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L’Ajuntament i la Plataforma veuen 
el projecte cada cop més a prop
Resta pendent donar llum verda a dos informes abans que el soterrament arribi al Consell de Ministres i es liciti

JORNADES PEL SOTERRAMENT

L’execució del soterrament de 
l’R2 des de Vallbona fi ns pas-
sat el riu Ripoll es troba gairebé 
a tocar. Això és el que pensen 
tant l’Ajuntament com la Plata-
forma Tracte Just i així va que-
dar refl ectit en la primera sessió 
de les Jornades que es van fer 
els dies 13 i 15 d’abril –en el 
moment de tancar aquesta edi-
ció– organitzades per la Taula 
pel Soterrament. 
Només falten dos informes per 
a l’aprovació defi nitiva del pro-
jecte executiu, un d’Adif i un 
altre de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, abans de rebre el visti-
plau del Consell de Ministres 
–es preveu que sigui al mes de 
maig. A continuació, s’iniciarà 
la tramitació per a l’adjudica-
ció de les obres, que es podria 
allargar durant sis mesos. 

Difi cultats. Amb la mirada posa-
da ja en l’execució de les obres, 
l’organització de les Jornades 
va convidar Juan Carlos Mon-

ge, sotsdirector de Projectes 
d’Obra Civil de la Xarxa Con-
vencional d’Adif, i Daniel Jimé-
nez, redactor del projecte, per 
explicar les principals caracte-
rístiques de l’actuació. 
El soterrament es dividirà en 
cinc parts i tindrà un cost total 
de 500 milions d’euros, sent la 
principal partida la que està des-
tinada al nucliu urbà de Mont-
cada, amb un inversió de 358 
milions, i el període d’execució 
se situa en cinc anys i mig. 

Una de les principals comple-
xitats de la intervenció, que ha 
fet retardar la seva redacció, 
rau en la presència d’aqüífers 
profunds a la zona on es farà 
el túnel i de parts inundables 
al tram de les vies que anirà en 
superfície, segons va assenyalar 
Monge. 
Altres difi cultats addicionals 
són la necessitat de mantenir 
el servei ferroviari i el funciona-
ment dels passos a nivell durant 
les obres. “Serà una actuació 

molt difícil i tindrà una gran 
afectació a la ciutadania”, va 
manifestar el representant d’Adif.

Detalls tècnics. El soterrament 
de les vies al nucli urbà es farà 
a cel obert amb el sistema cons-
tructiu d’execució amb pan-
talles conegut com a ‘cut and 
cover’, que permet anar cobrint 
cada tram a mesura que es va 
foradant. Segons els responsa-
bles del projecte, aquest sistema 
garanteix una major fl exibilitat 

a l’hora de solucionar proble-
mes en comparació amb la uti-
lització d’una tuneladora. Tota 
la intervenció afecta una lon-
gitud de 5,5 quilòmetres de la 
línia R2 i inclou la construcció 
d’una nova estació, que també 
anirà soterrada. 
A Can Sant Joan, en ser la part 
més rocosa, el túnel s’executarà 
en mina. I el tram del Rec Com-
tal afectat per les obres es catalo-
garà, es preservarà i es recupe-
rarà amb un projecte específi c.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

PONÈNCIA VIRTUAL
Representants d’Adif i responsables de la 
redacció del projecte van intervenir a la primera 
sessió de les Jornades per videoconferència
VIDEO A LAVEU.CAT

Una quarantena de persones van seguir la primera sessió de les Jornades pel Soterrament de forma presencial, al Teatre Municipal

FO
TO

S:
 P

IL
AR

 A
BI

ÁN

Els tècnics alerten 
que les obres seran 
complexes i tindran una 
important afectació

Transmissió en directe per Internet
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FUTURA ESTACIÓ

CARRER COLON

CARRER GUADIANA

FUTURA AVINGUDA

PL. GENERALITAT

Actualitat

A causa de la pandèmia i les restriccions d’aforament, les Jornades pel 
soterrament s’han ofert en directe a través de laveu.cat i montcada.cat 
i es poden visualitzar al canal Youtube de Montcada Comunicació | PA

IMATGE VIRTUAL
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‘Seran unes 
obres llargues 
i molestes, però 
pagaran la pena’
Laura Campos
Alcaldessa de Montcada i Reixac

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

Preferentment per via telemàtica, emplenada i acom-
panyada de tota la documentació que acredita els crite-
ris puntuables, al correu electrònic de l’escola bressol 
triada en primera opció:

· EBM Camí del Bosc:

inscripcioebcamidelbosc@montcada.org
· EBM Can Sant Joan:

inscripcioebcansantjoan@montcada.org
· EBM Can Casamada:

inscripcioebcancasamada@montcada.org
· EBM Font Freda:

inscripcioebfontfreda@montcada.org
· EBM Mitja Costa:

inscripcioebmitjacosta@montcada.org

Presencialment, i de manera excepcional, a l’escola 
triada en primera opció, sempre amb cita prèvia. Cal 
concertar dia i hora:

