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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac és un dels cinquanta con-
sistoris catalans que s’han adhe-
rit a una declaració que exigeix 
a Endesa que condoni els 21 
milions d’euros corresponents al 
deute que les famílies en situació 
de pobresa han contret amb la 
companyia en els darrers anys. 
L’acord es va prendre el 5 de se-
tembre, en una reunió que van 
mantenir a Terrassa represen-
tants de diversos ajuntaments 
catalans i de l’Aliança Contra la 
Pobresa Energètica, a la qual hi 
va assistir la presidenta de l’Àrea 
Social de Montcada i Reixac, 
Mar Sempere (ECP). 
Aquesta va ser la tercera reu-
nió celebrada en pocs dies per 
abordar l’amenaça de l’empresa 
elèctrica de tallar la llum a les 
famílies vulnerables amb deu-
tes amb la subministradora si 
els ajuntaments no assumeixen 
la meitat del que deuen, un re-
queriment que va fer arribar per 
escrit el passat mes d’agost. En 
el cas de Montcada i Reixac, la 
xifra reclamada puja a prop de 
139.000 euros. 

Consigna unitària. L’alcaldessa, 
Laura Campos, ha criticat en 
nom del govern –ECP i ERC– 
l’exigència d’Endesa: “Es tracta 
d’una imposició molt injusta 
i perillosa que només busca 
coaccionar-nos i que afecta di-

rectament veïns i veïnes; amb 
aquest requeriment el que fa 
la companyia és vulnerar uns 
drets energètics que estan ga-
rantits per llei”. 
El posicionament de l’executiu 
també ha obtingut el suport dels 
grups de l’oposició. El PSC ha 
titllat la companyia subministra-
dora d’“irresponsable”. “És in-
creïble que una gran empresa 
com Endesa faci servir com 
a hostatges famílies en risc 
d’exclusió per cobrar, tenint 
en compte els grans benefi cis 
que ja obté”, ha assenyalat el 
primer secretari de la formació i 
portaveu a l’Ajuntament, Andrés 
Iruela. 
En la mateixa línia, la portaveu 
de Cs, Ana Pellicer, ha declarat 
que “no es pot consentir que 
s’agreugi la delicada situació 
de les persones més vulnera-
bles per la pressió de qualsevol 
empresa”. 

Moció unitària. Els grups muni-
cipals tindran l’oportunitat de 
ratifi car el seu posicionament 
afegint-se a la moció que van 
preparar la cinquantena de con-
sistoris reunits a Terrassa i que 
es durà a aprovació a la prope-
ra sessió plenària. Entre d’altres 
qüestions, el text insta el govern 
de la Generalitat a liderar la de-
fensa dels drets energètics, espe-
cialment de la ciutadania més 
vulnerable, i a defensar la llei 
24/2015, per garantir els submi-
nistraments a les famílies.
“Exigim a Endesa que retiri 
l’amenaça dels talls per al pro-
per 1 d’octubre i que es corres-
ponsabilitzi amb la problemà-
tica de la pobresa energètica”, 

Actualitat
laveu.cat

Montcada s’alinea amb els municipis 
que demanen la condonació del deute
Tots els grups municipals critiquen la reclamació de la companyia i l’amenaça de tallar el subministrament a famílies vulnerables 
Pilar Abián | Redacció

SUMA D’ESFORÇOS
Els representants municipals han fet diferents 
reunions per marcar una estratègia unitària 
davant la reclamació de la companyia elèctrica

La xifra reclamada 
per la companyia al 
consistori montcadenc 
és de 139.000 euros

DEMANDA D’ENDESA

Les administracions cerquen una solució conjunta
No pagar absolutament res a Endesa ni actuar in-
dividualment, aquesta és la consigna que el 4 de 
setembre va traslladar la Diputació als municipis 
requerits per la companyia subministradora. En la 
reunió convocada per la presidenta de l’organisme, 
Núria Marín (PSC), i a la qual va assistir l’alcaldessa 
montcadenca, es va instar els consistoris a sumar-
se a la solució conjunta que s’està treballant amb 
la Generalitat, les entitats municipals, les del tercer 
sector i la Plataforma contra la pobresa energètica. 
Amb aquest objectiu es crearà una taula tècnico 
jurídica per començar a preparar els convenis a 
signar amb Endesa cara a afrontar el deute històric 
acumulat i el que hi hagi en el futur. 
Les administracions i entitats implicades re-
clamaran per escrit a la companyia elèctrica el 
compliment de la Llei catalana contra la pobresa 

energètica i la retirada de l’amenaça de talls de sub-
ministrament a partir de l’1 d’octubre, així com els 
talls indiscriminats.
“El compromís de l’Ajuntament és el de sumar-nos 
a totes les accions conjuntes que es facin per ga-
rantir que no es talli la llum a cap llar de famílies 
vulnerables”, ha manifestat Campos. L’alcaldessa 
també ha valorat positivament que la Generalitat li-
deri la resposta a Endesa al costat dels municipis i en 
defensa del compliment de la llei davant el to “ina-
propiat i amenaçador” de la carta de reclamació que 
la companyia elèctrica ha fet arribar a 600 munici-
pis de Catalunya, aquells que tenen usuaris amb un 
deute acumulat superior als 10.000 euros. En total, 
Endesa quantifi ca la xifra d’impagats en 21 milions 
d’euros, dels quals 15 milions –el 75%– corresponen 
a municipis de la província de Barcelona | PA

ha explicat Sempere, la regidora 
que va participar en la redacció 
del document. 
Els ajuntaments estan en desa-
cord amb el fet que es pagui deu-
te amb diners públics i exigeixen 
Endesa que es corresponsabilitzi 

en matèria de pobresa energètica. 
Durant la trobada també es va 
parlar sobre com tractar aquesta 
qüestió a nivell local, amb pro-
postes com fer auditories energè-
tiques per comprovar si el deute 
de consum és real o bé correspon 

a comissions i també sobre com 
gestionar els talls de subminis-
traments, entre d’altres. També 
es vol promoure un nou model 
energètic que aposti per empre-
ses socialment responsables i per 
la compra agregada d’energia. 
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Endesa ha fet arribar la seva reclamació a 600 municipis de Catalunya, aquells que tenen usuaris amb un deute acumulat superior als 10.000 euros



04 Setembre 201904 Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 7

PREOCUPACIÓ SOCIAL
Veïns i entitats del municipi participen a 
les concentracions del barris del Nord de 
Barcelona per reclamar més seguretat

L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), va tornar a reivindicar una 
solució política per al confl icte ca-
talà basada en el màxim consens 
de la societat en el marc de la ce-
lebració de la Diada Nacional de 
Catalunya al municipi. Enguany, 
excepcionalment, l’acte institucio-
nal previst a la plaça de l’Església 
es va fer a l’Auditori Municipal, a 
causa de la pluja, que també va 
obligar a suspendre una part del 
programa com les actuacions dels 
Castellers de Montcada i la Colla 
de Dracs i Diables de Can Sant 
Joan, la hissada de la senyera i 
l’ofrena fl oral a l’escultura ‘La for-
ça de la terra’. 
L’acte, que va comptar amb l’ac-
tuació de les corals Mare de Déu 
del Turó i de l’Associació Musical 
Giravolt, es va iniciar amb un mis-
satge de condol a la família i amics 
de l’exalcalde César Arrizabalaga, 
mort el passat 9 de setembre. 

Declaració institucional. “La nos-
tra voluntat és ser una nació, un 
poble que s’autogoverna i deci-
deix el seu futur des de les seves 

senyes d’identitat, els principis 
democràtics, els drets socials i 
els valors de la solidaritat i la 
convivència”, va dir Campos. 
Durant el seu discurs, l’alcaldessa 
també va reclamar la llibertat dels 
polítics “injustament” empreso-
nats i en va exigir la seva llibertat. 
Respecte a la sentència contra els 
líders del procés sobiranista, que 
properament donarà a conèixer el 
Tribunal Suprem, Campos va ma-
nifestar que, davant la judicialitza-
ció política del confl icte, “ara més 
que mai cal una solució política 
que se sustenti en els grans con-
sensos de la societat catalana”, 
va dir tot afegint que aquesta res-
posta també hauria de contribuir 
a l’estabilitat que necessita el país. 
L’alcaldessa va demanar un nou 
encaix de Catalunya amb l’Estat 
espanyol en considerar que el con-
sens de la transició s’ha esgotat i 
que cal establir un nou marc polí-
tic de diàleg on la ciutadania pugui 
decidir-ho tot. També va insistir 
que no hi haurà progrés nacional 
sense progrés social, defensant la 
protecció de l’estat del benestar i la 
millora dels serveis públics.

Paper de l’oposició. Després de 
dos anys d’absència, el grup mu-
nicipal socialista va tornar a ser 
present a l’espai de les autoritats.
L’altre grup de l’oposició, Cs, es 
va desmarcar un any més de la 

L’alcaldessa reivindica una solució 
política consensuada al confl icte català 
La celebració de l’acte institucional es va fer excepcionalment a l’interior de l’Auditori Municipal a causa de la pluja
Sílvia Alquézar | Montcada
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Campos va reclamar 
la llibertat per als 
polítics ‘injustament 
empresonats’

L’activista Montse Vilarrasa parla en nom de la societat civil
En representació de la societat civil, l’Ajuntament va 
convidar enguany a l’acte institucional de la Diada a 
la montcadenca Montserrat Vilarrasa, membre de la 
Fundació Catalana Síndrome de Down i de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat de Barce-
lona. Vilarrasa va participar el passat mes de juny a 
la seu de l’ONU (Nova York), en la redacció de la De-
claració sobre els drets de les dones amb discapacitat 
a nivell mundial. Durant el seu discurs, l’activista va 
reivindicar els drets de les persones amb discapaci-
tats intel·lectuals “perquè puguem gaudir dels nos-
tres drets com la resta”, va dir. La jove va reclamar el 
dret a viure de forma independent i disposar dels ajuts 
econòmics necessaris, un desig que ha pogut fer rea-

litat gràcies al suport 
de la Fundació Ca-
talana de Síndrome 
de Down. “Visc sola 
i independent en 
un pis a Barcelona 
i em guanyo la vida 
en una empresa 
com a administra-
tiva. Tinc Síndrome 
de Down, que no 
és una malaltia, és 
com soc jo”, va dir l’activista local, qui va rebre un fort 
i llarg aplaudiment per part dels assistents | SA

DIADA

L’alcaldessa, durant la seva intervenció, acompanyada dels portaveus Andrés Iruela (PSC), Jordi Sánchez (ERC) i Mar Sempere (ECP)

celebració amb l’argument que 
és una festa que “exclou” més de 

la meitat de la societat. El mateix 
argument expressat pel PP –sen-

se representació al Ple– per no 
assistir-hi.
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11 DE SETEMBRE

L’exalcalde de Montcada i Rei-
xac César Arrizabalaga va morir 
el 9 de setembre de forma sob-
tada per una aturada cardíaca a 
l’edat de 65 anys. La notícia va 
generar nombroses mostres de 
condol d’entitats i particulars a 
través de les xarxes, també del 
propi consistori i del PSC, partit 
al qual va representar, així com 
d’altres formacions polítiques 
–ECP i ERC, actualment en el 
govern, Cs, el PP i Vivim Mont-
cada i Reixac. 

Trajectòria política. Arrizabalaga 
va entrar a l’Ajuntament com a 
regidor l’any 1995 i va arribar a 
l’Alcaldia el juliol del 1999 des-
prés que el PSC guanyés per 
primer cop les eleccions a Mont-
cada i Rei xac, anteriorment feu 
d’ICV. Al 2003, sent candidat 
per segona vegada, va obtenir 
la majoria absoluta, fi ta que cap 
altre alcaldable havia assolit 
anterior ment. 
Durant els mandats que va presi-
dir es van dur a terme alguns dels 
projectes més singulars del muni-
cipi, com ara el complex Montca-
da Aqua, la Biblioteca Elisenda, 
el Kursaal o l’estadi municipal de 
futbol, actua cions que va liderar 
des del go vern de coalició PSC -
CiU. Al 2010, Arrizabalaga va dei-
xar l’Alcaldia i es va reincorporar 

a la seva vida professional com a 
docent fi ns a la seva jubilació.

Condol del PSC. L’agrupació del 
PSC, de la qual Arrizabalaga va 
ser primer secretari durant més 
de 10 anys, ha fet un escrit en què 

lamenta la seva defunció i destaca 
la seva trajectòria i capacitat de tre-
ball: “Estem profundament en-
tristits per la pèrdua d’un com-
pany que, com a alcalde, es va 
implicar com pocs per Montca-
da i Reixac”.

ÒBIT

Mor Arrizabalaga, l’alcalde que va 
presidir el consistori onze anys
Va ser el primer candidat socialista a arribar a l’Alcaldia des de l’inici de la democràcia
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Arrizabalaga va deixar el càrrec al 2010 i va tornar a la docència fi ns a la seva jubilació

La formació alerta sobre els perills per a la democràcia

ECP recorda la fi gura 
de Salvador Allende

Laura Grau | Montcada

Coincidint amb la Diada, En Co-
mú-Podem Montcada (ECP) va 
celebrar al parc Salvador Allende 
un acte d’homenatge al president 
xilè enderrocat pel cop d’estat del 
general Pinochet l’11 de setembre 
de 1973, ara fa 46 anys. L’acte va 
consistir en l’actuació musical de 
Fabián Giuri i  la lectura d’un ma-
nifest, a càrrec Sílvia Piñero, mem-
bre de l’executiva del partit, qui va 

invocar l’esperit del líder progres-
sista assassinat pel feixisme per 
plantar cara a l’arribada al poder 
de personatges com Trump, Bol-
sonaro, Macri, Salvini, Orban i, a 
Espanya, Abascal “que inocul·len 
el virus del racisme, l’homo-
fòbia, la criminalització de la 
immigració i la negació de la 
violència contra la dona”. L’acte 
va fi nalitzar amb una ofrena fl oral 
de 46 clavells vermells.

CELEBRACIÓ DE LA DIADA 

JxM canvia al dia 15 l’acte de l’hissada de 
la senyera i l’homentage a Núria Cervera
La pluja va obligar Junts x Montcada (JxM) a ajornar de l’11 al 15 de 
setembre la pujada al turó de Moia per hissar la senyera, una tradició 
que va iniciar fa anys CiU. Enguany l’acte (9.30h) estarà dedicat a Núria 
Cervera, Filla Predilecta del municipi i presidenta de la Fundació Cultu-
ral, qui va morir el passat 30 d’agost a l’edat de 95 anys. La sortida cap al 
turó a peu es farà a les 8.30h des de la plaça Lluís Companys | SA

Pilar Abián | Redacció

Ofrena fl oral en record de Salvador Allende en el 46è aniversari del seu assassinat
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Evitar que futures demandes 
d’expropiació de zones verdes en 
mans de particulars tornin a hipo-
tecar les arques municipals conti-
nua sent un dels principals objec-
tius del govern municipal (ECP i 
ERC) per als propers quatre anys. 
Tant és així que en el primer Ple 
ordinari del nou mandat, fet el 18 
de juliol a la Casa de la Vila, es 
va aprovar la compra d’un solar 
situat al voltant del turó Fermí, co-
negut també com a Vista Rica, per 
un import de prop de 90.000 eu-
ros, fi xant un preu de 50 euros per 
m2 després d’arribar a un acord 
amb la propietat. El president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), va voler destacar la impor-
tància i trascendència d’aquesta 
operació, tot comparant-la amb 
la “nefasta gestió” que, va dir, es 
va fer de les expropiacions inicia-
des al 2001 –durant els mandats 
del PSC i CiU–, que van obligar 
a pagar al consistori 24 milions 

d’euros, condicionant la capacitat 
inversora de l’administració local. 
“Són moltes les diferències entre 
ambdós casos; ara hem pactat 
amb la propietat, evitant judicis 
i reclamacions, paguem un preu 
just d’acord amb les mides reals 
i la qualifi cació dels terrenys 
com a sòl consolidat en zona 
residencial i abonem l’import 
sense generar interessos”, va ex-
plicar l’edil.
Sánchez també es va comprome-
tre amb els grups de l’oposició 
(PSC i Cs), que van donar el seu 
vot favorable a l’operació, a expli-
car-los amb detall com afrontar 
la possibilitat de noves demandes 
d’expropiacions, “una de les 
problemàtiques més greus i en-
quistades que té el municipi”, 
va dir. El portaveu del PSC, An-
drés Iruela, va avalar la compra 
del solar en nom del seu grup, 
entenent que s’ha fet amb “trans-
parència i rigor i no amb la 
desídia o mala praxis amb què 

es van gestionar les anteriors 
expropiacions”, va manifestar 
marcant distàncies amb com 
va afrontar aquest afer l’anterior 
govern sociovergent. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), va agrair 
el posicionament de l’oposició: 
“Aquest és un dels principals 
perills que tenim i hem de fer 
un exercici de responsabilitat 
compartida per minimitzar ris-
cos”, va assenyalar.

