Xavi Ayala (CH Parets), Ignasi Blanco, 
Joan Loscertales i el juvenil Genís Asensio (els tres del BM Granollers). Jeriam 
Humanes puja de segon al primer equip lassal·lià, mentre que seran baixa 
Àlex Expósito, Marc Fàbregas, Lamine Abbad, Xavi Martín, Manel Gámiz, Sergi 
Germán i Pau Guirado. També seguiran a l’equip Ricard Presas, Alberto Gar-
cía, Ángel González, David Heredia, Arnau Titos, Pol Salat, Mario Pérez, Albert 
Larriba, Roger Mas i Germán Giráldez | RJ

HANDBOL

El sènior A del CH La Salle fi txa Josep Quirós 
i lliga la continuïtat dels germans Maresma
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.....Viu l’Esport................
Va aconseguir tres medalles d’or, dues de plata i tres de bronze

TAEKWONDO

El Lee Young obté vuit 
metalls al promoció català

El Club Lee Young Montcada 
va aconseguir un total de vuit 
medalles al Campionat Pro-
moció de Catalunya de Poom-
sae que es va disputar el 16 de 
juny al pavelló de La Mar Bella 
(Barcelona), amb la participa-
ció de 150 clubs i uns 750 com-
petidors. L’aleví Izan Mateo, 

l’infantil Daniel Moya i el cadet 
Jan Nadal es van proclamar 
campions de Catalunya mentre 
que l’aleví Martí Junqueras i la 
cadet Angie Sun van obtenir la 
medalla de plata. El bronze va 
ser per a la infantil Lucas Es-
quivel, l’infantil B Nil Ortiz i la 
cadet B Judith Tavira | RJ

El club Lee Young va participar al Campionat de Catalunya Promoció amb una quinzena de membres
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Un total de 288 nens i nenes 
estan participant al primer torn 
del Casal d’Estiu que l’IME or-
ganitza, des del 25 de juny i fi ns 
al 12 de juliol, a diferents equi-
paments municipals. De tot el 
global, 73 infants, nascuts entre 
2005 i 2008, estan fent les acti-
vitats al pavelló Miquel Poblet, 
mentre que 215 ho fan a la Zona 
Esportiva Centre. Per al segon 
torn, que es farà entre el 15 i el 
26 de juliol, s’han inscrit un total 
de 162 nens i nenes.

IME

Un total de 288 infants participen al 
primer torn del Casal Esportiu d’Estiu 
A la segona quinzena, del 15 al 26 de juliol, s’hi han inscrit 162 nens i nenes

Alguns dels participants al Casal d’Estiu de l’IME fent una sessió de piscina a la Zona Esportiva Centre
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Rafa Jiménez | Redacció
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150 infants, al campus 
de l’FB Montcada
Un total de 150 nens i nenes, 
nascuts entre 2004 i 2015, es-
tan participant al II Campus de 
Tecnifi cació que l’FB Montcada 
organitza a l’estadi de la Ferre-
ria sota la direcció de Dani Bus-
quets. El campus, que repeteix la 
xifra d’inscrits de l’any passat, va 
començar el 25 de juny i s’allar-
garà fi ns al 26 de juliol | RJ

Claudia Pina, davantera de 17 
anys del FC Barcelona, està 
participant, des del 24 de juny 
i fi ns al 6 de juliol, en una con-
centració que la selecció espan-
yola femenina sots-19 està fent 
a la ciudad esportiva de Las 
Rozas (Madrid). Tot i que en-
cara no hi ha una llista ofi cial 
de convocades, Pina és un dels 
referents d’aquesta selecció que 
està preparant la fase fi nal de 
l’Europeu que es disputarà a 
Escòcia entre el 16 i el 28 de 
juliol | RJ  

Claudia Pina 
prepara l’Europeu 
sots-19 que es 
jugarà a Escòcia 

FUTBOL

Claudia Pina prepara el proper Europeu sots-19
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Toni Moreno i Guillem Fuertes seran els nous coordinadors

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs fa canvis a 
la seva estructura tècnica

L’AE Can Cuiàs va tancar la 
temporada el 15 de juny amb 
l’organització d’un torneig per a 
les categories pre-benjamí, ben-
jamí i infantil que va comptar 
amb la participació de sis clubs 
convidats, entre els quals també 
estava el CFS Montcada. 
De cara a la propera temporada, 
la secció de futbol sala farà can-
vis a la seva estructura tècnica. 