· EBM Camí del Bosc: 935 758 093
· EBM Can Sant Joan: 935 646 055
· EBM Can Casamada: 935 752 851
· EBM Font Freda: 935 644 702
· EBM Mitja Costa: 935 754 273

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

Municipals
Presentació de sol·licituds: 3 al 19 de maig

La sol·licitud i els criteris puntuables,
a www.montcada.cat

SETMANA SENSE SOROLL
Del 26 d’abril al 2 de maig
mediambient.gencat.cat/setmanasensesoroll

#SSSoroll2021

Un tren ple permet substituir
300 cotxes a la via pública
i fa que el soroll es redueixi un 65%.

“Durant molts anys hem parlat del 
soterrament en termes de digni-
tat, justícia històrica, sentiment 
de menyspreu per part de l’Estat 
i d’Adif... Però també hem parlat 
d’oportunitat, d’il·lusió i d’optimis-
me. Hem d’esborrar del nostre vo-
cabulari expressions com ‘impos-
sible’ i ‘molt difícil’ en relació amb 
el soterrament perquè el tenim 
més a prop que mai. 
Toca parlar del present i d’un fu-
tur que passa per aquest projecte, 
que és vital per al desenvoplupa-
ment econòmic i social de la ciu-
tat. Servirà per cosir trama urbana, 
per millorar la mobilitat i per recu-
perar el sentiment de pertinença 
d’un sol poble. També guanyarem 
en seguretat i aturarem el degoteig 
de víctimes a les vies. 
Hem de començar a fer pedagogia 
perquè seran unes obres llargues i 
molestes però pagaran la pena. Vull 
agrair la tasca i el suport de la Pla-
taforma, així com el treball que s’ha 
fet i s’està fent des de la comissió de 
seguiment del projecte, amb la par-
ticipació dels tècnics municipals”.

JORNADES PEL SOTERRAMENT

‘És un projecte 
estràtègic, per 
a Montcada i 
per a Rodalies’
Jordi Sánchez
President de l’Àrea Territorial

‘La ciutadania 
està escaldada 
però disposada 
a seguir lluitant’
Anna Solano
Plataforma Tracte Just

“Hi ha tres punts que constaten 
la importància estratègica del so-
terrament per a Montcada. D’una 
banda, és capdal per a la cohesió 
territorial, la seguretat i la qualitat 
ambiental del municipi. Actual-
ment molts tècnics aposten per 
integrar les infraestructures sense 
soterrar-les, però el cas nostre és 
excepcional, necessitem que es 
faci. També és un projecte capdal 
per al servei ferroviari a l’àmbit me-
tropolità i a Catalunya, que perme-
trà millorar el servei de Rodalies. 
Potenciar el transport urbà és vital 
per lluitar contra el canvi climàtic. 
En segon lloc, ens trobem en un 
moment històric. Després d’anys 
d’incompliments, tenim el projecte 
gairebé acabat i amb una partida 
pressupostària pròpia. Ho hem llui-
tat molt i s’ha fet una bona feina en 
el si de la comissió politico-tècnica. 
Finalment, cal culminar aquest 
procés. Serà com un part amb 
cesària, per la complexitat de les 
obres, però veurem néixer una 
Montcada nova, que és del que 
es tracta”.

“La ciutadania porta molts anys 
de lluita i de reivindicació i des del 
seu naixement –al 2005–, la Pla-
taforma ha tingut una funció molt 
important en l’impuls del projecte 
però entenem que ara és l’Ajunta-
ment qui ha de tenir el paper més 
actiu. Pensem que s’està fent una 
bona feina i seguirem col·laborant  
i participant en el seguiment del 
projecte i fent el paper de corcó 
perquè no s’aturi. 
Després d’anys d’incompliments i 
contínues modifi cacions de calen-
dari, lògicament la ciutadania està 
escaldada però, tot i així, hi ha les 
ganes de seguir lluitant i no parar 
fi ns que les vies estiguin soterra-
des i la superfície urbanitzada. 
Ens queda encara una bona tem-
porada de patir les vies, per això 
demanem que, mentre el soterra-
ment no sigui efectiu i els passos 
a nivell siguin l’única alternativa 
per creuar, es facin les actuacions 
que calgui perquè siguin segurs 
i còmodes, pensant en el temps 
d’espera que han de suportar els 
vianants”.