Projecte de futur. La zona verda 
adquirida per l’Ajuntament for-
marà part del futur parc que el 
govern vol fer al turó de Vista 
Rica, el punt més elevat del cen-
tre del nucli urbà. A la sessió 
plenària també es va aprovar 
fer una modifi cació de crèdit per 
destinar 47.000 euros a la com-
pra d’un pis al carrer Drac de 
Can Sant Joan que servirà per 
augmentar el parc d’habitatge 
social del consistori, que actual-
ment consta de set propietats. 

Pilar Abián | Redacció

PLE DE JULIOL

Mesures per evitar l’expropiació 
de zones verdes de particulars
Els grups polítics aproven la compra d’un solar al voltant del turó de Vista Rica

El govern va voler afrontar la problemàtica de les expropiacions de zones verdes a la primera sessió ordinària del nou mandat, el 18 de juliol
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La intervenció es farà a les línies de rodalies R2, R3 i R4/R7

Adif adjudica el canvi 
de les tanques a les vies

L’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) ha aprovat 
l’adjudicació del contracte d’obres 
per a l’execució de nous tanca-
ments a les vies de les línies de tren 
R2 (Barcelona-Granollers), R3 
(Barcelona-Vic), R4/R7 (Barcelo-
na-Manresa i Barcelona-Cerda-
nyola-Universitat) al seu pas per 
Montcada i Reixac. El contracte, 
amb un pressupost de 681.539 eu-
ros, ha estat adjudicat a l’empresa 
Comsa i el termini estimat d’exe-
cució dels treballs serà de cinc me-
sos. En resposta a les demandes 
de l’Ajuntament i de la Plataforma 
Tracte Just-Soterrament Total, 
s’instal·laran uns 2.600 metres de 
tanques d’una alçada de 2’5 me-
tres per evitar la intrusió i el trànsit 
indegut de persones per punts no 
autoritzats i els abocaments de re-
sidus. Adif reconeix que ha adap-
tat aquest sistema per al municipi 
a causa de l’elevada freqüència de 
circulacions de tren pel nucli urbà 
de la localitat i l’elevat índex de 
vandalisme que pateixen els tan-

caments actuals. L’alcaldessa de 
Montcada, Laura Campos (ECP), 
ha recordat, però, que “aquestes 
millores de les infraestructures 
ferroviàries que trinxen el mu-
nicipi i que hem reclamat re-
iteradament arriben dos anys 
tard”. Campos ha remarcat que 
“són actuacions que s’han de 
fer per garantir la seguretat de 
la ciutadania fi ns que comen-
cin les obres del soterrament de 
l’R2”. A petició del consistori, la 
millora de les tanques es farà a les 
línies de França, Manresa i Vic i 
no només a l’R2, com inicialment 
havia previst Adif.

Passos segregats. L’Ajuntament 
també ha demanat a l’administra-
dor d’infraestructures ferroviàries 
la millora en matèria de seguretat 
als dos passos a nivell, ubicats als 
carrers Bogatell i Pasqual. El con-
sistori reclama la construcció de 
passos de vianants segregats del 
pas de vehicles fi ns que s’iniciïn 
les obres del soterrament previstes 
per al segon semestre del 2020.

Un d’ells és l’exportaveu del col·lectiu, Antoni Mollet

Interior obre expedient 
sancionador contra dos 
membres de la PTJST

Pilar Abián | Redacció

La Direcció General de Seguretat 
del Departament d’Interior de la 
Generalitat ha obert un expedient 
sancionador contra dos membres 
de la Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total, actualment inactiva. 
Es tracta de l’exportaveu del col-
lectiu, Antoni Mollet, i de Miguel 
Escalona. Casualment ambdós 
van ser els que van sostenir la 
pancarta reclamant el soterrament 
de l’R2 durant el tall de vies es-
pontani que es va fer al pas del 
carrer Bogatell el 14 de setembre 
del 2018. L’acció va tenir lloc des-
prés de la concentració convocada 
per la Plataforma i l’Ajuntament 
en homenatge a les dues persones 
que tot just fa un any van morir 
atropellades pel tren al municipi. 
A la protesta van participar més 
d’un centenar de persones durant 
poc més de mitja hora però l’ex-
pedient sancionador només va 
adreçat als dos representants de la 
Plataforma que no van ser identi-
fi cats per part dels Mossos. “En 

cap moment ens van demanar 
el DNI”, ha comentat Escalona.

Multa. La sanció imposada als ac-
tivistes montcadencs per una falta 
considerada greu és de 601 euros. 
De moment, però, han decidit no 
pagar i presentar recurs. “Nosal-
tres vam participar en aquesta 
acció de protesta a l’igual que 
desenes de ciutadans i, com a 
portaveu de la Plataforma, vaig 
col·laborar amb els Mossos com 
habitualment es fa en aquests 
casos”, ha explicat Mollet tot afe-
gint “pretenen escarmentar la 
ciutadania”.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), que ha qualifi cat la de-
núncia  d’“injusta, intimidado-
ra i desproporcionada”, també 
considera que suposa “una ame-
naça al dret de manifestació”. 
En nom de la corporació local, 
l’edil ha expressat el seu suport 
als afectats i ha afegit que el con-
sistori estudia com donar-los as-
sistència.

SEGURETAT FERROVIÀRIA

Rafa Jiménez | Redacció

SOTERRAMENT DE L’R2

César Arrizabalga Zabala
Alcalde de Montcada i Reixac del 1999 al 2010.

Va morir el passat dia 9 de setembre de 2019, a l’edat de 65 anys.

El consistori de Montcada i Reixac transmet  

el seu condol a la família i amistats.
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L’AV de Can Cuiàs ha demanat 
una reunió amb la Policia Local 
per abordar els problemes d’inse-
guretat del barri arran de l’intent 
de violació que va sofrir una jove 
el 14 de juliol al portal de casa 
seva i l’atracament d’una dona a 
punta de pistola, el 2 de setembre. 
Després de la primera gran mani-
festació en solidaritat amb la jove 
agredida, feta el 15 de juliol, re-
presentants de l’AV de Can Cuiàs 
i de la Favmir també van prendre 
part en dues mobilitzacions més, 
una a la plaça Roja de Ciutat Me-
ridiana –el 25 de juliol–  i l’altra 
davant de la seu del districte de 
Nou Barris –el 4 de setembre–, 
ambdues convocades per entitats 

de la Zona Nord de Barcelona, 
preocupades per la degradació 
dels seus barris.  Els dies 4 i 5 de 
setembre també es van fer casso-
lades de protesta des dels balcons 
de Can Cuiàs promogudes a tra-
vés de les xarxes socials.  Carolina 
Izquierdo, del Grup de Dones, 
reconeix que la situació de Can 
Cuiàs “no és comparable a la de 
barris com Ciutat Meridiana, 
però estem a tocar i no volem 
que el fenomen vagi a més”, va 
dir l’endemà d’assistir a la reunió 
del Consell de Seguretat i Preven-
ció  de Nou Barris. 
 
Resposta. Fonts de l’Ajuntament 
han manifestat que comprenen la 
preocupació veïnal i l’alarma social 

que puguin generar aquests i altres 
delictes registrats a barris pròxims 
de Barcelona i que estan disposat 
a reunir-se amb les entitats de Can 
Cuiàs per tal d’abordar el tema.

Detenció. El presumpte autor 
de  l’agressió sexual a la jove de 
Can Cuiàs va ser detingut pels 
Mossos el 7 d’agost a El Ven-
drell (Tarragona). L’home, de 39 
anys, també està relacionat amb 
quatre agressions sexuals més i 
un delicte de robatori amb vio-
lència. El jutjat de guàrdia del 
Vendrell va ordenar presó provi-
sional sense fi ança per a l’acusat 
i li va imposar una ordre d’allu-
nyament de mil metres respecte 
a les seves víctimes.

CAN CUIÀS

Els veïns manifesten la seva
preocupació per la inseguretat
L’AV ha demanat una reunió amb la Policia Local per abordar la problemàtica

Membres de l’AV de Can Cuiàs i de la Favmir van assistir a la manifestació organitzada per entitats de la Zona Nord de Barcelona a Ciutat Meridiana
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La Policia Local va detenir el 6 d’agost el presumpte autor dels diver-
sos incendis registrats al Turó de Montcada durant el mes de juliol. 
Efectius del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya van 
avisar la Policia Local després d’enxampar al sospitós quan intenta-
va provocar un nou foc, el sisè durant l’estiu en aquest sector situat 
prop del carrer Sant Iscle, al barri de Terra Nostra. Des d’un primer 
moment, donada la reiteració dels incendis a la mateixa zona, es 
van investigar els fets com una sèrie d’accions intencionades i es 
va activar un operatiu de vigilància que va fi nalitzar amb la detenció 
del piròman | LR

INCENDIS
Detingut el presumpte autor dels incendis 
registrats al Turó durant el mes de juliol

AVÍS PREVENTIU
Els Mossos alerten dels marcadors a les portes

Laura Grau | Redacció

Els Mossos d’Esquadra han fet un comunicat públic per prevenir els 
robatoris a domicilis, en què expliquen la metodologia que fan servir 
els lladres per detectar si un habitatge està buit. El modus operandi 
que majoritàriament utilitzen consisteix a col·locar trossos de plàstic, 
de paper o cintes adhesives gairebé invisibles entre el marc i la porta 
d’entrada. Si el marcador continua al seu lloc un o dos dies després, 
els lladres saben que no hi ha ningú al pis. Si es localitza un marca-
dor a la porta de casa, els Mossos recomanen treure’l i trucar al 112. 
També insten a donar avís a la policia en cas de detectar la presència 
de persones sospitoses alienes al veïnat | LR

Una unitat en servei de l’ADF La Serralada va interceptar tres in-
dividus el passat 27 d’agost mentre abocaven sacs plens de runa 
procedents d’una empresa de Badalona al marge de la carretera 
de la Vallençana, a prop de l’accés a la urbanització del Bosc d’en 
Vilaró. Alertada la Policia Local i els agents rurals, es va donar avís 
als Mossos d’Esquadra, que van obrir expedient sancionador contra 
els autors de l’abocament i els van obligar a retirar els residus | PA

DELICTE AMBIENTAL
Denunciats els responsables d’un abocament 
il·legal a la carretera de Vallençana

AD
F

CURSOS TORNS /HORARIS

Formació Inicial
Nivell 1

Nivells 2 i 3 
Tarda /
Vespre

Graduat en Educació 

Secundària

GES 1
GES 2 Vespre

Preparació

Proves d’Accés

Cicles Formatius Grau Superior  
(Comunes, Específi ques:
física, química, biologia) 

Universitat 
(majors de 25 i 45 anys)

Tarda-vespre
Tarda-vespre

Vespre

Informàtica
COMPETIC

(Inicial, 1, 2 i 3) Matí, tarda i vespre

Llengües

Català 
Castellà 
Anglès
Francès

Matí, tarda i vespre

TITULACIONS QUE ES PODEN ACONSEGUIR:

  GES (ESO per a adults)

Català, Anglès, Francès (Certifi cats que permeten accés a 3r de l’EOI)

  COMPETIC (Informàtica, equivalent ACTIC bàsic, mitjà i avançat) 

  Certifi cats accés a FP de Grau Superior

CENTRE DE FORMACIÓ 
D’ADULTS DE LA LLAGOSTA
LA FORMACIÓ OBRE PORTES

OFERTA FORMATIVA CURS 

2019-2020

Informació i matrícula:
De dilluns a divendres de 10h a 13h i de 16h a 20h.

C. de l’Estació, 28  ·  La Llagosta ·  T. 93 574 49 81
https://blocs.xtec.cat/llagosta · mail: a8059044@xtec.cat



08 Setembre 201908 Notícies

...També és notícia...............................................
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Les regidories de Serveis Socials, 
Polítiques d’Inclusió i Sanitat i el 
Servei de Promoció Econòmica 
i Ocupació ofereixen un curs de 
formació sobre logística i mani-
pulació. Les classes es faran del 
23 de setembre al 15 de novem-
bre en horari de matí (9 a 14h) al 
Kursaal de Can Sant Joan. El 17 
de setembre, a la seu de Promo-
ció Econòmica i Ocupació (Alt de 
Sant Pere, 73), es farà a les 9.30h 
una sessió informativa i s’obriran 
les inscripcions | LR

OBRES EN MARXA

El passeig entre Can Sant Joan i Vallbona que enllaça 
els carrers Bosc i Oristà estarà enllestit a fi nal d’any
L’adequació del passeig per 
a vianants entre els carrers 
Bosc, a la Muntanyeta de 
Can Sant Joan, i Oristà, a Vall-
bona, s’allargaran un parell 
de mesos més del que s’havia 
previst inicialment i clouran 
cap a fi nal d’any. La platafor-
ma de formigó que envolta el 
turonet on hi ha el Mirador 
de les Cultures ja està feta i 
els operaris l’estan acabant 
d’acondicionar i instal·lant la 
barana de protecció al costat 
que toca el pendent i un mur de protecció de ga-
bions, a la banda de muntanya. També s’ha estabi-
litzat el talús que hi ha al fi nal del carrer Bosc on es 
farà una rotonda perquè els cotxes que circulen per 
aquest vial puguin fer el canvi de sentit. La interven-
ció la sufraga el Consorci del Besòs amb un cost de 
més de 800.000 euros. Un cop el passeig estigui 
acabat permetrà que els vianants puguin anar des 
del carrer Bosc fi ns a Vallbona i connectar amb el 
camí que va en paral·lel al Rec Comtal.