Juanma Díaz i Javi Ortiz deixa-
ran els seus càrrecs com a coor-
dinadors i seran substituïts per 
Toni Moreno, entrenador del 
primer equip, i Guillem Fuertes, 
jugador del primer equip i tècnic 
del planter. Álex Verdejo, juga-
dor del primer equip de Marfi l 
Santa Coloma, també s’incorpo-
ra al club com a director esportiu 
i membre de la coordinació | RJ

D’esquerra a dreta, Juanma Díaz, Javi Ortiz, Toni Moreno i Guillem Fuertes 
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KORFBAL
Presència local al Mundial sots-17 i a l’Europeu sots-15
Aina Artés i Aitana Segura –a 
la foto–, de l’AEKK Montser-
rat Miró, disputaran amb la 
selecció catalana el Mundial 
sots-17 que se celebra entre el 
28 i el 30 de juny a Eindhoven 
(Holanda). D’altra banda, els 
seus companys Paula Quílez 
i Emilio Hernández jugaran 
amb la selecció catalana sots-
15 el Campionat d’Europa que 
es farà entre el 5 i el 7 de juliol 
a Dunakeszi (Hongria) | RJ  AE
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HANDBOL PLATJA
María Rosado disputa el Mundial juvenil a Polònia
La jugadora del juvenil feme-
ní del CH La Salle i del Beach 
Handball Barcelona –a la foto–  
és l’única catalana que ha estat 
convocada per disputar amb 
la selecció espanyola juvenil el 
Campionat d’Europa d’handbol 
platja que se celebra entre el 
27 i el 30 de juny a Stare Ja-
blonki (Polònia). D’altra banda, 
Álex Expósito ha renovat el seu 
càrrec d’entrenador de la selec-
ció catalana juvenil d’handbol 
platja i disputarà, entre el 5 i el 7 de juliol, el Campionat d’Espanya 
a Getafe (Madrid) | RJ  

FE
H

ATLETISME
Bon paper de Joan de la Torre al Campionat d’Espanya
L’atleta de 16 anys de la Joventut Atlètica Montcada va aconseguir 
la desena posició al Campionat d’Espanya sots-18, que es va dis-
putar entre el 22 i 23 de juny a Castelló. Amb un temps de 8’47”, 
el cerdanyolenc va rebaixar la seva millor marca en 14 segons i va 
ser el millor atleta català en aquesta distància | RJ  



Fran Delgado
El seu nom artístic, ‘L’Home Invent’, està inspirat en un personatge del programa d’humor ‘La hora 
chanante’, del canal Paramount Comedy, que només sabia dir mentides. I això és el que Fran 
Delgado fa a les seves cançons: inventar històries curtes i intenses amb un fi nal inesperat, seguint 
la fórmula dels microrelats que tant li agrada escriure –i que el van fer guanyar dues edicions del 
concurs literari ‘Dones veus a les dones?’ que convoca l’Ajuntament. L’afi ció a la música i l’escrip-
tura l’han acompanyat des de l’adolescència, quan era alumne de la Salle Montcada, i mentre feia 
els estudis de Dietètica i de primer cicle de Periodisme, per acabar treballant com a maquinista de 
Renfe. Els reconeixements obtinguts l’any passat al concurs de bandes emergents Sona9 i la pu-
blicació del seu primer treball ‘Abrera-Mura’ l’han reafi rmat com a músic i líder d’un grup singular 
en el panorama musical català. A les darreres eleccions municipals, va tancar la llista de la CUP.