Alumnes d’El Turó imaginen la ciutat sense vies
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Un grup d’alumnes de l’escola El Turó va ser protagonista de les Jornades pel Soterrament gràcies a un 
treball fet l’any passat i que van presentar a l’Alcaldia just abans del confi nament, amb propostes imagi-
natives per afrontar les obres, com ara fent un pont reutilitzable amb material reciclat per creuar les vies, 
i també amb un disseny sobre Montcada un cop executat el projecte | PA
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LITIGIS CONTRA LAFARGEHOLCIM

El consistori exigirà a la Generalitat que 
tanqui la cimentera, en no tenir permisos
El Tribunal Suprem desestima els recursos de cassació presentats per l’empresa i el Departament de Medi Ambient

‘És un gran dia per a 
la salut dels habitants 
de Montcada i per a la 
qualitat de l’aire’, 
va dir l’alcaldessa

L’Ajuntament demanarà a la Ge-
neralitat que executi les resolu-
cions judicials i tanqui la cimen-
tera. Així ho va dir l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), durant 
la roda de premsa convocada el 
8 d’abril pel govern, l’AV Can 
Sant Joan i la Plataforma Anti-
incineració per analitzar la deci-
sió del Tribunal Suprem (TS) de 
no admetre a tràmit els recursos 
de cassació presentats per la ci-
mentera i el govern autonòmic 
contra les sentències favorables 
a l’entitat veïnal i a la corpora-
ció dictades per Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya al 
2019 i al 2020, respectivament. 
Segons aquestes resolucions, 
tant la llicència ambiental com la 
d’activitats concedides per la Ge-
neralitat a l’empresa al 2015 i al 
2018 són nul·les perquè es basen 
en un estudi ambiental obsolet, 
fet al 2008. Això signifi ca que la 
indústria, a data d’avui, no té lli-
cència per funcionar.

Celebració. La notícia ha estat 
celebrada tant pels represen-
tants municipals com veïnals, 
entenent que la cimentera és un 
dels principals focus de conta-
minació de la localitat i que no 
té sentit que continuï oberta a 
poc més de 100 metres del nucli 
urbà. “Avui és un gran dia per 
a la salut dels habitants del 
municipi i per a la qualitat 

de l’aire”, va afegir Campos, 
tot agraint la tasca feta per l’AV, 
la Plataforma Antiicineració i 
el conjunt de la ciutadania –en 
una lluita que ha qualifi cat de 
“David contra Goliat”– així 
com dels equips jurídics que de-
fensen els interessos de l’entitat 
veïnal i la corporació. 
En la mateixa línia es va mani-
festar el president de l’AV Can 
Sant Joan, José Luis Conejero. 
“Ens hem guanyat el dret a 
respirar aire pur”, va dir, tot 
enumerant els components con-
taminants que emet la indústria 

a l’atmosfera en el seu procés 
productiu, així com les molès ties 
que pateix el veïnat pel soroll 
que provoca. “Ens toca des-
cansar després de més de 100 
anys de tenir la cimentera al 
costat i esperem que la mul-
tinacional acati la sentència”, 

va afegir el representant veïnal.

Futur immediat. Cap dels parti-
cipants a la roda de premsa es 
va atrevir, però, a concretar una 
data sobre el possible tancament 
de la planta ja que és una qües-
tió que depèn de la Generalitat. 
Segons va explicar Albert Cal-
duch, l’advocat de l’entitat i de 
l’Ajuntament –amb el suport 
de l’equip jurídic de l’Àrea Ter-
ritorial del consistori–, les reso-
lucions judicials dictades ja no 
es poden recórrer. Calduch no 
descarta, però, que l’adminis-

tració autonòmica intenti “sub-
terfugis” per permetre que la 
cimentera continuï oberta: “Ja 
ho ha fet anteriorment, però 
ara ho té complicat perquè el 
procés per tramitar una nova 
llicència pot durar dos anys 
i durant aquest període la 
planta no podria funcionar”.
En aquest sentit, l’alcaldessa i 
el primer tinent d’alcalde, Jor-
di Sánchez (ERC), són cons-
cients que tancar la cimentera 
no és una empresa fàcil i van fer 
constar la seva preocupació per 
la plantilla. “Apel·lem, d’una 
banda, l’empresa perquè 
doni una solució satisfactòria 
a aquesta qüestió i la Gene-
ralitat, perquè lideri la seva 
reubicació en el marc d’un 
pla de reindustrialització”, va 
dir Campos. Sánchez va expres-
sar l’empatia, el respecte i la vo-
luntat de diàleg amb la plantilla: 
“Estem orgullosos del passat i 
el present industrial del mu-
nicipi i volem garantir el seu 
futur, però aquesta activitat 
no té cabuda on es troba”.
Ambdós edils van fer referèn-
cia a la potencialitat que té 
l’espai que ocupa la cimentera 
dins de la centralitat metropo-
litana i al canvi de paradigma 
que han d’assumir tant les ad-
ministracions com les empre-
ses i la ciutadania per reduir les 
emissions contaminants i fer 
front al canvi climàtic.