Transformació de la Muntanyeta. “Suposa un pas 
endavant en la millora de la cohesió i la mobilitat 
entre la Muntanyeta de Can Sant Joan i Vallbona”, 
ha manifestat el president de l’Àrea Territorial de 

Curs de formació i 
inserció laboral sobre 
logística i manipulació

l’Ajuntament, Jordi Sánchez (ERC). L’edil també ha 
incidit en el canvi que ha experimentat la Muntan-
yeta durant el passat mandat gràcies a les inversions 
fetes al 50% entre l’Ajuntament i la Generalitat en 
el marc de la Llei de Barris, fi nalitzada al 2018. “El 
resultat del canvi en positiu és ben visible”, ha 
explicat l’edil tot recordant el sobreesforç econòmic 
de l’Ajuntament en els tres últims exercicis i que els 
projectes realitzats es van fer en el marc d’un pro-
jecte participatiu amb els veïns. La Generalitat ja ha 
començat a pagar les inversions fetes –inicialment 
sufragades pel consistori– i properament encara es 
faran algunes actuacions més a la via pública com 
ara asfaltar una part del carrer Pont que va quedar 
sense arranjar per manca de pressupost | PA

El reglament, que es va aprovar per 
unanimitat en la sessió ordinària 
del Ple corresponent al passat mes 
d’abril, va ser publicat al BOP al mes 
de juliol. La normativa s’encarrega 
de regular l’ens en què participen 
el consistori i els diferents agents 
comercials amb l’objectiu de cercar 
estratègies conjuntes per millorar i 
dinamitzar el sector. La regidora de 
Comerç i Turisme, Montse Ribera 
(ERC), ha destacat el consens i la 
bona sintonia entre tots els agents 
que han participat en la redacció 
d’aquest reglament que, segons la 
seva opinió, suposa “un abans i un 
després ja que ens permet dispo-
sar d’una eina per regular i donar 
impuls al comerç local, sense ha-
ver d’estar sotmesos als criteris 
del regidor de Comerç de torn que 
poden provocar greuges compara-
tius” | RJ

El Consell de Comerç 
ja té reglament 
de funcionament

Des del 26 de juliol, l’Associació 
Amics de la Torre dels Frares as-
sumeix la cura i protecció de part 
de la fi nca, inclosa al Catàleg de 
Patrimoni de l’Ajuntament, fi ns 
que pugui tenir un ús públic. 
Aquest és el principal acord del 
conveni que van signar l’entitat 
local i representants de la pro-
pietat, en presència del regidor 
de Llicències, Activitats i Quali-
tat Ambiental, José Domínguez 
(ECP). Les tres parts van celebrar 
la fi rma de l’acord –imatge infe-
rior–, que permetrà evitar les ocu-
pacions i activitats il·legals que 
han proliferat a l’entorn de l’edifi ci 
en els últims anys. La propietat és 
favorable que la fi nca passi a mans d’alguna administració en tractar-se 
d’un element patrimonial únic i s’ha mostrat disposada a negociar “un 
acord satisfactori per totes les parts”. En aquest sentit, Domínguez confi a 
que alguna administració supramunicipal com la Diputació –que gestiona 
el parc de la Serralada de Marina, on es troba la Torre– pugui adquirir-la 
en un futur, “ja que l’Ajuntament no està en situació d’assumir aquesta 
despesa”, ha dit. L’entitat gestionarà poc més de quatre hectàrees de la fi n-
ca, on s’inclouen l’edifi ci, la zona de cultiu i una pineda. Com a curiositat, 
cal destacar que una de les integrants del grup, Conxita Batlle, és la fi lla de 
l’últim masover de la Torre dels Frares | LG

PATRIMONI LOCAL
L’Associació Amics de la Torre dels Frares cuidarà 
part de la fi nca fi ns que pugui tenir un ús públic

El carril bici de l’N-150 està operatiu en el tram entre Can Sant Joan i 
el Coll de Montcada. Les dues rotondes fetes en aquest vial sufragades 
per l’AMB i pels empresaris dels polígons de Can Cuiàs i del Coll ja han 
estat recepcionades pel consistori com a administració titular del vial. 
Continuen endavant les obres per urbanitzar la carretera al seu pas pel 
barri de Terra Nostra en el marge que toca a la zona 15 | LR

MOBILITAT
El carril bici de l’N-150 ja connecta Can Sant 
Joan amb el polígon Coll de Montcada
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L’alcaldessa ha passat a ser la portaveu del grup polític dels comuns a 
l’Àrea Metropolitana i Sánchez (ERC) ocupa la vicepresidència de la nova 
àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, que té com a l’ob-
jectiu l’aprovació del Pla director urbanístic metropolità davant l’esgota-
ment del planejament vigent, el PGM del 1976. L’AMB la presideix per 
segon mandat consecutiu l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (ECP), i el 
Consell Metropolità, format per 90 consellers i conselleres, és el seu mà-
xim òrgan de govern. Cadascun dels 36 municipis de l’Àrea disposa d’un 
nombre de consellers en proporció al seu pes demogràfi c | LR

ENTITATS SUPRAMUNICIPALS
Campos i Sánchez repeteixen com a representants 
locals a l’AMB amb càrrecs de més responsabilitat
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PÀG. 12

‘EL REC COMTAL ES MOU!’
La Taula Comunitària valora positivament la 3a edició 
del projecte, que té per objectiu la dinamització cultural i 
social de l’espai recuperat al voltant del canal mil·lenari  

Sílvia Alquézar | Redacció
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NOU CURS ESCOLAR

L’ampliació del centre de Can Sant Joan amb la secundària obligatòria permet reduir les ràtios a la resta d’instituts públics

Comença a funcionar l’institut escola 
El Viver, principal novetat del nou curs

Un total de 3.459 alumnes d’in-
fantil i primària i 1.608 d’ESO 
van tornar a les aules el 12 de 
setembre després de les vacances 
d’estiu. L’entrada en funciona-
ment del nou institut escola El Vi-
ver, amb la creació de dos grups 
de 1r d’ESO, és la principal no-
vetat del curs escolar al municipi. 
L’ampliació de l’equipament edu-
catiu de Can Sant Joan ha permès 
reduir la ràtio d’estudiants a la 
resta de centres montcadencs. La 
Generalitat també ha implemen-
tat aquest curs altres iniciatives 
amb l’objectiu de solucionar la 
massifi cació de les aules. A pri-
mària, el Departament d’Educa-
ció ha obert un nou grup de 4t 
a l’escola Font Freda per absorbir 
la nova matrícula i, a l’ESO, ha 
establert que la ràtio màxima 
als instituts públics sigui de 27 
alumnes per classe. “Estem sa-
tisfets que es comenci a donar 
resposta a una demanda molt 
reivindicada per la comunitat 
educativa del municipi des de 
fa temps”, ha comentat la regi-
dora d’Educació, Jessica Segovia 
(ECP), qui ha afegit que des del 
consistori es continuarà treba-
llant per millorar la qualitat de 
l’educació a la ciutat. 

Pel que fa a la matrícula de P3, 
aquest curs ha experimentat una 
davallada respecte els cursos an-
teriors, quedant places vacants 
en l’inici de curs a totes les zones 

d’escolarització del municipi, ja 
que la inscripció ha estat molt 
repartida entre totes les escoles. 
A la secundària obligatòria, hi ha 
vacants a tots els cursos, excep-
te a 2n d’ESO. Respecte al bat-
xillerat, la Generalitat manté els 
cinc grups de 1r i els quatre de 
2n entre els tres instituts locals. 
Per fer front a l’excés d’alumnat 
a 2n de batxillerat a l’INS La Fer-
reria, amb més d’una quarantena 
d’estudiants, la Generalitat ha re-
forçat la plantilla perquè el centre 
pugui desdoblar el grup a les ma-
tèries comunes i, així, no superar 
la ràtio màxima de 35 persones 
per aula.

Els reptes. La Regidoria d’Edu-
cació s’ha marcat aquest curs 
diversos objectius, entre els quals 
destaca la creació d’una comissió 
per elaborar un nou mapa esco-
lar i planifi car el full de ruta en 
matèria educativa al municipi. 
“Volem crear un grup de tre-
ball obert a tota la comunitat 
educativa per consensuar pro-
postes per presentar-les a la Ge-
neralitat”, ha dit Segovia. Entre 
els temes a tractar hi ha la pos-
sibilitat de convertir l’escola Mas 
Rampinyo en un institut escola, 
una demanda sol·licitada per les 
famílies i el centre; potenciar la 
Formació Professional a l’INS La 
Ferreria per esdevenir un centre 
de referència; ampliar l’oferta 
de batxillerats al municipi amb 
especialitats que en l’actualitat 
no s’oferten i dotar de SIEI –les 
unitats d’atenció a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials– a 
tots els centres de la ciutat, ja que 
fi ns ara només disposen d’aquest 
recurs les escoles Reixac i Elvira 
Cuyàs i l’INS La Ferreria.

Alumnes de P3 del col·legi Font Freda, al Pla d’en Coll, acompanyats per la família en el primer dia de classe durant el procés d’adaptació a l’escola

Un total de 3.459 
alumnes d’infantil i 
primària i 1.609 d’ESO 
tornen a les aules 

L’any lectiu arrenca amb projectes innovadors 
per atendre l’alumnat en situació de vulnerabilitat
Les escoles i instituts públics del 
municipi, amb el suport de funda-
cions, entitats i administracions, 
iniciaran aquest curs diversos pro-
jectes per atendre l’alumnat que 
viu situacions de vulnerabilitat i 
que, per tant, té més possibilitats 
de patir fracàs escolar. La Funda-
ció Autònoma Solidària, de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 
durà a terme a les escoles El Turó 
i El Viver el projecte Croma, adre-
çat a infants de 5è i 6è que mos-
tren difi cultats en el seguiment 
del curs o en la integració al grup. 
L’objectiu és fer un acompanya-
ment personalitzat perquè recu-
perin l’interès per l’aprenentatge 
a través d’activitats i tallers dina-

mitzats per voluntaris. També a 
l’escola El Turó, la Fundació Nous 
Cims posarà en marxa el progra-
ma Komtü per millorar la salut 
emocional i relacional al centre 
amb la implicació de la comunitat 
educativa per promoure un entorn 
positiu i d’acompanyament. 

Secundària. La Fundació Nous 
Cims encetarà a l’INS La Ribera 
el programa Zing, que permetrà 
becar nou alumnes en situació de 
vulnerabilitat però amb una voca-
ció professional amb l’objectiu que 
puguin accedir a la formació que 
desitgen sense que la seva situació 
econòmica sigui un condicionant 
determinant. En el mateix institut, 

aquest curs també es farà el pro-
jecte ‘Aprenem. Famílies en xar-
xa’, de la Casa Àsia, amb el suport 
de diverses administracions i la 
Fundació Jaume Bofi ll. Alumnes 
voluntaris formen parelles amb 
persones adultes d’origen cultural 
divers per ensenyar català, castellà 
i informàtica. Les classes es fan al 
mateix centre i compten amb la fi -
gura d’un dinamitzador. Per la seva 
banda, en el marc del programa 
Transició Escola-Treball, la Regi-
doria d’Educació ampliarà l’oferta 
de càpsules formatives amb tallers 
de monitor de menjador escolar i 
de transport; vetlladors per atendre 
alumnes amb necessitats especials, 
i de tècnic esportiu i de so | SA
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Eulàlia Cervera i Josep Ramos han viatjat a Grècia i 
Nil Casajuana, a la frontera de Sèrbia amb Croàcia

Tres cooperants locals 
participen en projectes 
d’ajuda a refugiats

Eulàlia Cervera, Josep Ramos i 
Nil Casajuana són tres veïns del 
municipi, membres de Montcada 
Solidària, que han decidit aprofi -
tar el temps lliure de l’estiu per 
fer tasques de voluntariat en dife-
rents projectes d’ajut a persones 
refugiades a Europa. 
Cervera i Ramos han estat a l’illa 
grega de Lesbos col·laborant amb 
diverses iniciatives destinades a 
millorar la salut emocional dels 
migrants. “Hem participat en 
projectes liderats per petites 
ong que tenen com a objectiu 
que la gent dels campaments 
de refugiats ocupi el seu temps 
i se senti acompanyada”, co-
menta Cervera. Aquesta ha estat 
la quarta vegada que la coope-
rant local ha passat l’estiu donant 
suport a persones refugiades a 
Lesbos i, malauradament, ha 
constatat que la situació, lluny de 
millorar, ha empitjorat. “Fa molt 
de temps que les condicions de 
vida als camps són indignes i 
Europa continua mirant cap a 
una altra banda”, lamenta Cer-
vera. 
Per a Josep Ramos, aquesta ha 
estat la seva primera experiència 
com a cooperant. Durant el mes 
que ha passat a Grècia, el jove 

montcadenc ha fet tasques de su-
port i control de roba i material 
en un gimnàs habilitat al costat 
del camp de Mòria gràcies a 
l’aportació d’entitats com Mont-
cada Solidària. “Està obert tot el 
dia i l’autogestionen els refugi-
ats”, explica Ramos, qui també 
ha ensenyat a nedar molts infants 
i joves: “La majoria tenen mol-
ta por a l’aigua, sobretot des-
prés de viure l’experiència de 
la travessia en pastera”.

Situació insostenible. El fl uxe de 
persones refugiades que arriba 
a Grècia fugint 
de confl ictes 
bèlics o d’al-
tres situacions 
d r a m à t i q u e s 
insos t en ib l e s 
s’ha incremen-
tat aquest estiu 
a causa de l’incompliment dels 
acords signats per la Unió Eu-
ropea amb Turquia, segons els 
quals el país havia de rebre una 
dotació econòmica per sufragar 
les despeses d’acollida dels refu-
giats. “Turquia ha relaxat el seu 
control com a mesura de pro-
testa i, durant l’agost, han arri-
bat més de 2.000 persones. En 
un sol dia potser han desem-

barcat a la platja 500 persones 
de cop!”, explica Ramos. Aquest 
fet, juntament amb la situació 
infrahumana dels camps, ha im-
pulsat molts refugiats a marxar a 
les muntanyes i intentar arribar 

a d’altres paï-
sos d’Europa. 
Aquest és el cas 
de la majoria de 
refugiats amb 
què s’ha trobat 
Nil Casajuana a 
la frontera entre 

Sèrbia i Croàcia. El jove mont-
cadenc ha marxat de cooperant 
amb un projecte de l’ong ‘No 
Name Kitchen’, a través del qual 
els faciliten aliments, material de 
cuina, roba, assistència mèdica i 
servei de bogaderia, entre d’al-
tres. “Jo he estat en una zona 
on hi ha una comunitat d’af-
ganesos que viu en una fàbrica 
abandonada”, explica, tot des-

tacant que “aquestes persones 
no reben cap mena de suport 
ni ajuda per part de les autori-
tats del país i, sovint, també es 
troben amb el rebuig de part la 
població autòctona”.

Motivació personal. Malgrat les 
difícils situacions amb què han 
conviscut aquest estiu, tots tres 
cooperants han fet un balanç po-
sitiu de l’experiència a nivell per-
sonal. “Als camps veus el millor 
i el pitjor de la humanitat”, diu 
Cervera, qui assegura que el que 
li dona forces per repetir és el re-
coneixement dels refugiats cap 
a la feina dels voluntaris: “Una 
vegada, un noi em va comen-
tar que l’única raó que tenen 
per somriure som els volunta-
ris. Això és el que m’anima a 
tornar-hi”. Per la seva banda, els 
dos joves reconeixen que l’expe-
riència els ha permès créixer com 

a persones. “Crec que tothom 
ho hauria de fer alguna vegada 
a la seva vida. Aprens moltes 
coses, com ara a relativitzar 
els problemes del nostre dia a 
dia”, diu Casajuana. Ramos tam-
bé ha tornat impactat després de 
conèixer la història personal de 
molts infants i joves que han arri-
bat sols a Europa i que no comp-
ten amb  cap familiar ni amic per 
tirar endavant. “Si els súperhe-
rois existeixen, estic convençut 
que són ells”, diu.

Noves accions. Montcada Soli-
dària, que ha donat aquest estiu 
3.200 euros a projectes en marxa 
a Lesbos, durà a terme propera-
ment noves iniciatives per recap-
tar diners i seguir col·laborant 
amb les associacions de voluntaris 
que treballen en projectes de su-
port i ajuda a les persones refugi-
ades a diferents punts d’Europa.

Sílvia Alquézar | Redacció

Nil Casajuana, Eulàlia Cervera i Josep Ramos són tres voluntaris montcadencs que han participat aquest estiu en diferents projectes d’ajut a refugiats
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Els voluntaris han 
constatat que la crisi 
humanitària s’agreuja 
cada dia que passa

Núria Cervera i Bardera
Filla Predilecta de Montcada i Reixac.