‘Escric les cançons com 
si fossin microrelats’ 

La vostra música és difícil de 
classifi car. No és pop, no és 
indie...
Està clar que no som un grup de 
festa major. Podríem dir que les 
estructures musicals són de pop 
clàssic, però les lletres són massa 
passades de volta per ser pop. 
Entenem que aquesta indefi nició 
pot ser un obstacle, però tenim clar 
que no canviarem el nostre estil per 
ser més fàcilment classifi cables.
Com neix una cançó?
Primer se m’acut una melodia i 
li vaig donant voltes al cap. Quan 
la tinc a punt, la gravo al mòbil i 
completo la música. L’últim que 
faig és escriure una lletra que 
s’adeqüi al to de la cançó.
Abrera-Mura té deu temes amb 
històries molt diverses i fi nals 
sorprenents.
Sí, hi ha una mica de tot: ruptures 

sentimentals, aventures d’una 
nit, amors impossibles, un dia 
en família... Escric les cançons 
com si fossin microrelats. O sigui, 
comencen seguint una lógica 
però, al fi nal, fan un gir inesperat. 
No m’agraden els contes que a la 
quarta frase ja saps com acabaran. 
També sóc molt visual a l’hora 
d’escriure i, de fet, alguns temes, 
els he pensat en forma d’escenes 
d’un curtmetratge.
Sona9 suposa un pas endavant 
cap al camí professional?
És una bona oportunitat per entrar 
al món de la música, que no deixa 
de ser una indústria, més enllà de 
la vessant artística, que és la que 
a mi m’interessa. Avui dia, si vols 
estar a dalt de tot, no pots parar 
de fer concerts i publicar almenys 
un disc a l’any. És una maquinària 
implacable a la qual has d’estar 

disposat a entrar. Nosaltres ens 
ho volem prendre amb calma, tot 
i que tenim moltes ganes de tocar. 
Com es relaciona amb les xarxes 
socials? 
Les considero una fi nestra per 
mirar, pur entreteniment. Poca 
gent es mostra com realment 
és. Tothom és feliç, menja bé, fa 

molt esport... El problema són les 
reaccions i els ‘m’agrades’ que 
reps. Tenen una component que 
pot arribar a ser molt addictiva. 
Com a grup, les fa servir?
Sí, no queda més remei si vols 

que et tinguin en compte els 
programadors. Avui dia disposen 
d’eines per analitzar-te i, de fet, 
la decisió de contractar-te està 
condicionada en molts casos pel 
nombre de seguidors i interaccions 
que registres.
Ha participat en diverses ocasions 
al Montcasons. Què li sembla 
aquesta iniciativa?
La veig positiva, sobretot ara que es 
fa al carrer. El problema és que a la 
gent li costa anar a veure concerts 
de grups que no coneix. Li has 
de posar molt fàcil. La ubicació 
d’aquesta edició a la plaça de 
l’Església pot suposar més públic.
Què opina de Montcada com a 
poble?
Tot i la seva dispersió territorial i 
les infraestructures que la trinxen, 
conec poca gent que n’hagi 
marxat. Tots protestem, però 

aquí seguim. O sigui, que alguna 
cosa té d’especial. El que més 
pena em fa és el carrer Major, tan 
desangelat, amb edifi cis buits i 
botigues tancades.
Falta oferta d’oci per als joves?
Sí. Això només podria solventar-
se amb una proposta arriscada, ja 
sigui des de l’administració o del 
sector privat. El que sí hauria de 
tenir Montcada són bucs d’assaig, 
que podrien ser un espai de 
trobada per a gent jove. 
Alguna proposta més?
Estaria bé organitzar una Nit de 
la Cultura, tal com es fa amb els 
Premis Esportius, per reconèixer 
els artistes que tenim a Montcada.
Com s’imagina L’Home Invent 
d’aquí a cinc anys?
Me l’imagino fent concerts amb la 
mateixa energia i complicitat que 
tenim ara entre nosaltres.

‘Montcada hauria de 
tenir bucs d’assaig, 
que podrien ser espais 
de trobada per a joves’

Músic 

A títol personal
LAURA GRAU
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