Pilar Abián | Redacció

PÀG. 7

REGULACIÓ
El consistori adaptarà l’Ordenança 
de circulació per incorporar 
bicicletes i vehicles elèctrics
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LafargeHolcim descarta tancar i diu 
que es tracta d’un error de tramitació

Panoràmica de la cimentera des del Turó amb el barri de Can Sant Joan a tocar i la serralada de Marina i Barcelona, de fons
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LA REACCIÓ

L’alcaldessa, Laura Campos, Jordi Sánchez, Albert Calduch i José Luis Conejero

Les últimes resolucions judicials 
no han alterat el normal funcio-
nament de LafargeHolcim que 
segueix amb la seva activitat 
habitual. Fonts de la direcció 
han expressat a La Veu la seva 
tranquil·litat respecte la conti-
nuïtat de la indústria, entenent 
que les sentències no qüestio-
nen el comportament ambiental 
de la factoria, que qualifi quen 
d’“exemplar” i que els litigis es re-
dueixen a un error de forma en la 
tramitació de l’AAI. 

Plantilla. Malgrat el missatge 
tranquilitzador de la direcció, el 

Comitè d’empresa no amaga el 
seu neguit per les implicacions 
que els litigis puguin tenir en el 
seu futur laboral. Després de ma-
tisar que la planta compta amb 
75 empleats directes i al voltant 
de 300 indirectes –si se sumen 
les subcontractes–, la presidenta 
del Comitè d’empresa, Conchi 
Jiménez, ha acusat el govern 
municipal de fer demagògia: 
“És vergonyós que parlin de 
reubicar-nos en plans de re-
industrialització com si això 
fos possible tal com està la 
situació; ens sentim assetjats 
i voldríem que l’Ajuntament 

ens defensés com fa amb les 
plantilles d’altres indústries en 
procés de deslocalització”.
Jiménez ha agraït el suport que 
els empleats estan rebent del 
sindicat UGT i assegura que es-
tan disposats a lluitar fi ns al fi nal 
pels seus llocs de feina. Cons-
cient que hi ha un problema 
que cal solucionar, el Comitè 
demana tant al govern autonò-
mic com a l’Ajuntament i a la 
direcció de la planta, que se-
guin a la mateixa taula i intentin 
trobar-hi solu cions sempre en la 
línia de garantir la continuïtat de 
la cimentera | PA
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El ritme de vacunacions contra 
la Covid-19 al CAP Les Indianes 
s’ha incrementat notablement 
des de fi nals de març, gràcies a 
l’arribada de més dosis de Pfi zer/
BioNTech, la marca que s’està 
subministrant al municipi. En 
tres setmanes s’han vacunat més 
de 2.000 persones dels col·lectius 
que té assignat el centre i que ha 
enllestit el grup de majors de 80 
anys i persones depenents i, des 
del 14 d’abril, ha iniciat la franja 
de 70 a 79 anys. Les vacunacions 
d’altres grups de població que 
Salut ha posat en marxa –de 60 
a 69 anys– es fan a centres dis-
tribuïts arreu del territori.

Experiència local. Per poder do-
nar sortida a la quantitat de 
vacunes que han arribat en les 
darreres setmanes, la direcció 
del CAP Les Indianes ha posat 
en marxa una iniciativa pionera 
que consisteix a concentrar a 
la franja del migdia –entre les 

13.30 i les 15h– el major nom-
bre de pacients, habilitant sis 
equips de vacunacions alhora. 
Això permet atendre gairebé el 
doble de persones de les que es 
programen durant els horaris 
de matí i tarda en què només hi 
ha un equip operatiu. Per evitar 
aglomeracions a l’interior del 
CAP –com les que es va produir 
el primer dia i que van provocar 
la queixa del PSC– l’organitza-
ció habilita sales provisionals a 
l’exterior de l’equipament amb 
carpes i cadires cedides per 
l’Ajuntament.
Totes les persones que es vacu-
nen al centre sanitari són citades 
telefònicament i els equips de 
vacunació de la franja del mig-
dia compten amb la implicació 
d’una vintena de professionals, 
tant de l’equip mèdic i d’infer-
meria com del personal admi-
nistratiu. A banda, també es dis-
pensen vacunes a domicili en el 
cas de persones que no es poden 
desplaçar al CAP.

Comencen les vacunacions a 
les persones d’entre 70 i 79 anys

COVID-19

El CAP Les Indianes vacuna en tres setmanes més de 2.000 montcadencs

Pilar Abian | Pla d’en Coll

Els pacients amb problemes de mobilitat són vacunats directament a l’interior del vehicle
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Campanyes 
en marxa 
De 60 a 65 anys
El pacient rep un missatge al 
telèfon mòbil amb un enllaç 
des del qual pot programar el 
dia i el lloc de vacunació als 
diferents punts centralitzats 
que hi ha arreu del territori.