Va morir el passat dia 30 d’agost de 2019, a l’edat de 95 anys.

El consistori de Montcada i Reixac transmet 

el seu condol a la família i amistats.
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.....també és notícia..................................

PUNT DE VOLUNTARIAT
L’ofi cina presencial es posarà en marxa el 17 de setembre
Es tracta d’un nou projecte de Participació Ciutadana, que s’adreça a 
persones i entitats interessades a dur a terme un projecte de voluntariat. El 
servei oferirà informació i acompanyament a les persones que hi vulguin 
col·laborar, amb informació de les diferents opcions existents al municipi; 
donarà suport a les entitats en la redacció de projectes de voluntariat i en 
la difusió de la seva activitat i durà a terme accions de sensibilització. El 
punt funcionarà tots els dimarts a l’Ajuntament, en horari de matí fi ns a 
l’octubre. A partir d’aleshores obrirà de 16 a 18h. Caldrà demanar cita 
prèvia, al correu electrònic participaciociutadana@montcada.org o bé 
trucar al 935 726 474 | SA 

Dol per la mort de 
Pepita Gil, presidenta 
local de l’AECC 

GENT GRAN
El meteoròleg Francesc Mauri parlarà sobre el canvi 
climàtic a la presentació de l’Aula d’Extensió Universitària

L’acte tindrà lloc el 18 de setembre a la 
Casa de la Vila (18h), organitzat per la 
Regidoria de Ciutadania i Participació 
Ciutadana. La presidenta de l’Agrupació 
d’Aules de Formació Permanent per a 
la Gent Gran (AFOPA), Muntsa Lamúa, 
explicarà l’objectiu i el funcionament de 
la iniciativa, que es va posar en marxa a 
Catalunya a principi dels anys vuitanta 
amb la fi nalitat d’oferir una formació 
continuada i de nivell universitari a persones amb inquietuds culturals 
i amb desig de mantenir-se intel·lectualmente actives. El projecte 
es gestiona a través d’entitats socioculturals sense ànim de lucre 
vinculades a l’AFOPA i a una universitat. La presentació també inclourà 
una conferència a càrrec de Francesc Mauri –a la foto–, meteoròleg i 
presentador de TV3, qui parlarà sobre el canvi climàtic. La previsió és 
que l’aula comenci a funcionar a principi del 2020 | SA 

El programa ‘El Rec Comtal es mou!’ 
per dinamitzar l’entorn recuperat 
del canal entre Can Sant Joan i Vall-
bona va cloure la tercera edició el 
8 de setembre amb una festa holly, 
jocs infantils –a la foto– i actuacions 
musicals. La Taula Comunitària, for-
mada per entitats que impulsen la 
iniciativa, ha fet un balanç positiu. 
“Estem contents perquè hi ha ha-
gut força participació i implicació 
del teixit associatiu i social d’amb-
dós barris, ja que el 80% de les ac-
tivitats han estat coproduïdes per 
entitats de Can Sant Joan i Vallbo-
na’, ha comentat Antonio Alcántara, 
de l’AV de Can Sant Joan, qui ha 
recordat que l’objectiu del projecte 
és “que el Rec esdevingui un eix 
que permeti generar comunitat i 
treballar la cohesió social”. 
La cooperativa Tata Inti, amb dos 
monitors i una coordinadora, ha di-
namitzat les 25 accions que s’han 
realitzat des del 29 de juny, sufra-
gades pel Consorci del Besòs i que 
compten amb la col·laboració de les 
administracions i entitats que perta-

nyen a la Taula. Les activitats s’han 
fet els caps de setmana, en horari 
de tarda, i s’han adreçat majorità-
riament a infants i famílies. “Han 
funcionat força bé, especialment 
a Can Sant Joan”, ha indicat Alicia 
Calvo, de Tata Inti.
Aquest estiu, la tercera edició del 
programa ha hagut de fer front a 
dos problemes: l’incivisme per part 
de les persones que utilitzen l’espai 
com a zona de bany i la situació 

d’assetjament sexual que ha patit 
una de les monitores del projecte. 
En solidaritat amb la víctima, l’en-
titat Kariatydes i els grups de do-
nes de Can Sant Joan i Can Cuiàs, 
amb el suport de l’Ajuntament, van 
instal·lar un punt lila a la plaça del 
Bosc, on es van fer les actuacions 
musicals de la cloenda i es va llegir 
un manifest per denunciar els fets i 
donar visibilitat a la problemàtica de 
les agressions sexuals | SA 
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CAN SANT JOAN 
‘El Rec Comtal es mou!’ fa un balanç positiu de la tercera edició

NOU CURS
Obert el període d’inscripció a l’Escola d’Adults

L’oferta formativa inclou el curs per obtenir el Graduat en Educació 
Secundària (ESO); classes de preparació a les proves d’accés a cicles 
de grau mitjà i superior; nivell inicial de català (A1); perfeccionament de 
lectura i escriptura; acreditació d’informàtica (ACTIC bàsic i avançat); 
cursos d’anglès inicial A1 i A2; llengua castellana A1 i A2 i curs bàsic 
d’alfabetització. Més informació al web del centre o a l’escola, de dilluns a 
dijous, de 10 a 13h i de 16 a 20h, i els divendres, de 10 a 13h | PA

La presidenta de la secció local 
de l’Associació Espanyola contra 
el Càncer (AECC), Pepita Gil, va 
morir el 31 de juliol, als 74 anys, 
després d’una llarga malaltia. Gil 
era la presidenta de l’AECC des 
de feia 8 anys | RJ 

NOVA INICIATIVA
Teatre social per a joves per promoure la convivència

L’Ajuntament posarà en marxa a la tardor la nova iniciativa, adreçada 
a joves d’entre 12 i 14 anys, amb el nom Desenfocats. Les sessions, 
gratuïtes, començaran el 3 d’octubre i s’allargaran fi ns al febrer, tots 
els dijous, de 18 a 20h, al Kursaal. La inscripció es pot fer fi ns al 
26 de setembre, a l’Espai Jove Can Tauler. Les classes les impartiran 
les actrius i directores Anna Collado i Raquel Cros, que formen part 
del projecte Interplaça, promogut per l’Institut del Teatre. La iniciativa 
aposta per la convivència intercultural amb l’objectiu de generar canvis 
en les interrelacions dins de les comunitats i, especialment, en el 
jovent, a partir de l’ús de les arts escèniques com a eina educativa i 
de transformació social, per treballar amb persones en situació de risc 
social o en procés de socialització | SA 

EL
 P

AÍ
S

CURSA SOLIDÀRIA
Obertes les inscripcions de la quarta edició de la Pink Run

L’entitat Sin teta hay paraíso ha obert les inscripcions per a la quarta 
edició de la cursa-caminada solidària contra el càncer de mama. Els 
diners recollits es lliuraran al departament d’investigació oncològica de 
l’hospital de la Vall d’Hebron. La prova, de 3 quilòmetres, tindrà lloc el 
20 d’octubre i començarà davant del pavelló Miquel Poblet, a partir de 
les 10h. Abans, hi haurà una sessió de zumba a càrrec dels monitors 
Jesús Claramón i Giovanna Hervás. L’esdeveniment compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i la Joventut Atlètica Montcada. Les 
inscripcions costen 10 euros i es poden fer al bloc nonstoprun.com/
pinkrun. A l’última edició, la Pink Run va aplegar unes 2.000 persones 
i va recollir 13.500 euros | RJ

NOVA TEMPORADA
Les jugateques reprenen les activitats després de l’estiu

La nova temporada es va iniciar el 8 de setembre amb una matinal 
d’activitats sobre mobilitat sostenible al parc de les Aigües i uns tallers 
per conèixer l’espai natural a través dels sentits, al parc de la Llacuna 
–a la foto. El programa s’allargarà fi ns al desembre, amb propostes 
relacionades amb l’educació ambiental, cada diumenge, d’11 a 
13.30h. El 29 de setembre se celebrarà la festa del parc de les Aigües, 
que inclourà un taller de pintura i de natura i un espectacle infantil. 
Al parc de la Llacuna, hi ha previst un taller de rastres i petjades. Les 
jugateques són una iniciativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
que gestiona els parcs amb la col·laboració de l’Ajuntament | SA 
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Oferta de trabajo.  Se necesita 
carpintero-ofi cial de primera. Tel. 
607 900 253. 
Oferta de trabajo.  Se bus-
ca cuidadora de persona mayor 
autónoma. Horario preferible de 
mañana. Tel. 647 748 831. 
Classes particulars. D’anglès, 
individuals o en petits grups. Pro-
fessora titulada. email: fcolormar@
yahoo.es.

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

anuncis gratuïts

La propera edició de 
‘La Veu’, el 27 de setembre
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>Editorial
Demanda injusta
A fi nal d’agost Endesa va en-
viar a 600 municipis catalans 
una carta de reclamació exigint 
als ajuntaments que paguin el 
50% del deute acumulat per les 
famílies en situació vulnerable. 
En el cas de Montcada i Reixac, 
la xifra reclamada ascendeix a 
139.000 euros. La demanda, 
a més, anava acompanyada de 
l’amenaça de començar a tallar 
el subministrament als afectats 
a partir de l’1 d’octubre.
La resposta dels municipis no 
s’ha fet esperar i la companyia 
haurà de lidiar amb la pressió 
conjunta que estan disposats a 
exercir els consistoris. D’entrada, 
exigeixen el compliment de la 
Llei de pobresa energètica apro-
vada pel Parlament que té com 
a principal objectiu evitar que 
les persones sense recursos es 
quedin sense subministraments 
bàsics. Per això, cal que la com-
panyia accedeixi a conveniar 
amb els ajuntaments, cosa que 
no ha fet fi ns ara. Mentrestant, 
la consigna és no pagar un deute 
injust que puja, segons Endesa, 
a 21 milions d’euros. Pot sem-
blar molt, però és una xifra nímia 
sabent que els benefi cis nets de 
la companyia al 2018 van ser de 
1.511 millons, bona picossada!

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

CAP Montcada
Serveixi aquesta carta per deixar 
constància del servei excel·lent dels 
professionals de l’ambulatori de 
Montcada Centre (Jaume I), que 
ens van atendre el passat dia 25 
d’agost al servei de tarda (srs. M. la 
H. i A.R.C.). Es tractava d’una varia-
ció notable de la freqüència cardía-
ca, –observada en l’interval de pocs 
minuts–, detectada per l’afectada 
a domicili i que, una vegada corro-
borada i analitzada pels serveis de 
l’ambulatori, va ser diagnosticada 
com una arrítmia cardíaca important 
que exigia la seva hospitalització ur-
gent per evitar conseqüències greus 
per a la pacient.
Sortosament i, gràcies a l’actuació 
dels serveis esmentats i dels de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, no 
menys efi cients i amables, es va po-
der estabilitzar la freqüència cardíaca 
i avui podem gaudir de la nostra fa-
miliar, amb normalitat, a casa nostra. 
Com sigui que no sempre hi ha 
excel·lència en l’actuació dels nos-
tres professionals sanitaris –per dife-
rents raons i motius–, serveixi aquest 
cas per testimoniar una bona actua-
ció de les moltes que, a ben segur, 
cada dia es realitzen en el nostre 
reconegut sistema sanitari català. En 
nom de la família Recasens-Relat, 
els volem traslladar el nostre més 

sincer agraïment per la seva profes-
sionalitat i amabilitat.

Esteve Recasens
Terra Nostra 

Fins a sempre Oreo
A fi nal d’agost, al carrer Santes Creus 
del barri de Terra Nostra un vehicle 
va atropellar un gat, el vam trobar 
al matí següent, no sabem quantes 
hores va estar allà, si va patir molt o 
va morir al moment, potser no sem-
bla un cas molt greu, però per a 
nosaltres si ho és. L’Oreo era un gat 
tranquil, bo i va trobar la mort d’una 
forma molt cruel.
La nostra pregunta és: en un barri resi-
dencial, en un carrer petit d’un sol sen-
tit, a quina velocitat ha d’anar un vehicle 
per atropellar un animal i matar-lo? A 
més de la poca sensibilitat de no trucar a 
ningú, per intentar salvar-lo o, almenys, 
per retirar el cos. És molt preocupant la 
fredor de les persones que ens envolten 
i la poca responsabilitat per anar circu-
lant per un carrer d’aquestes caracterís-
tiques a gran velocitat. S’hauria de fer 
una mica de conscienciació per tal de 
fer entendre que és un perill per a tots. 
Pot ser un gat, un gos o un nen, el que 
es creui. L’Oreo no era un ésser humà, 
però sí un ésser viu amb dret a viure i no 
acabar d’aquesta manera. 

S. M.
Terra Nostra

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

Falta sancionar
Esta es una imagen que se re-
pite contínuamente junto a los 
contenedores que hay al fi nal 
de la calle de la Rosa de Terra 
Nostra, en el camino de tierra 
paralelo a la riera de Sant Cu-
gat. El Ayuntamiento tiene que 
poner cámaras y multar a los 
infractores.  
A. V. M. Terra Nostra

Incivisme nocturn a ca n’Oller
L’endemà de les 
dues primeres nits de 
festa al barri de Terra 
Nostra, el parc de ca 
n’Oller presentava un 
aspecte vergonyós. 
Ple d’ampolles i de 
deixalles. Quina manca 
d’incivisme dels que 
ho van fer i quina 
manca d’organització 
i neteja per part de 
l’Ajuntament. Com han 
d’anar a jugar els nens 
al parc en aquest estat, amb vidres trencats pertot arreu? La nit de 
divendres va ser la pitjor, amb presència policial i d’una ambulància. 
Fins i tot hi havia persones fent l’agost venent begudes alcohòliques 
a tothom al preu de 2 euros, sense mirar si els compradors eren o no 
majors d’edat. Indignant!  L. B. M. Terra Nostra
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Juan Carlos de la Torre

De tornada de vacances ens trobem amb un panorama gens 
favorable després dels últims casos d’inseguretat ocorreguts 
a Montcada en les últimes setmanes. Arran dels fets delictius 
ocorreguts al barri de Can Cuiàs aquest estiu sembla que sorgeix 
una problemàtica nova a la ciutat, però no ens devem deixar 
enganyar: aquest tema ja es ve evidenciant en els últims anys, la manca de seguretat que patim 
al municipi és un fet que ha estat destacat fi ns i tot en estudis del Ministeri del Interior, que ja va 
indicar que han augmentat en un 32.9% els fets delictius ocorreguts a Montcada. Què més hem 
d’aguantar fi ns que el seu govern municipal es digni a actuar? Els últims esdeveniments succeïts 
a Montcada en relació a la seguretat dels seus ciutadans evidencien una manca de mitjans i d’un 
programa d’actuació ferma per part del govern municipal. Sabem que tot no depèn del consistori i 
el seu govern, no, depèn de la Generalitat que és la que té les competències en seguretat, però sí 
que té competències a nivell de policia municipal, què hi ha d’aquestes competències que si són 
responsabilitat del govern municipal? On està aquest pla d’actuació davant dels últims esdeveni-
ments? La presència de la nostra policia als carrers ha de fer l’efecte dissuasori per poder garantir la 
seguretat dels seus ciutadans però sembla que el govern municipal prefereix anar-se de vacances 
en comptes de complir amb la seva obligació.
Els fets de violència de gènere d’aquest mes de juliol, els assalts a persones amb armes de foc a 
veïns que van als seus treballs, les ocupacions de pisos als barris del nostre municipi i l’incivisme 
galopant no ens donen un panorama de fàcil solució, però no veiem actuacions, per molt petites 
que siguin per part del govern actual perquè això deixi de passar. Que està fent el govern per exigir 
a la Generalitat més presència dels Mossos al nostre municipi? Recordem que ERC governa a la 
Generalitat i a Montcada, per tant té línia directa amb el govern català i no la fa servir. Creiem que 
és una obligació del consistori fer aquesta pressió a la Generalitat per tenir més efectius policials i 
garantir la seguretat dels nostres ciutadans conjuntament amb la nostra Policia Local. Les vacances 
ja es van acabar i és urgent tenir respostes tangibles a aquests problemes.