De 66 a 69 anys
Els pacients –persones nas-
cudes entre els anys 1952 i 
1955– rebran un missatge al 
telèfon mòbil amb un enllaç 
per programar la cita.També 
poden reservar hora directa-
ment mitjançant el web vacu-
nacovid.catsalut.gencat.cat. 

Hi ha diferents punts de va-
cunació per tot Catalunya en 
franges de matí –de 9 a 12h– i 
tarda –de 15 a 19h.
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L’Ajuntament està recuperant 
la solvència econòmica segons 
es refl ecteix a la liquidació del 
pressupost del 2020 de la qual 
el govern va donar compte al 
Ple de març, que va tenir lloc 
el dia 25. El president de l’Àrea 
Econòmica, Gerard Garrido 
(ERC), va explicar amb detall 
què ha passat en els darrers 
cinc anys, després de les elec-
cions del 2015, en què ICV i 
ERC van heretar el deute mi-
lionari de les expropiacions 
forçoses de l’executiu sortint –
PSC i CiU–, més de 24 milions 
d’euros. 
“Una part dels diners es van 
pagar aleshores buidant la 
Tresoreria i l’altra, amb un 
deute ocult, a través d’una 
subvenció de l’AMB”, va re-
cordar l’edil. El nou govern va 
haver d’afrontar aquest dèfi cit i 
posar ordre en les fi nances, se-
gons va detallar Garrido amb 
dades i gràfi ques sobre els dife-
rents indicadors, que mostren 
quina ha estat l’evolució econò-
mica de l’administració. 

Optimisme. “Després d’anys 
d’ajustos i sacrifi cis, treba-
llant amb transparència, ri-
gor i autoexigència, comen-

cem a veure la llum al fi nal 
del túnel”, va celebrar l’edil. 
Les xifres avalen la satisfacció 
de l’edil. El 2020 es va tancar 
amb més de 3 milions d’euros a 
Tresoreria, quan l’any anterior 
l’exercici va acabar en negatiu. 
Gràcies a això i a la bestreta 
que arriba mensualment de la 
Diputació des que es va dele-
gar en aquesta administració 
el cobrament dels impostos, 
enguany el consistori encara no 
ha hagut de tramitar cap pòlissa 
per disposar de liquidesa. Tam-
bé s’ha reduït el deute un 16%, 
situant-se ara en el 49%, arran 
la reconversió del deute de curt 
a llarg termini. 
“La liquidació del 2020 es 
conseqüència de les passes 
que hem fet per recuperar la 
solvència i la capacitat eco-
nòmica i de la gran feina de 

l’equip de l’Àrea Econòmica 
amb la corresponsabilitat de 
la resta d’àrees”, va afi rmar 
Garrido. tot afegint que el més 
important és tenir disponibilitat 
econòmica per poder cobrir els 
serveis i les necessitats de la ciu-
tadania, que és el principal ob-
jectiu de l’administració.

Debat. Si bé tots els grups van 
reconèixer la gran feina de 
l’Àrea Econòmica, el PSC va 

censurar les referències a la 
gestió del seu grup en el passat 
tot recordant que també es van 
fer actuacions lloables, com la 
construcció d’equipaments i mi-
llores a la via pública. “A més, 

el nostre partit actualment 
ha demostrat reiteradament 
la seva col·laboració per fer 
front als problemes del con-
sistori”, va manifestar el regi-
dor socialista Andreu Iruela. 
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP) va replicar, però, que “el 
govern no busca l’enfronta-
ment, sinó deixar clar quin és 
el llegat que va rebre i com 
aquest ha condicionat els re-
cents mandats”.

La liquidació del pressupost constata 
la millora de les fi nances municipals

PLE DE MARÇ

‘Després d’anys 
d’ajustos i sacrifi cis, 
treballant amb 
transparència, rigor 
i autoexigència, 
comencem a veure la 
llum al fi nal del túnel’

Gerard Garrido va explicar que els governs anteriors del PSC i CiU van deixar un deute milionari i la Tresoreria, buida
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El tancament de l’exercici del 2020 es va fer en positiu amb més de tres milions en Tresoreria, el millor balanç dels últims anys
Pilar Abián | Redacció

‘Hem recuperat la 
solvència i la capacitat 
econòmica gràcies a la 
corresponsabilitat’
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Llum verda a la construcció 
de 40 pisos de lloguer social
Pilar Abián | Redacció

El Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat per unanimitat la proposta 
de modifi cació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) a tres 
parcel·les de Mas Duran pre-
sentada per l’empresa Barcelona 
Disseny Urbanístic per poder in-
crementar el nombre d’habitat-
ges reduint el sostre comer cial. 
Aquest canvi permetrà construir 
40 pisos més de protecció ofi cial 
que es destinaran a lloguer so-
cial. Una de les fi nques forma 
part de l’illa delimitada pels 
carrers Mompou, Fortuny, Vic-
tòria dels Àngels i l’av. Europa 
i les altres dues es troben entre 
la mateixa avinguda i els carrers 
Dalí i Miró.

Acord assolit. “És una mo-
difi cació que surt de la col-
laboració público-privada i 
permet incrementar l’oferta 
social de pisos de lloguer, for-
ça mancada”, va explicar el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). El canvi 

del PGM permetrà que es man-
tinguin els locals comercials al 
llarg de la façana a l’avinguda 
Europa i que la resta és destini 
a habitatge. 
Així mateix, s’incrementa la 
zona verda en 708 m2 que ani-
ran a ampliar la plaça existent. 
“L’Ajuntament també re-
brà una cessió econòmica de 
94.000 euros, que permetrà 
augmentar el parc d’habitatge 
social en propietat o la com-

pra de zones verdes en mans 
privades”, ha afegit l’edil. 

Calendari. La tramitació del canvi 
de PGM, que ha de rebre el vis-
tiplau de la Generalitat, pot durar 
un any. A continuació, caldrà fer 
els projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització, pas previ a l’edifi -
cació –procés que pot durar com 
a màxim tres anys. Els primers 
pisos a construir seran els de llo-
guer social.

PLE DE MARÇ

L’Ajuntament aprova un canvi de planejament a Mas Duran per fer possible el projecte
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La parcel·la on es faran els pisos de lloguer social, entre l’av. Europa i el carrer Victòria dels Àngels

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup 
de Cs per implantar un pla local de prevenció de suïcidi i atenció a 
la salut mental. El regidor Juan Romero (Cs) va incidir en “l’incre-
ment de suïcidis i problemes mentals que està suposant la situ-
ació de pandèmia a causa de la distància social i la incertesa de 
la malaltia”. La presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere (ECP), 
va assenyalar que l’Ajuntament ja està treballant per incrementar 
els recursos en aquest àmbit i potenciant els serveis existents com 
el PASSA per als joves o el seguiment i suport a persones depen-
dents. “Apostem sobretot per la línia de la prevenció en aquells 
col·lectius més afectats per la pandèmia”, va dir | LG

Cs proposa destinar més recursos 
per a la prevenció de suïcidis

Consulta ciutadana per revisar 
l’Ordenança de circulació
Pilar Abián | Redacció

El consistori ha obert un pe-
ríode de participació per reco-
llir aportacions de la ciutadania 
abans de procedir a la revisió 
de l’ordenança de circulació de 
vianants i vehicles. Els sugge-
riments es poden fer fi ns al 23 
d’abril per correu electrònic a 
participacio@montcada.org. 

L’objectiu de l’administració és 
incorporar a la normativa les 
noves directrius de la Direcció 
General de Trànsit (DGT) so-
bre l’ús de bicicletes i de vehicles 
de mobilitat personal (VMP) –
dotats d’una o més rodes i pro-
pulsats exclusivament per mo-
tors elèctrics amb una velocitat 
màxima d’entre 6 i 25 km/h. 

L’Ajuntament fa temps que 
ve treballant en la nova nor-
mativa en col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, amb la voluntat de 
tenir una regulació unitària 
que resulti fàcil d’interpretar 
per a la ciutadania i d’aplicar 
per part dels agents de l’au-
toritat.

Adaptació de la normativa per incorporar l’ús de bicicletes i patinets elèctrics

Una jove en patinet circulant per la tarda a la zona de vianants del carrer Major
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Noves electrolinera i fotolinera
Montcada sumarà dos nous punts ecològics per abastir vehicles 
elèctrics. El polígon de la Ferreria disposarà en breu d’un punt 
de càrrega en la confl uència del carrer Progrés i l’avinguda de 
la Ferreria, mentre que a l’estació de Montcada-Ripollet de Mas 
Rampinyo està previst instal·lar una fotolinera. Totes dues es-
tacions se sumaran a les dues ja existents davant del complex 
Montcada Aqua. La mesura va ser aprovada al Ple de març amb 
el suport de tots els grups  | PA

MOBILITAT SOSTENIBLE

MOCIÓ
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La urbanització l’Estany de Ga-
llecs ha entrat en la darrera eta-
pa del procés per a la seva lega-
lització, després que el consistori 
hagi aprovat el projecte d’urba-
nització i, estigui a punt de fer el 
mateix amb el de reparcel·lació. 
Un cop realit zats aquests trà-
mits, es podrà fer la inscripció 
de les fi nques al registre i inici-
ar el concurs de licitació de les 
obres que podrien començar 
l’any vinent.
El president de l’Àrea Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC), ha 
expressat la seva satisfacció da-
vant la pròxima culminació del 
procés de consolidació de la 
urbanització que es va ini ciar al 
2014. “Hem arribat fi ns aquí 
perquè la majoria dels propi-
etaris està a favor d’assumir 
els costos, que pugen a 2,2 
milions d’euros”, ha explicat 
l’edil. L’Ajuntament també hi 
col·laborarà reinvertint al pro-
jecte el 10% d’aprofi tament que 

la propietat ha de cedir obligatò-
riament a l’administració.