Els problemes persisteixen

Andrés Iruela

En las recientes fechas hemos tenido conocimiento de nu-
merosos episodios que han alarmado en gran medida la 
vida de nuestros vecinos. De forma que lugares hasta ahora 
considerados como muy tranquilos han empezado a con-
vertirse en focos de personas que no respetan ni la libertad 
ni la propiedad privada de los vecinos. No hace falta ir muy 
lejos, terminando el curso escolar una joven fue agredida en 
un parque, con posterioridad hubo un homicidio en Santa María, un intento de agresión sexual 
y un atraco con pistola. Éstos son solo algunos de los últimos hechos, los más graves y que han 
creado alarma social. Además, también se han sucedido unos episodios de robos en vivienda y, 
a raíz de los mismos, el Ayuntamiento a través de las redes sociales reprendió a aquellos vecinos 
que en el ejercicio de su libertad de expresión osaron criticar estos hechos, en vez de informar de 
los medios y las medidas que el consistorio pondría al servicio del ciudadano. El incremento de 
la inseguridad en los barrios es innegable y quien pretenda poner como excusa que son hechos 
puntuales, se equivoca. Tenemos el ejemplo perfecto de Barcelona, que ha negado la evidencia 
hasta que los periódicos extranjeros y embajadas han advertido de la inseguridad creciente y 
su única respuesta eran excusas de índole política. En Montcada se debe actuar diferente. Se 
puede aumentar la plantilla de la Policía y exigir a la Generalitat el aumento del cuerpo de los 
Mossos y trabajar de manera coordinada y conjunta en la vigilancia, prevención y persecución 
de los delitos, especialmente los que generan esa sensación de impunidad respecto a los auto-
res y preocupación, al resto. Pero hay una cosa que no se debe hacer y es cargar tintas contra 
los vecinos preocupados por los suyos, porque quieran llamar la atención de las circunstancias 
que se están produciendo y que legítimamente puedan trasladar mediante las redes sociales o 
mediante cualquier otra forma de protesta, al consistorio, a los cuerpos policiales o a quien consi-
deren oportuno. No estaría de más que se rectifi cara ese desafortunado mensaje enviado desde 
la página del Ayuntamiento que prácticamente llama a los vecinos divulgadores de bulos, algo 
tremendamente desafortunado por quien lo realiza y del consistorio. 

Angelina del Pino

Un 11 de setembre més reivindicatiu que mai, una Diada en 
la qual reclamem llibertat i república, però sobretot reclamem 
la llibertat i el retorn dels nostres companys i companyes a la 
presó i a l’exili.
Reclamem una construcció de la república que no ha de ser 
d’unes quantes persones, sinó del conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya. En aquest conjunt entra el jovent, un 
jovent reivindicatiu que si ens paralitzem, paralitza tot el país, ja ho vam demostrar amb les 
concentracions de joves de Montcada, i d’universitats per la república. El jovent tenim molt a 
dir, no som un col·lectiu qualsevol, sinó el present i el futur. Som el col·lectiu més perjudicat 
per la crisi, amb treballs precaris, infravaloració en el nostre lloc de treball, entre d’altres. Per 
aquest motiu, cal fer unes polítiques on el jovent se senti representat per tal que no marxi de la 
ciutat, s’organitzi i faci vida dins del municipi, ja que no hi ha res millor que veure com els i les 
joves de Montcada gaudeixen del seu poble. 
Per això, ERC i Jovent Republicà està al govern, per transformar aquesta realitat, i fer més 
fàcil la vida del jovent de Montcada amb suport, acompanyament i dotació de recursos per 
aquest col·lectiu. Millorar l’oci de la ciutat, lluitar per l’emancipació juvenil, actuar davant de 
l’atur juvenil, etc. Són objectius que hem de fer front, i fer república és combatre i lluitar pels 
drets i llibertats de tots i totes les ciutadanes, i el jovent som una peça clau en aquesta lluita.
La diada no exclou a ningú, sinó que cridem a tota la ciutadania als carrers per reivindicar i 
lluitar pels drets i llibertats dels seus conciutadans/es!
Visca la lluita juvenil, Visca Montcada i el poble de Catalunya!
Salut i República!

Diada reivindicativa

El incivismo es uno de los aspectos que más preocupan a los 
ciudadanos. Así lo demuestran los datos obtenidos por el Ins-
titut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERM). 
Mantener Montcada i Reixac limpia nos cuesta mucho dinero. 
Destinamos a ello casi cinco millones de euros al año, un coste 
muy elevado debido a la dispersión y fragmentación del territorio que correspondería más a una 
ciudad de 70 mil habitantes que no a una de 36 mil, como la nuestra. Aún así, es del todo insu-
fi ciente. Un colectivo minoritario de la población permanece ajeno a la implicación en el cuidado 
del espacio público, a la corresponsabilidad junto a la administración para su mantenimiento y 
para hacer de nuestro entorno un espacio más habitable y agradable. Esta minoría permanece 
impermeable a campañas, sanciones y ordenanzas, pero su actuación tiene una gran repercu-
sión y afectación. Por un lado nos obliga a destinar recursos a tareas de emergencia desluciendo 
y minimizando el esfuerzo de los trabajadores de la vía publica y por otro lado, lo que resulta más 
grave y preocupante, erosiona y deteriora la convivencia. 
Todo esto no signifi ca ni mucho menos, una excusa o justifi cación para no seguir trabajando 
desde el Ayuntamiento; al contrario, somos conscientes de la necesidad de mejorar en este sen-
tido. Muestra de ello es que en este mandato hemos considerado necesario y prioritario destinar 
un concejal específi co a este ámbito. Además, estamos trabajando para poner en marcha en breve 
una campaña de concienciación que se centrará en actitudes incívicas de gran repercusión, con 
especial incidencia en los excrementos y micciones de los perros, la reducción y reciclaje de re-
siduos que se generan y el abandono de muebles y trastos en la vía pública, así como combatir el 
vandalismo contra el mobiliario urbano y las pintadas. Una campaña que apelará a la correspon-
sabilidad ciudadana, de carácter educativo y divulgativo pero que también irá acompañada de 
modifi caciones en las ordenanzas municipales para mejorar la prestación del servicio y aumentar 
las sanciones. Todo ello sin olvidar la importancia de la participación e implicación, tanto de la 
ciudadanía como de las entidades, para lograr una ciudad más habitable y ecológica. 

Convivencia y civismo

Gerard Garrido

Seguridad en Montcada

La Junta de Govern Local en sessió del dia 29 de juliol de 2019, ha acordat:

Aprovar inicialment el canvi del sistema d’actuació previst en la modificació puntual del Pla general metropolità de 
l’àmbit discontinu Montiu-Mas Duran de reparcel·lació per cooperació a reparcel·lació per compensació bàsica, 
condicionat al compliment de:

•  La presentació de la garantia equivalent al 100% del cost de les obres previstes en el projecte d’urbanització, amb 
caràcter previ a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva del canvi de sistema d’actuació.

Es publica l’anunci corresponent per un termini d’1 mes, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents, i es concedeix tràmit d’audiència a les persones que consten com a interessades per idèntic 
termini, mitjançant citació personal.

L’expedient podrà consultar-se al Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de 8 a 14 
hores en dies laborables.

L’Alcaldessa, Laura Campos Ferrer 

EDICTE

Descripció de la prestació: explotació del servei de 
bar cafeteria del Casino de Terra Nostra, ubicat al 
km 2,6 de la carretera N-150

Durada del contracte: 1 any +3 anys de pròrroga

Termini de presentació d’ofertes: 2/10/19, a les 23.59 h

Cànon d’explotació: 7.200,00 €/anuals

ANUNCI 
DE LICITACIÓ 
DEL SERVEI DE BAR DEL 
CASINO DE TERRA NOSTRA

Més informació: 
www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
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20 DE SETEMBRE, EL TURÓ (20H)
27 DE SETEMBRE, CASA DE LES AIGÜES  (20H)

NIT DE RATPENATS
Inscripcions: www.acer-associació.orgAgenda

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
ARQUITECTURES URBANES
Mercè Abril
17 de setembre, 19.30h

EXPOSICIÓ
CARNAVAL 2019
Afotmir

19 d’octubre, 19.30h

EXPOSICIÓ
DONA LA VOLTA A 
L’ALCOHOL

Del 27 de setembre 

al 10 d’octubre

13 l divendres
Inauguració. De la Festa Major de Can 
Cuiàs amb una cercavila. Hora: 18h 
(veure el programa a la pàgina 17).

Música. Actuació de L’Home Invent. 
Hora: 22.30h. Lloc: Can Tauler.

15 l diumenge
Medi ambient. Jugatecambiental sobre 
recursos o residus. Hora: 11h. Lloc: 
Parc de les Aigües.

Medi ambient. Jugatecambiental sobre 
mobilitat sostenible. Hora: 11.30h. Lloc: 
Parc de la Llacuna.

Presentació. 13a mostra de grups de 
teatre locals Montcada a Escena. Hora: 
19h. Lloc: Teatre Municipal (veure pà-
gina 17).

16 l dilluns
Activitat infantil. ‘Canta’m un conte’. 
Hora: 17h. Lloc: Biblioteca Elisenda (cal 
inscripció prèvia)

17 l dimarts
Literatura. Reunió del Club de Lectura 

Jove sobre el llibre ‘‘L’home dels re-

cords’. Hora: 17.45h. Lloc: Biblioteca 

Elisenda.

Literatura. Reunió del Club de Lectura 

sobre la novel·la ‘El señor de las mos-

cas’. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisen-

da de Montcada.

Xerrada. ‘Processos de creació de Joan 

Brossa’. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Eli-

senda de Montcada.

Inauguració. Exposició ‘Arquitectures 

urbanes’, de Mercè Abril. Hora: 19.30h. 

Lloc: Auditori Municipal.

18 l dimecres
Xerrada. ‘Canvi Climàtic, que podem 

fer?, a càrrec del metereòleg Francesc 

Mauri. Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.

Xerrada. ‘El retorn de la llúdriga al Be-

sòs’, a càrrec del Consorci Besòs-Torde-

ra. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

19 l dijous
Inauguració. Exposició sobre el Carnaval 

2019, de l’Afotmir. Hora: 19.30h. Lloc: 

Casa de la Vila.

20 l divendres
Medi Ambient. ‘Nit de ratpenats al Turó’. 
Hora: 20h. Inscripcions:  activitats@
acer-associació.org. Organitza: Associ-
ació per a la Conservació i la Recerca 
(ACER).

22 l diumenge
Medi Ambient. Jugatecambiental sobre 
l’arribada de la tardor. Hora: 11h. Lloc: 
Parc de les Aigües.

Medi Ambient. Jugatecambiental so-
bre la fauna i fl ora de l’entorn. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna.

25 l dimecres
Activitat infantil. ‘Contes a cau d’orella’. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.

27 l divendres
Medi Ambient. ‘Nit de ratpenats a 
la Casa de les Aigües’. Hora: 20h.  
Inscripcions:  activitats@acer-associa-
cio.cat. Organitza: Associació per a la 
Conservació i la Recerca (ACER).

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

13 14 15

20 21 2217 18 1916
Quirós El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixDuran

Rambla

J.Relat Rivas DuranRambla

25 2726

J.Relat

28 29

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
Quirós, 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

23 24
J.Vila C.Pardo C.Pardo

      setembre
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Un dels èxits més importants del 
teatre espanyol dels darrers 50 
anys, ‘Cinco horas con Mario’, és 
un dels espectacles destacats de la 
programació als espais escènics 
municipals d’octubre a desembre 
del 2019. El text de Miguel De-
libes interpretat des del 1979 per 
Lola Herrera es podrà veure al 
Teatre Municipal el 7 de desem-
bre, a les 21h. L’actriu dona vida a 
Carmen Sotillo, qui acaba de per-
dre el seu marit de forma inespe-
rada i, un cop la família abandona 
la vetlla, ella sola l’acompanya en 
un monòleg-dià leg en què el pú-
blic descobreix les seves persona-
litats i els confl ictes del matrimoni.

Torna Homar. La temporada arren-
carà el 12 d’octubre al Teatre Mu-
nicipal amb un altre gran actor, 
Lluís Homar, que protagonitza 
‘La nieta del Sr. Linh’, un muntat-
ge sobre la temàtica dels refugiats, 
que s’estrena a Montcada gràcies 
al conveni de residència artística 
amb la companyia per preparar 
la versió en castellà d’aquesta 
obra, que va gaudir d’un gran 
èxit al Teatre Lliure de Barcelo-
na. Aquesta serà la segona visita 
d’Homar al Teatre Municipal, on 
fa un any va representar ‘Cyrano’. 
La comèdia ‘La Tendresa’, de T 
de Teatre i Dagoll Dagom, és un 
altre muntatge que ve avalat per 
la crítica i els reconeixements: 

Premio Nacional de Literatura 
Dramática 2017 i XII Premio 
Valle-Inclán de Teatro. Es repre-
sentarà el 18 d’octubre al Tea tre 
Municipal (21h). El muntatge re-
velació del 2018, ‘A.K.A.’, adreçat 
especialment per a públic jove, 
arribarà al Teatre Municipal el 26 
d’octubre (21h), amb una història 
sobre l’efecte pervers dels preju-
dicis. Completa l’oferta teatral la 
comèdia  ‘Lapònia’, sobre els va-
lors que rebem des de la infància, 
arribarà al Teatre Municipal el 15 
de novembre (21h). 

Música. El 23 de novembre s’ha 
programat el tradicional concert 
solidari de gòspel, amb el grup 
Gòspel Gràcia al Kursaal (18h). 
El 29 de desembre, torna al Tea-
tre Municipal l’Orquestra Simfò-
nica Sant Cugat, amb l’espectacle 
‘Concert valsos i danses 2019’ 
(19h). Les entrades per a tots els 
espectacles es posen a la venda el 
13 de setembre, a les 17h, a l’Audi-
tori Municipal i a la mateixa hora, 
a www.mirteatres.cat. 
L’Ajuntament també posa a la 
venda 50 abonaments al preu 
de 50 euros, que s’han de com-
prar a la taquilla de l’Auditori 
Municipal, i inclouen entrades 
per a cinc dels espectacles pro-
gramats: ‘La nieta del Sr. Linh’, 
‘La Tendresa’, ‘Lapònia’, ‘Cinco 
horas con Mario’ i  el concert de 
Cap d’Any.