Millores. El cost que hauran 
d’assumir els titulars de cada 
parcel·la va en funció dels drets 
d’edifi cació que aquesta tingui. 
El projecte d’urbanització preveu 
l’asfaltat dels vials i la creació de 
voreres, l’arranjament de l’ac-
cés al sector des de la carretera 
C-155, la creació de la xarxa de 
clavegueram i d’aigua potable i 
substituir l’actual enllumenat per 
un de baix consum, soterrant les 
línies aèries. 
Al 2019 es van fer les obres per 
instal·lar una canonada d’aigua 
entre un dipòsit situat a Palau 
Solità i Plegamans i l’entrada 
a la urbanització, una actuació 

que va costar 250.000 euros 
i que van sufragar l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) i el 
veïnat. El projecte inclou la con-
nexió entre aquesta canonada i 
cadascun dels habitatges.

Llarga espera. L’Estany de Ga-
llecs és una urbanització d’11,8 
hectàrees que pertany a Montca-
da i Reixac des de l’època medie-
val. L’espai està envoltat del parc 
agrícola i natural de Gallecs, de 
755 hectàrees. Fa més de 40 anys 
que la urbanització, on hi ha una 
seixantena de parcel·les i una 
quarantena d’habitatges, espera 
que es faci efectiu el projecte de 
consolidació que compta amb el 
suport del 70% de la propietat. 
“És molt positiu haver aconse-
guit desbloquejar una situació 
de paràlisi que arrosseguem 
des de la dècada dels anys 70”, 
ha manifestat el president de 
l’AV Estany de Gallecs, Fran-
cesc Cardona, molt agraït amb 
la tasca feta pel regidor.

L’Estany de Gallecs avança en 
el camí cap a la legalització

PLANEJAMENT

El projecte d’urbanització ja ha estat aprovat i en breu s’aprovarà el de reparcel·lació

Pilar Abián | Redacció
La majoria de propietaris 
accepta assumir 
el cost de les obres, 
de 2,2 milions d’euros

L’Ajuntament netejarà la riera de 
Sant Cugat abans de l’estiu
Abans de l’estiu, l’Ajuntament netejarà la riera de Sant Cugat de 
vegetació i sediments. Tot i que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
és qui té les competències sobre les lleres, en els trams urbans 
correspon als ajuntaments fer les tasques de manteniment, motiu 
pel qual l’ACA facilita subvencions per dur-les a terme. En el cas de 
Montcada, l’import concedit puja a 28.000 euros. Amb la neteja de 
la llera i de la xarxa de clavegueram, el consistori confi a paliar els 
problemes de males olors denunciats per l’AV en la zona propera a 
la passarel·la de l’INS La Ferreria | PA
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Endesa anuncia millores a la xarxa
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La companyia s’ha compromès 
a modernitzar les infraestructu-
res de Montcada per millorar la 
qualitat del subministrament. 
L’anunci s’ha fet després que 
l’Ajuntament fes arribar als 
màxims responsables el seu 
malestar i el de la ciutadania 
pels talls reiterats que pateixen 
principalment alguns sectors de 
Can Sant Joan i Can Cuiàs | PA

TRANSFORMA EL FUTUR!  
PROJECTES SINGULARS

CREA TREBALL!
CREA INDÚSTRIA!

Condicions o requisits contractuals:

• Duració mínima del contracte:
6 mesos, en qualsevol modalitat.

• Jornada laboral mínima: 50%.
• Subvenció per a l’empresa contractant 

equivalent al valor de l’SMI pels 
primers 6 mesos.

• Fins al 31 de juliol.

Aquest projecte està subvencionat per: En el marc de la:

d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil.