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 18

HOMENATGE A PERE FERRER
Amics de Reixac prepara un acte per recordar 
el músic de L’Espingari, mort el 21 de juliol

Laura Grau | Redacció

Lola Herrera, Lluís Homar i ‘La tendresa’, 
principals atractius de la programació
Els abonaments per assistir a cinc dels espectacles ja es poden adquirir a l’Auditori Municipal al preu de cinquanta euros

NOVA TEMPORADA

Tres de les actrius que protagonitzen la comèdia ‘La tendresa’ que, després de fer temporada al Teatre Poliorama, visitarà el Teatre Municipal

TD
T

Montcada acollirà per primer cop dos 
espectacles-instal·lacions del festival ca-
talà ‘El més petit de tots’. Aquests espais 
escènics, pensats per a infants, presenten 
textures diverses, superfícies irregulars, 
racons amagats i efectes sonors i visuals,  
amb l’objectiu que experimentin els estí-
muls de l’entorn. El 23 de novembre s’ha 
programat ‘Planeta KA’, que oferirà qua-
tre sessions de 30 minuts. I l’endemà, 
‘Playscapes/Paisatges de joc’, amb horari 
de 10 a 14 h. Ambdues activitats es faran 
al Teatre Municipal | LG

Espectacles-instal·lacions 
per a infants d’1 a 5 anys
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L’escriptora Elisa Riera (Montca-
da i Reixac, 1945) rebrà el Premi 
Dalmau per la seva trajectòria en 
el món del teatre local durant la 
gala de presentació de la 13a edi-
ció de Montcada a Escena, que 
tindrà lloc el 15 de setembre al 
Teatre Municipal (19h). També es 
lliurarà un altre guardó al millor 
espectacle de la temporada pas-
sada, triat per votació popular. 
Durant la gala, els vuit grups 
de teatre local que participen a 
l’edició 2019 del cicle oferiran 
un tastet del muntatge que re-
presentaran aquesta temporada, 
que arrencarà el 5 d’octubre i 
fi nalitzarà el 22 de desembre, 
amb l’obra conjunta de totes les 
companyies. L’acte el presentarà 
i dinamitzarà el grup Planeta 
Impro, que des del 2004 manté 
una programació estable al Tea-
treneu de Barcelona, basada en la 
tècnica de la improvisació. 

Trajectòria. Riera ha col·laborat 
com actriu amateur i ajudant 

de direcció en diferents muntat-
ges. Afi cionada al teatre des de 
la infància, va conèixer fi gures 
destacades com els dramaturgs 
Xavier Fàbregas i Joan Vilaca-
sas. En la seva etapa com a regi-
dora de Cultura a l’Ajuntament 
de Montcada –des del 1983 fi ns 
al 1990–, va promoure la cons-
trucció de la primera sala teatral 
del municipi, l’Auditori Munici-
pal, recuperant l’antic Cafè d’en 

Serget. Al 2003 va iniciar la seva 
formació com a actriu als cursos 
de l’Aula de Tea tre i, al 2010, va 
fundar amb altres alumnes el 
grup Teatroia’t.  La gala de la 
mostra és gratuïta però cal re-
collir la invitació prèviament a 
l’Auditori Municipal o al Teatre 
Municipal. Les entrades per als 
vuit espectacles programats es 
poden comprar al web mirteatres.
cat o a l’Auditori.

Laura Grau | La Ribera

Elisa Riera, en l’homenatge que els grups de teatre li van fer el 2015, quan va complir 70 anys

MONTCADA A ESCENA

Elisa Riera rebrà el Premi Dalmau 
per la seva contribució al teatre
El guardó es lliurarà durant la gala de presentació de la 13a mostra de grups locals
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El Servei Local de Català i les 
associacions Montcada Centre 
Comerç i la de Comerciants de 
Can Sant Joan organitzen del 
16 al 28 de setembre el concurs 
‘Endevina-la’, per promoure el 
català. El certamen consisteix 
a encertar els jeroglífi cs que hi 
haurà penjats als establiments 
col·laboradors. Per partici-
par-hi cal recollir una butlleta 
a les botigues o descarregar-la 
des del web del Consorci de 
Normalització Lingüística. Un 
cop omplerta, s’ha de dipositar 
a les urnes del concurs i cada 
concursant pot respondre tants 
enigmes com vulgui. 

Premis. Per sorteig, es triaran 
quatre persones entre totes les 
que hagin encertat l’enigma. 
Els premis consistiran en vals 
de compra per valor de 150, 
100 i 50 euros i la matrícula 
gratuïta per a un curs de cata-
là. El lliurament de guardons 
tindrà lloc el 8 d’octubre, a la 
Fundació Cultural en el marc 
de la xerrada ‘Enigma resolt? 
Somriure amic!’ (19.30h) | LG

Nou concurs 
per promoure 
l’ús del català 
als comerços

Les biblioteques reprenen el 16 
de setembre el seu programa 
d’activitats per a petits, joves i 
adults. Una de les novetats és un 
taller literari de tres sessions per 
aprendre a convertir una novel-
la en una obra de teatre. El taller 
l’impartirà la professora Evelyn 
Arévalo els dies 18 de setembre 
i 1 i 16 d’octubre a la Biblioteca 
Elisenda (18h). Els participants 
al curs treballaran el llibre ‘Xa-
val gras es menja el món’, de K. 
L. Going, per transformar-lo en 
un text teatral. 

Altres propostes. El programa 
proposa una conferència so-
bre els processos de creació de 
Joan Brossa, a càrrec de Glòria 
Bordons (el 17, a les 19h), i un 
taller d’escriptura crea tiva per 
a joves  a càrrec de l’associació 
Ments Creatives (el 26, a les 
18h). Aquest mes també es po-
sen en marxar els dos clubs de 
lectura de la Biblioteca Elisenda 
(el de joves i el d’adults) i el de 
Can Sant Joan. Les incripcions 
es poden fer al blog biblioteques.
montcada.cat | LG

Les biblioteques 
arrenquen el 
seu programa 
d’activitats
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Amics de Reixac prepara un acte 
d’homenatge al músic Pere Fer-
rer, que va morir el 21 de juliol 
a causa d’una aturada cardíaca  a 
l’edat de 52 anys. En l’acte, pre-
vist el 5 d’octubre a Sant Pere de 
Reixac, està confi rmada la parti-
cipació del grup L’Espingari, del 
que formava part des del 1982 
–primer com a teclista i després 
com a acordionista–, el conjunt 
d’havaneres Peix Fregit, amb 

qui havia compartit escenari en 
diverses ocasions, i la coral Gira-
volt, de l’escola de música on va 
treballar els últims quatre anys 
com a professor.
A més de tocar i cantar, Ferrer 
també composava i arranjava 
cançons, especialment havaneres, 
dues de les quals van ser premia-
des al concurs de Sant Pol de Mar  
–’Havanera estimada’ i ‘Sons de 
mar’, aquesta última amb lletra 
de la poetessa Elisa Riera. 

Laura Grau | Redacció
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El compositor i músic montcadenc Pere Ferrer va morir el 21 de juliol a l’edat de 52 anys

OBITUARI

L’entitat Amics de Reixac prepara un acte el 5 d’octubre

Homenatge al músic 
Pere Ferrer a Reixac

La Fundació Cultural Montca-
da inclourà un ampli reportatge 
sobre Núria Cervera al proper 
número de la revista ‘Quaderns’, 
que es presentarà el 19 de de-
sembre. Cervera, que va presidir 
l’entitat des de la seva constitu-
ció, l’any 1981, va morir el 30 
d’agost a l’edat de 95 anys. “La 
seva marxa –diu el patronat en 
un comunicat– deixa un gran 
buit a la nostra entitat, que 
haurem d’omplir amb el tre-
ball que seguirem fent per ho-
norar la seva memòria”.

Dona pionera. Nascuda a Mont-
cada el 1923, va ser la primera 
montcadenca que es va vincular 
al Centre Excursionista de Ca-
talunya, la primera assistenta 
social que va tenir la ciutat i la 
primera regidora a l’Ajuntament 
després del restabliment de la 
democràcia, al 1979. Va treba-
llar durant 15 anys com assis-
tenta social a Can Sant Joan i va 
fundar un centre per a infants 

amb discapacitats, l’escola Jeroni 
de Moragas. Als anys vuitanta 
va ocupar un important càrrec 
al departament de Benestar So-
cial de la Generalitat. A propos-

ta de la Fundació Joan Capella 
i en reconeixement a una llarga 
trajectòria de compromís amb 
el municipi, l’Ajuntament la va 
nomenar Filla Predilecta al 2016.

Laura Grau | Redacció

Núria Cervera, al 2016, durant l’acte d’homenatge que li va fer l’Ajuntament a l’Auditori

La Fundació Cultural dedicarà el 
proper ‘Quaderns’ a Núria Cervera
La presidenta de l’entitat i Filla Predilecta de Montcada va morir el 30 d’agost 
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Aquest mes de setembre s’ha re-
près la programació del segon se-
mestre del 2019 a la Casa de les 
Aigües. Una de les novetats des-
tacades és que farà portes obertes 
els dissabtes (de 10 a 14h) –en 
comptes dels dimecres, com es 
venia fent fi ns ara– i les activi-
tats programades es realitzaran, 
com és habitual,  els diumenges. 
Aquesta nova temporada torna 
la Jugatecambiental, a l’exterior 
del complex, amb propostes cada 
diumenge d’11 a 13h fi ns al 24 de 
novembre. En el marc de la Juga-
teca, el 29 de setembre hi haurà la 
festa del Parc de les Aigües, amb 
l’espectacle ‘Les aventures de la 
Marina’ i tallers de pintura i di-
buix, i el 6 d’octubre, una visita a 
la Casa de les Aigües.

Calendari. L’equipament s’afegeix 
un any més a diverses efemèrides. 
El 13 d’octubre, amb motiu de les 
Jornades Europees de Patrimoni, 
hi haurà la visita teatralitzada ‘A 

tota màquina’ (12h). El darrer cap 
de setmana d’octubre, la Casa de 
les Aigües formarà part del fes-
tival d’arquitectura 48H Open 
House Barcelona i oferirà una 
ruta en bicicleta per l’Eix Besòs  el 
dia 26, a les 10h. Abans de sortir 
hi haurà una visita guiada al re-
cinte. L’endemà, dia 27, hi haurà 

un itinerari pel Rec Comtal (10h). 
Amb motiu de la IV Setmana 
del Turisme Industrial, el 2 de 
novembre s’oferirà la visita tea-
tralitzada ‘La fàbrica de l’aigua’ i 
el 10 de novembre, un altre itine-
rari pel Rec Comtal. La resta de 
visites teatralitzes es faran el 22 
de setembre,  el 17 de novembre 

i l’1 de desembre. En els tres ca-
sos, el preu és de 5 euros. Els in-
teressats poden contactar amb el 
Museu (museumunicipal@montcada.
org). D’altra banda, l’entitat Acer 
organitzarà el 27 de setembre una 
vetllada dedicada a conèixer els 
ratpenats (20h)–les inscripcions 
s’han de fer a través del seu web. 

Laura Grau | Redacció

La Casa de les Aigües s’ha convertit en un referent comarcal de l’arquitectura modernista, visitat per milers de persones durant tot l’any

NOVA TEMPORADA

L’equipament s’afegeix a les Jornades Europees de Patrimoni i al festival d’arquitectura 48H Open House
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La Casa de les Aigües també farà 
portes obertes els dissabtes al matíEl Museu Municipal ha co-

mençat a preparar el número 
20 de la seva revista de divul-
gació Monte Catano. La publi-
cació es troba en la fase de se-
lecció d’articles d’investigadors 
que estiguin interessats en què 
les seves recerques es donin a 
conèixer. Monte Catano és una 
revista anual que té per objec-
tiu difondre estudis i assaigs 
d’investigació històrica, antro-
pològica i científi ca. El seu àm-
bit d’estudi és, preferentment, 
local i comarcal, tot i que tam-
bé inclou una secció oberta a 
d’altres temàtiques. Els estudis 
candidats han d’estar correcta-
ment documentats a nivell bi-
bliogràfi c, han de ser inèdits i 
amb una extensió no superior 
a 30 pàgines.
Les persones interessades po-
den trucar al telèfon 93 565 11 
22 o bé enviar un missatge al 
correu museumunicipal@montca-
da.org. El Museu s’encarrega 
anualment d’intercanviar la 
revista amb 150 institucions 
educatives i culturals, especial-
ment de Catalunya i de l’Estat 
espanyol | LG

El Museu busca 
col·laboracions 
per a la revista 
‘Monte Catano’
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“Estem molt contents de la res-
posta de la gent a les activitats 
i, sobretot, de la col·laboració 
de veïns en l’organització”, ha 
dit el president de l’AV, Llorenç 
Madurell, en la valoració de la 
primera festa major que impulsa 
la nova junta i que es va celebrar 
entre el 6 i l’11 de setembre. La 
novetat  del programa va ser 
l’Escape Room, una activitat 
pensada per a infants i joves 
que es va fer el 9 de setembre al 
Centre Cívic L’Alzina. “Va anar 
molt bé i, fi ns i tot, es van for-
mar cues a l’entrada de l’edi-
fi ci per poder participar”, ha 
afegit Madurell.

Bona resposta. En general, la ma-
joria d’actes van tenir una parti-

cipació elevada, especialment la 
Nit Boja, la Festa del Fanalet i el 
ball de dissabte amb orquestra 
en directe. Enguany el pregó va 
anar a càrrec de l’activista pels 

drets dels discapacitats, Montse 
Vilarrasa. La pluja va obligar a 
suspendre algunes activitats dels 
dos últims dies com el sopar de 
germanor i la caminada popular.

Laura Grau | Terra Nostra

Participants a la primera Escape Room Terra Nostra que va organitzar per primer cop l’AV

TERRA NOSTRA

La nova junta de l’AV supera amb 
nota la seva primera festa major
La novetat de l’Escape Room, feta al Centre Cívic L’Alzina, va tenir molt bona acollida
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El barri de la Font Pudenta-
Muntanyeta va viure la seva 
Festa Major del 30 d’agost a l’1 
de setembre, unes dates compli-
cades perquè coincidien amb el 
fi nal de les vacances d’estiu de la 
majoria de veïns. Malgrat això, 
fonts de l’AV valoren positiva-
ment la resposta del públic. La 
festa habitualment es fa al maig, 
però el mal temps va obligar a 
ajornar l’esdeveniment.

Absències. El programa va 
comptar amb la participació del 
grup d’havaneres L’Espingari, 
en la seva primera actuació a 
Montcada després de la mort 
de l’acordio nista Pere Ferrer. El 
ball amb l’orquestra Los Impres-
cindibles va ser un dels actes 
més participatius. El programa 

també va incloure sessions  de 
zumba, sevillanes, gegants i ac-
tivitats per a la canalla. 
La festa va estar marcada pel 
record a la presidenta de l’AV, 
Montse Navarro, qui va morir 
a mitjan d’agost després d’una 
llarga malaltia. Navarro presidia 
l’entitat des del 2015.

Laura Grau | Redacció
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Una de les participants més joves a la sessió de zumba que va acollir el parc de la Font Pudenta

FESTA MAJOR DE LA FONT PUDENTA

La proposta va engrescar el veïnat a la fi  de les vacances

Elevada participació 
tot i el canvi de dates

Juan Manuel Guisado ha il·lustrat 
els llibres de poe sia ‘De singladu-
ras y mejunjes literarios’ i ‘Códi-
go de sanación a la naranja’, de 
l’escriptora valencia na Maritxé 
Abad, publicats pel Club de Lle-
tres de la Universitat de Cadis. 
“Ens vam conèixer a través de 
les xarxes socials i li van agra-
dar els meus treballs”, ha expli-
cat Guisado, satisfet de retornar al 

dibuix, una afi ció que havia aban-
donat en els últims temps. El seu 
primer treball com a il·lustrador 
va ser el llibre de microrelats ‘Dre-
ceres’, publicat per Montcada Co-
municació al 2010 amb els textos 
de l’última edició del concurs lite-
rari ‘El Basar’. També és afi cionat 
a escriure poemes, que publica al 
seu Facebook amb el pseudònim 
de Mont Rei Cadaxac | LG
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La sessió de zumba a la plaça del Poble diumenge a la tarda va ser força participativa El jurat del concurs de paelles no ho va tenir gens fàcilMontse Navarro tenia 55 anys

Juan Manuel Guisado il·lustra dos 
llibres de poesia de Maritxé Abad
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FUTBOL
Després d’arribar a la semifi nal de 
l’Europeu sots-19, Claudia Pina guanya 
la Copa Catalunya amb l’FC Barcelona

Gràcies a un gol del central Pablo 
Borges en el temps afegit, la Unió 
Esportiva Sant Joan-Atlètic va 
guanyar el derbi que es va dispu-
tar el 8 de setembre a l’estadi de la 
Ferreria contra el CD Montcada 
(0-1) i que va servir per obrir la 
lliga al grup 2n de Segona Cata-
lana. Amb el suport de la seva 
incondicional afi ció que es va des-
plaçar a veure el partit, l’equip de 
Can Sant Joan va fer valer la seva 
major experiència per tenir el con-
trol i imposar el seu joc físic. 
Després d’una primera part sen-
se gols, l’equip d’Iban Tey va 
continuar buscant l’àrea contrà-
ria, tot i tenir les baixes d’homes 
importants en atac com Albert 
Jiménez i Francisco Baena. Els 
de Can Sant Joan van disposar 
d’ocasions clares de gol, inclo-
ent un llançament de falta que 
es va estavellar al pal de la por-
teria del CD Montcada, que 
fi ava les seves accions ofensives a 
algunes jugades aïllades al contra-
atac de la mà del seu capità, Va-
lentín Rizzo, un dels tres únics ju-
gadors de l’equip verd, juntament 
amb Guim Laporta i Iván Arias, 
que continua de la temporada 
passada en una plantilla totalment 
renovada. 
Quan semblava que el partit 
acabaria amb un repartiment de 
punts, la UE Sant Joan-Atlètic va 

aconseguir el gol de la victòria en 
una jugada a pilota aturada. Un 
llançament de falta lateral va ser 
aprofi tat per Pablo Borges, exju-
gador del CD Montcada, per 
marcar de cap l’únic gol del par-
tit quan ja havia passat el minut 
90. Després del xiulet fi nal, els 
jugadors de Can Sant Joan van 
celebrar amb el seus afi cionats la 
primera victòria de la temporada 
en l’inici del camí per intentar tor-
nar a Primera Catalana. 

Valoracions. El nou entrenador 
de la UE Sant Joan-Atlètic, Iban 
Tey, va agrair el suport de l’afi ció 
i es va mostrar satisfet per aquesta 
primera victòria: “Hem dominat 
un 90% del joc i hem generat 
moltes ocasions de gol, tot i que 
la pilota no volia entrar. Hem 
guanyat tres punts en l’última 
acció del partit i estem molt con-
tents perquè creiem que el resul-
tat és totalment just”. 
Claudio Festa, tècnic del CD 
Montcada, va expressar la seva 
admiració pel suport que havien 
ofert els afi cionats de Can Sant 
Joan al seu equip i va felicitar els 
seus jugadors per haver-se esfor-
çat, tot i reconèixer que no havien 
pogut imposar el seu estil i s’havien 
“contagiat del joc basat en la pi-
lota aèrea i les passades llargues 
d’un rival amb futbolistes més 
veterans i més forts físicament”. 

Després del fi nal, els jugadors de la UE Sant Joan-Atlètic van celebrar sobre la gespa la primera victòria de la temporada en el derbi montcadenc

FUTBOL

Un gol del central Pablo Borges va donar la victòria als de Can Sant Joan en el primer partit de lliga, al grup 2n de 2a Catalana

La UE Sant Joan-Atlètic guanya el derbi 
contra el CD Montcada en l’últim minut
Rafa Jiménez | La Ferreria
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Daniel ‘Mono’ Moreno controla la pilota en un acció amb Valentín Rizzo, capità del CD MontcadaBorges crida el gol amb la seva afi ció
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Claudia Pina va aconseguir el 
24 d’agost el seu primer títol 
ofi cial de la temporada 2019-
20 amb el primer equip de l’FC 
Barcelona després de guanyar 
la fi nal de la Copa Catalunya 
que es va disputar a Palamós. 
L’equip blaugrana es va proca-
lamar campió d’aquesta com-
petició per desena vegada, la 
sisena consecutiva, en superar 
l’RCD Espanyol per 4 a 0. 
Pina, que a mitjans d’agost va 
complir 18 anys, va marcar l’úl-
tim gol al minut 90 que es va 

sumar als assolits prèviament 
per Oshoala (25’) i Mariona
(31’ i 64’, de penal).

Europeu sots-19. La davantera 
montcadenca va disputar amb la 
selecció espanyola el torneig  que 
es va jugar entre el 16 i el 28 de 
juliol a Escòcia. L’equip de Pedro 
López va perdre a la pròrroga 
la semifi nal contra França (3-1), 
que va guanyar la fi nal contra 
Alemanya (2-1). Pina, que va ser 
titular en els quatre partits, no-
més va poder marcar un gol en 
el debut contra Bèlgica.  

La jugadora montcadenca, de 18 anys, va marcar un gol a la fi nal contra l’Espanyol 

Claudia Pina es proclama campiona 
de la Copa Catalunya amb l’FCB

FUTBOL FEMENÍ

Pina, amb el trofeu de la Copa Catalunya

L’equip de Robert Villa va guanyar per 0 a 5 al camp d’un equip que acaba de pujar

La UD Santa María suma el primer 
triomf amb una golejada a l’Ametlla 

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El sènior A de la UD Santa María comença la temporada com un dels aspirants a l’ascens després d’haver aconseguit la quarta posició a l’última lliga

Vitaldent s’ha convertit en el primer Social Media Partner de l’FB Mont-
cada, ja que serà el patrocinador de les seves xarxes socials i de la seva 
APP. Gràcies a aquest acord, els jugadors que formen part de l’entitat i 
els seus pares tindran una sèrie de descomptes si acudeixen a la clíni-
ca de Montcada. Aquest conveni es va signar el 5 de setembre amb la 
presència de Francesc García i Jessica Berrocal, directors de Vitaldent 
Montcada, i d’Antoni Sánchez i Manuel Colete, president i tresorer de 
l’FB Montcada, respectivament –tots, a la foto | RJ

Acord de col·laboració amb una clínica local
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Debutarà a l’estadi de Can Sant Joan contra el CF Sant Adrià

L’FB Montcada inicia la 
lliga el 22 de setembre

El sènior femení de l’FB Mont-
cada afronta una nova tem-
porada al grup 2n de Primera 
Catalana i debutarà el 22 de se-
tembre amb un partit a l’estadi 
de Can Sant Joan contra el CF 

Sant Adrià Món Femení (18h). 
L’equip que entrena Antonio 
Moya va guanyar, per 1 a 0, el 
primer amistós de la pretempo-
rada que va jugar el 8 de setem-
bre contra l’FC Cerdanyola | RJ

El femení de l’FB Montcada va jugar el 8 de setembre el seu primer amistós contra l’FC Cerdanyola

Jaume García, que al juny va ser presentat com a entrenador del segon 
equip de la UD Santa María en substitució d’Enrique Gómez, va haver 
de renunciar al càrrec abans de l’inici de la pretemporada per motius 
laborals. Finalment, l’home escollit per la junta directiva del club de Terra 
Nostra per dirigir el sènior B ha estat Manel Gómez, qui forma part de 
l’equip de coordinació de l’FB Montcada que dirigeix Daniel Busquets. El 
segon equip tornarà a jugar a Quarta Catalana, tot i que encara no coneix 
el seu calendari. De moment, ha disputat dos partits de pretemporada 
amb derrotes contra l’AE Can Mas (3-2) i la Guineueta (0-2) | RJ

Manel Gómez serà el tècnic del sènior B
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El 21 de setembre, iniciarà una nova lliga a Primera Estatal

El CH La Salle debutarà 
a Sant Vicenç dels Horts

El sènior A masculí  del CH La 
Salle iniciarà el 21 de setembre 
una nova participació al grup D 
de Primera Estatal amb el pri-
mer partit que jugarà a la pista 
de l’H. Sant Vicenç. L’equip 
que entrena Pau Lleixà s’ha re-
forçat amb els fi txatges de Víc-

tor Sáez, que es va formar al 
FC Barcelona i que ha arribat 
a jugar a la Lliga Asobal, Josep 
Quirós, Ignasi Blanco i Joan 
Loscertales (BM Granollers), 
Alejandro Bonilla (CH Sant 
Quirze) i Marc Tomàs i Xavi 
Ayala (CH Parets) | RJ  

El primer equip del CH La Salle va perdre el 8 de setembre un amistós a casa contra l’FCB B (33-38)

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

HANDBOL

La UD Santa María ha comen-
çat molt bé la competició ofi cial 
i va debutar el 7 de setembre 
al grup 9è de Tercera Catalana 
amb una contundent victòria al 
camp de l’AE Ametlla (0-5). Con-
tra un recent ascendit, l’equip de 
Robert Villa va demostrar la 
seva superioritat gràcies als gols 
de Rubén López, Francisco de 
la Torre, Amin Khella i David 
Varón, en dues ocasions. Tot i 
debutar amb molt bon peu, Vi-
lla no vol sentir a parlar encara 

de l’ascens: “Tots tenim clar el 
que volem, però hem d’anar 
partit a partit per arribar a 
les últimes cinc jornades amb 
opcions. El primer objectiu és 
aconseguir millorar les xifres 
i la quarta posició de l’última 
lliga”, ha dit Villa. El tècnic de 
la UD Santa María considera 
que el nivell del seu equip ha 
millorat després d’haver renovat 
al 90% de la plantilla i haver re-
forçat la porteria, amb Jordi Bra-
cons, i l’atac, amb David Varón.

Gràcies a aquest primer triomf 
a domicili, els de Terra Nostra 
comparteixen la primera posició 
del grup amb el CE Llerona i 
jugaran el 14 de setembre el seu 
primer partit a l’estadi de la Fer-
reria contra el Bellavista Milán 
(18h).    

Òbit. El club va comunicar el 26 
d’agost la mort d’Antonio Serra-
no Calafat, ‘Cala’, qui va ser ju-
gador i membre de la seva junta 
directiva | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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La pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre (Bonavista, 
s/n) ja disposa d’un nou pavi-
ment, un cop han fi nalitzat els 
treballs que es van iniciar el 10 
d’agost i que han format part 
de la segona fase del projecte 
de renovació d’aquest equipa-
ment esportiu que patia impor-
tants defi ciències. El paviment, 
que no s’havia modifi cat des de 
feia 26 anys, canvia el seu tra-
dicional color verd pel taronja 
i les obres, subvencionades per 
la Diputació de Barcelona, han 
tingut un pressupost de 66.500 
euros. El terra estava molt de-
teriorat a causa dels problemes 
amb les goteres que hi havia al 
sostre de la instal·lació i que es 
van solucionar amb la prime-
ra fase de les obres que es van 
fer entre els mesos de febrer i 
març. Amb un pressupost de 
40.000 euros, els treballs van 
consistir en la instal·lació d’una 
coberta per millorar l’aïllament 
tèrmic i acústic. La tercera fase 
del projecte, que es farà amb 
el romanent que ha quedat, 

intentarà evitar les fi ltracions 
d’aigua que es produeixen a 
les parets i a la porta quan hi 
ha pluges fortes i també s’estu-
diarà la possibilitat d’instal·lar 
un sistema de calefacció a la 
grada.

Compromís del govern. El pre-
sident de l’Àrea Territorial,
Jordi Sánchez i el regidor d’Es-
ports, Salva Serratosa –ambdós 
d’ERC– van visitar la instal·lació 
el 29 d’agost. Sánchez va destacar 
que amb aquesta actuació “el go-

vern continua complint amb el 
seu compromís d’anar millo-
rant una instal·lació que, com 
d’altres que hi ha al municipi, 
patia una manca de manteni-
ment des de feia anys”. Per la 
seva part, Serratosa ha mostrat 
la seva satisfacció amb el canvi 
d’un paviment que, juntament 
amb l’actuació que es va fer 
prèviament al sostre, “evitarà 
la suspensió de partits i entre-
naments i, al mateix temps, 
ajudarà a disminuir el risc de 
lesions per als esportistes”.

Els treballs han format part de la segona fase del projecte de renovació de la instal·lació

La pista del carrer Bonavista estrena 
un nou paviment i canvia de color 

EQUIPAMENTS

Els regidors Salva Serratosa i Jordi Sánchez, acompanyats de tècnics municipals durant la visita 

Rafa Jiménez | Montcada
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La piscina municipal d’estiu i les 
seves defi ciències van centrar 
part del debat del Ple que es va 
celebrar el 18 de juliol. En el torn 
d’intervenció del públic, Sandra 
Mate, qui forma part del grup de 
veïns que ha recollit 250 signatu-
res per demanar a l’Ajuntament 
que faci millores, va detallar els 
problemes existents relacionats 
amb la manca d’aigua calenta a 
les dutxes, així com el número 
insufi cient d’hamaques i zones 
d’ombra. Aquest grup d’usuaris
també demana una reparació de 
la piscina petita, una reducció 
del preu de l’entrada i que hi hagi 
més seguretat per acabar amb 
els actes incívics. Mate va criti-
car tots els partits polítics amb 
representació al Ple per “estar 
deixant morir la instal·lació” i 
va proposar la creació d’una co-
missió per estudiar millores.
En la seva rèplica, l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), va negar 
que l’Ajuntament estigui deixant 
morir cap equipament i va re-
conèixer les defi ciències d’una 

instal·lació que es va construir 
al 1970 i que necessita unes in-
versions que, de moment, no es 
poden assumir per manca de 
pressupost. 
En tot cas, Campos va aplau-
dir la proposta de formar
una comissió de treball per estudi-
ar les mesures que es poden anar 
aplicant per “començar a cons-
truir d’una manera col·lectiva
la piscina d’estiu que volem 
per al 2020”.

Comissió. Es va reunir dues ve-
gades durant el mes d’agost i el 
regidor d’Esports, Salva Serra-
tosa (ERC), ha fet una valoració 
molt positiva d’aquestes troba-
des. L’edil ha comentat que les 
mesures de millora s’intentaran 
aplicar el proper any per manca 
de pressupost i perquè la tem-
porada ja ha acabat. Per la seva 
part, Mate ha insistit que els 
veïns continuaran amb la seva 
reivindicació durant l’hivern per 
evitar que el tema quedi en l’oblit 
i ha retret a l’Ajuntament que no 
hagi complert la proposta que va 

fer a l’agost d’obrir els vestidors 
del gimnàs municipal perquè 
els usuaris es poguessin dutxar 
amb aigua calenta. A l’espera 
de que es convoqui la tercera 
reunió de la comissió, la porta-
veu d’aquest col·lectiu d’usuaris 
demana al consistori que faci un 
esforç econòmic per celebrar el 
proper any el cinquantè aniver-
sari de la piscina perquè torni a 
“convertir-se en un lloc digne 
que pugui captar a tots els que 
han marxat i així evitar el seu 
tancament”.

Cara al 2020, s’intentaran aplicar solucions relacionades amb la comoditat i la seguretat

La comissió de la piscina d’estiu 
es reuneix per estudiar millores

Sandra Mate va intervenir al Ple de juliol

Ha fet tres fi txatges amb l’objectiu de tornar a lluitar per pujar

El sènior A de la UB MiR 
afronta un curs il·lusionant

Després de quedar-se a les 
portes de l’ascens a Segona, el 
sènior A de la UB MiR inicia 
un nou projecte amb l’objectiu 
de tornar-ho a intentar. L’equip 
de Miguel Ángel Ganella debu-
tarà el 29 de setembre a la pista 
de l’AB Premià i el 6 d’octubre 
disputarà el primer partit al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
CB Vilassar de Mar. Els blaus 
s’han reforçat amb els fi txatges
de l’aler Roger Gómez, el base 
Roger Capdevila i el pivot Aitor 
Murua. “No podem prometre 

res, però amb aquestes tres in-
corporacions tenim un equip 
més equilibrat que ens donarà 
més variants ofensives amb 
l’objectiu de lluitar per l’as-
cens”, ha dit Ganella.

‘Fes-li una cistella al càncer’. La 
UB MiR ha signat un acord 
amb l’Associació Espanyola con-
tra el Càncer i la quarta part dels 
diners obtinguts amb la venda 
per encàrrec d’unes noves sa-
marretes ‘vintage’ de color verd 
seran per a aquesta entitat | RJ
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Pau Egeda, de l’equip Biking 
Point Massi, va aconseguir la 
medalla de bronze a la categoria 
Màster 40 al Campionat d’Espa-
nya de BTT que es va disputar 
entre el 19 i el 21 de juliol a Ar-
guedas (Navarra). Egeda, que el 
9 de juny es va proclamar cam-
pió de Catalunya a Berga, va fer 
el recorregut en un temps d’1 
hora, 5 minuts i 54 segons i no-
més es va veure superat per José 
María Guerrero (CC Olympia) 
i Patxi Cia (Team F. Wear). 
A nivell internacional, el ciclis-
ta montcadenc va obtenir el 
sisè lloc al Mundial que es va 
disputar a Mont-Sainte-Anne 

(Canadà) entre el 28 d’agost i l’1 
de setembre. Durant el mes de 
juliol, Egeda va assolir la quarta 
posició al Campionat d’Europa 
que es va celebrar el 27 de juli-
ol a Brno (Rep. Txeca). El dia 6, 
però, el montcadenc no va poder 
participar al Campionat d’Eu-
ropa de marató a Lillehammer 
(Noruega) perquè la companyia 
aèria va perdre la seva bicicleta.   

Properes competicions. Egeda li-
dera la Copa Catalana a manca 
de dues proves que es disputa-
ran el 14 i el 22 de setembre a 
Andorra i Igualada, respectiva-
ment | RJ 

Ha guanyat medalles als campionats d’Espanya i Catalunya

Pau Egeda continua 
augmentant el palmarès

Pau Egeda, el segon per la dreta, va pujar a la tercera posició del podi al Campionat d’Espanya
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Els primers equips masculí i feme-
ní de la UB MiR lluiran a la sama-
rreta durant els propers tres anys 
el nom del restaurant El Capità, 
ubicat al Port Ginesta de Castell-
defels. A la foto, el director del res-
taurant, David Zambrana, i el pre-
sident del club, Carles Vilalta | RJ

El club tanca un 
acord de patrocini

Rafa Jiménez | Montcada
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El cicle d’excursions que promouen El Cim i el CEAV amb la col·laboració 
de l’IME no ha descansat durant l’estiu. El 4 d’agost, es va fer una sortida 
de 16 quilòmetres amb destinació a la serra de Collserola amb la parti-
cipació de 27 persones i l’1 de setembre, un total de 37 caminants van 
participar a la ruta de 16 km que va anar fi ns a la serralada de Marina –a 
la foto. El 6 d’octubre, es farà una nova excursió de 12km cap a Vallbona-
Font Moguera. Les persones interessades a fer-la es poden inscriure a 
la seu de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o a través del 
correu electrònic ime@montcada.org. També es podran fer el mateix dia, 
a les 8.30h, en el punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

EXCURSIONISME
Montcada Camina no s’ha aturat a l’estiu amb dues 
sortides a les serralades de Collserola i Marina
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TENNIS DE TAULA
El CTT La Unió organitza l’Open Vila de Montcada 
que, a partir d’ara, portarà el nom de Miguel Alcón 
El torneig es farà el 15 de setembre al pavelló Miquel Poblet i anirà 
dedicat al jugador i col·laborador del CTT La Unió que va morir a l’agost 
de l’any passat als 57 anys. La competició, que es dividirà en dues cate-
gories, començarà a les 9h i les eliminatòries es disputaran en horari de 
tarda. Hi haurà premis per als guanyadors dels dos grups i s’entregarà 
el Trofeu Miguel Alcón al millor jugador local. D’altra banda, Xavier Ca-
sadevall va ser el guanyador de les dues jornades de l’Open Caloret que 
el club de Mas Rampinyo va organitzar el 6 i el 13 d’agost | RJ

L’AE Can Cuiàs, que la tem-
porada passada va aconseguir 
l’ascens a Primera Catalana, 
formarà part del grup 2n i dis-
putarà el seu primer partit el 6 
d’octubre a la seva pista con-
tra el CFS Prats de Lluçanès. 
L’equip que entrena Toni Mo-
reno va iniciar la pretemporada 
el 2 de setembre i s’ha reforçat 
amb les incorporacions de Ro-
ger Villena, Brayan Gómez, 
Dídac Jiménez i Álex Martínez. 
En el capítol de baixes, han 
marxat jugadors importants 
com Iván San Nicolás i els ger-
mans Sergio i Luis Bagüeste. 

Segona Catalana. L’FB Mont-
cada i el sènior B del CFS 
Montcada tornaran a coincidir 
al grup 3r i els derbis es dis-
putaran el 21 de desembre, en 
partit corresponent a la 10a 
jornada, i el 9 de maig de 2020, 
a la 23a. L’equip vermell, que 
entrenarà José Luis Carrasco, 
debutarà el 5 d’octubre a la 
pista de l’FS Grups Arrahona 
mentre que el sènior B blau, 
dirigit per Roberto Gómez, ho 
farà a casa contra el CE Inter 
Sentmenat | RJ 

L’AE Can Cuiàs 
prepara el seu 
debut a Primera

El primer partit serà el 6 d’octubre contra el Pineda de Mar

El CFS Montcada inicia nou 
projecte a Divisió d’Honor

Després del descens, el Bronces-
val CFS Montcada inicia un nou 
projecte al grup 1r de Divisió 
d’Honor Catalana, categoria en 
la que debutarà el 5 d’octubre 
contra l’FS Pineda de Mar al 
pavelló Miquel Poblet. L’equip 
que entrena Jaime Martínez 
compta amb les incorporacions 
de Sergi Herrera, Sergio Ruiz, 
Víctor Sánchez i Marc Sánchez, 
que provenen del juvenil A del 
club; Francisco Amigo (juvenil 
Industrias Santa Coloma) i José 
Ruiz (Prosperitat). Continuen 
Mario Litrán, Víctor Andrés, 
Marc Cárdenas, Álex Mayor, 

Bryan López, Joel Baltasar i 
Miguel, mentre que han estat 
baixa Terri, David Capel, Javi 
Blanco, David Giménez i Ar-
nau Santiveri. Els montcadencs 
van jugar el 7 i 13 de setembre 
els dos primers amistosos de 
pretemporada contra el CCR 
Castelldefels (4-4) i el juvenil A 
del club (5-6), respectivament.

Sènior femení. Dirigit per Xavi 
Romero, tornarà a jugar al 
grup 1r de Primera Catalana i 
debutarà el 6 d’octubre contra 
l’FS Premià de Dalt al pavelló 
Miquel Poblet | RJ

FUTBOL SALA

El primer equip i el juvenil A del CFS Montcada van disputar un amistós el 9 de setembre 
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Va trigar 21 hores i 35 minuts per fer 174 km en sis etapes

Toni Ortiz guanya la 
Mongolia Stage Race

Toni Ortiz, atleta de la secció 
de muntanya de la Joventut 
Atlètica Montcada, va ser el 
guanyador de la primera edi-
ció de la Mongolia Stage Race 
que es va disputar entre l’11 i 
el 16 d’agost. Els participants 
van haver d’afrontar un total 
de 174 quilòmetres en sis eta-
pes i Ortiz, de 57 anys, va ob-
tenir la victòria amb un temps 
total de 21 hores, 35 minuts 
i 52 segons, superant l’italià 
Manrico Marcozzi (23h, 32’, 
26”) i l’austríac Kai Leichsen-
ring (28h, 35’ i 52”). La JAM 
també va estar representat per 
Javi Carmona, que es va veure 
obligat a abandonar a la sego-
na etapa per problemes físics.

Altres competicions. Enric Dal-
mau i Pablo Barbosa, ambdós 
de la UltraJAM, van partici-
par a l’Ultra Trail Mont Blanc 
que es va celebrar entre el 26 
d’agost i l’1 de setembre als 
Alps, entre França, Itàlia i 

Suïssa. El dia 30, Dalmau, de 
55 anys, va fi nalitzar la cursa 
de 101 quilòmetres (+6.100 
metres) amb un temps de 21 
hores, 19 minuts i 8 segons, 
aconseguint la posició número 
621 de la classifi cació general, 
sent el 47è de la seva catego-
ria (V2 H). Per la seva part, 
Barbosa va disputar el dia 
28 la prova de 145 quilòme-
tres (+9.100), però va haver 
d’abandonar després de patir 
una caiguda  | RJ 
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Toni Ortiz, amb la medalla de guanyador

Marina Castro va guanyar la ca-
tegoria femenina de la primera 
edició de la cursa Zarautz-Geta-
ria-Zarautz que es va disputar el 
20 de juliol al País Basc i que era 
vàlida per a la cinquena Copa 
d’Espanya d’Aigües Obertes. 
La montcadenca va recórrer la 
distància de 5.200 metres en un 
temps d’1 hora, 2 minuts i 18 se-
gons, aconseguint la setena posi-
ció a la classifi cació absoluta. 
Durant el mes d’agost, la neda-
dora del CN Barcelona també 
va obtenir la victòria a les tra-
vesses en aigües obertes d’Adra i 
Balanegra (Almeria) que es van 
disputar els dies 10 i 24, respecti-
vament. El seu proper repte serà 
la marató de Cadaqués que se 
celebrarà el 14 de setembre | RJ 

Triomfs de 
Marina Castro 
durant l’estiu

NATACIÓ

Castro, al centre, va ser la millor a Balanegra
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PATINATGE DE VELOCITAT
Un equip del Roller Can Cuiàs participa a la marató 
dels World Roller Games celebrats a Barcelona
El club local va estar representat per un total de nou patinadors que van 
disputar el 14 de juliol la distància de 42 km a les categories màster. A 
l’M40, Carlos Aurelio i Jordi Lagares van acabar a la posició número 26 i 
38, respectivament. Els altres participants locals van ser Ramon Aguado 
(32è, M30), Fredy  Rocuts (40è, M30), Antonello Damato (36è, M50), 
Jorge Fernández (39è, M50) i Ramon Subirats (45è, M50). Cedric La-
bay i Dany Molina van abandonar per problemes físics | RJ



Ricard Ramos
Captivat per la història. Conèixer i divulgar la història del municipi és per a Ricard Ramos 
(Barcelona, 1942) una autèntica passió. Des que es va establir a Montcada i Reixac, l’any 1970, 
quan va entrar a treballar a l’Ajuntament, va començar a conrear aquesta afi ció a la qual s’hi ha de-
dicat plenament a partir de la seva jubilació. Les seves recerques han donat peu a diferents articles 
editats a la revista ‘Quaderns’, de la Fundació Cultural –entitat a la qual pertany–, i a la publicació 
de quatre llibres. El primer va ser ‘La història del PSC a Montcada’ (2002), per encàrrec del partit, i 
els tres següents, escrits a quatre mans amb Josep Barcardit: ‘La mare de Déu del ciment’ (2010), 
‘Alcaldes, batlles i afers d’un poble’ (2012) i ‘940 dies. La Guerra Civil a Montcada’ (2014). Aquest 
últim llibre va treure a la llum un dels episodis més negres de la història local, els assassinats in-
discriminats que hi va haver els primers mesos de la contesa a la reraguarda republicana. Avui dia, 
encara hi ha al cementiri local una fossa comuna amb prop de 700 cossos sense identifi car.

‘Soc curiós de mena i el fet 
d’investigar és emocionant’

Per què aquest interès personal per 
la història del municipi?
Soc curiós de mena i el fet d’investigar 
realment és molt emocionant. Una 
de les persones que em va despertar 
aquesta passió va ser Jacinto López, 
qui va ser durant molts anys conser-
ge de l’antiga biblioteca del carrer 
Montiu. Ell va fer molts escrits sobre 
fets històrics del municipi i, a la seva 
mort, la família me’ls va donar. 
Els seus primers articles els publica 
a la revista ‘Quaderns’, de la Funda-
ció Cultural.
Sí, hi col·laboro des de la primera edi-
ció, al desembre del 2000, i dos cops 
a l’any editem un volum nou, el que 
implica un gran esforç per a l’entitat.
Quina és la tasca d’un cronista local?
Intentar explicar la història amb la 
màxima objectivitat. A mi, sobretot, 
m’interessa conèixer fets del poble, 

més que la vida de les grans nis-
sagues.
I com es pot saber el que ha passat 
quan no queden testimonis directes?
Doncs consultant arxius, llibres, biblio-
teques, material de col·leccionistes... 
Hi has de dedicar moltes hores sense 
guanyar res a canvi –contràriament et 
costa diners–, però si t’agrada, arriba 
a ser addictiu.
Quin va ser el primer treball de pes 
que va fer?
La història del PSC local. Fins i tot 
vaig anar a França a parlar amb fi lls 
d’exiliats. Durant aquesta recerca 
vaig trobar molt material que anys 
més tard vaig aprofi tar per fer el lli-
bre ‘940 dies’ sobre la Guerra Civil a 
Montcada (2014), juntament amb el 
meu company d’investigació, Josep 
Bacardit, amb qui treballo colze a 
colze des de fa prop de vint anys.

Precisament aquest llibre ha estat 
referenciat recentment en un article 
publicat al diari ‘El País’ sobre fos-
ses comunes. 
Al cementiri de Montcada hi ha una 
fossa prop de 700 persones assassi-
nades per les FAI i la CNT. Es calcula 
que en van ser executades més de 

1.200 i que alguns cossos, no sabem 
quants, van ser cremats al forn de 
la cimentera. Aquests fets històrics 
consten a la Causa General instruïda 
pel franquisme i els vam poder co-
rroborar a través d’altres fonts, com 

ara el diari d’un dels pistolers que 
va participar als assassinats i el tes-
timoni del fi ll de qui fou director de 
la cimentera. La fossa en qüestió està 
amagada sota un parterre i crec que 
estaria bé posar-hi una placa en re-
cord a les víctimes d’ambdós bàndols.
Va ser complicat editar un llibre so-
bre la Guerra Civil?
Érem conscients que podia provocar 
certa controvèrsia, tenint en comp-
te que parlàvem de gent amb noms 
i cognoms. Vam trigar quatre anys a 
fer-lo però, un cop publicat, ningú no 
va posar en qüestió que allò que expli-
quem va passar. Perquè, certament, 
no vam fer interpretacions, ens vam li-
mitar a posar per escrit informació ex-
treta d’arxius i de fonts contrastades.  
El 10 d’octubre es presentarà a la 
Fundació el llibre de la periodista 
nordamericana Muriel Rukeyser que 

explica tres dies viscuts a Montcada 
a l’inici de la Guerra. El seu relat 
quadra amb el descrit a ‘940 dies’.
Ens ha fet molta il·lusió que la tra-
ductora del volum al català i l’editor 
s’hagin posat en contacte amb no-
saltres per constatar la veracitat del 
relat. Muriel tenia 23 anys quan va 
ser destinada a cobrir la guerra. I el 
tren en què anava cap a Barcelona, 
on també viatjaven esportistes que 
anaven a competir a l’Olimpíada Po-
pular, es va quedar aturat tres dies a 
l’estació de França, del 19 al 21 de 
juliol del 1936. 
Un nou fet històric per descobrir.
Sí, n’hi ha tants! Però em sap greu 
veure que, en general, hi ha poc in-
terès per la història, tant pel públic 
en general com per part de les ad-
ministracions. S’han de destinar més 
recursos a recuperar el nostre passat.

‘Em sap greu veure 
que, en general, hi 
ha poc interès per 
recuperar la història’

cronista local

A títol personal
PILAR ABIÁN
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