Contracta els joves de Projectes 

Singulars, preparats per al món

de l’empresa del segle XXI

MÉS INFORMACIÓ:

Consell Comarcal del Vallès Occidental

937 273 534, ext. 454 (Dulce Roldán)
roldangd@ccvoc.cat

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

670 674 115 (Meritxell Oliva)
tec_ocupacio10@montcada.org

Sessions formatives en línia

Setm
ana

del Pla d’Empresa
Del 29 d’abril al 7 de maig

INFORMACIÓ I 

INSCRIPCIONS:

2021

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
935 648 505
montcadaempren@montcada.org

Inspira’t en 21 models de negoci i fes el teu 
Canvas
29 d’abril, 3 i 5 de maig, de 9 a 14 h

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci
30 d’abril, de 9.30 a 14 h 

Com posar preu als meus productes o 
serveis?
4 de maig, de 9.30 a 14 h

Aspectes fiscals i comptables que les 
persones amb treball autònom han de 
conèixer sobre la seva idea de negoci
6 i 7 de maig, de 9.30 a 13.30 h 

FONT PUDENTA

SUBMINISTRES
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Joan Josep Nuet, diputat al 
Congrés espanyol per ERC-So-
biranistes, presentarà un recurs 
d’empara al Tribunal Constitu-
cional, demanant que s’aturi la 
sentència d’inhabilitació com a 
càrrec públic per un període de 
vuit mesos que es va fer públi-
ca el 9 d’abril, tan sols 15 dies 
després de ser jutjat pel Tribunal 
Suprem. El polític montcadenc 
ha estat condemnat pel delicte 
de desobediència greu, en per-
metre la votació de les anome-
nades lleis de desconnexió al 
Parlament de Catalunya el 6 de 
setembre del 2017, quan era se-
cretari tercer de la Mesa en repre-
sentació dels comuns, tot i que 
va acabar votant en contra de les 
mateixes. També haurà de pagar 
una multa de 12.000 euros.
El Suprem –on Nuet ha estat 
jutjat per la seva condició d’afo-
rat–, ha reduït les peticions inici-
als de la Fiscalia que sol·licitava 
16 mesos d’inhabilitació i 24.000 

euros de sanció. “Aquesta sen-
tència, tot i que ha quedat re-
baixada a la meitat, és una 
mala notícia per a la política 
ja que restringeix què es pot 
debatre en seu parlamentària; 
abans el Constitucional actua-
va després del debat i no prèvi-
ament”, lamenta el diputat.

Esgotar la via legal. Nou consi-
dera que el país viu “una in-
volució parlamentària i de-
mocràtica que obeeix al nou 

paper que vol tenir la Justícia, 
posant-se per sobre del poder 
legislatiu”. El polític, que en-
cara no havia rebut ofi cialment 
la sentència condemnatòria, no 
descarta dur el seu cas al Tribu-
nal Europeu de Drets Humans. 
Abans, però, haurà d’esgotar 
totes les vies legals espanyoles 
i això passa per presentar un 
recurs d’empara davant del Tri-
bunal Constitucional. Mentres-
tant, demanarà que no s’executi 
la sentència.

‘Som 27 i més’, a judici 
per ocupar el Rectorat

PROCÉS

Entre el grup d’encausats hi ha dos montcadencs

Pilar Abián | Redacció

Oriol Corral -primer per la dreta- i Josep Galván -quart- amb la resta d’encausats
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Nuet presentarà un recurs 
d’empara al Constitucional

Sílvia Alquézar | Redacció

TRIBUNALS

La sentència del Tribunal Suprem l’inhabilita com a càrrec públic durant vuit mesos

El diputat d’ERC a Madrid ha estat jutjat com a exmembre de la Mesa del Parlament

Les 27 persones encausades per 
ocupar el rectorat de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) l’any 2013 –entre les 
quals hi ha els montcadencs Jo-
sep Galván i Oriol Corral– ani-
ran a judici, en una data encara 
per concretar. En l’acte de conci-
liació que va convocar el 26 de 
març el Jutjat número 2 de Saba-
dell, els investigats –agrupats en 
el col·lectiu Som 27 i més– van 
rebutjar la proposta d’absoldre 
una part dels processats i reduir 
a dos anys les peticions de presó 
de la Fiscalia, que demana entre 
11 anys i mig i 14 anys i mul-

tes per responsabilitat civil de 
12.000 euros.

Testimonis. “Ha estat un intent 
de dividir el grup, però no ho 
han aconseguit”, opina Corral. 
En aquest sentit també s’ha ma-
nifestat Galván: “no vendrem 
els nostres companys. No ce-
direm al seu xantatge”. 
Els fets que seran jutjats van suc-
ceir fa vuit anys en el decurs de 
les protestes contra l’augment 
del 66% de les taxes de matricu-
lació i en defensa de la universi-
tat pública durant les quals es va 
fer una tancada al Rectorat de la 
UAB que va durar un mes.
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CURS 2021-2022
Les famílies podran sol·licitar les beques 
de menjador i d’ajut a l’escolarització 
entre el 26 d’abril i el 30 de maig

PÀG. 13

DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE CÒLON

Salut posarà en marxa aquest any una 
nova campanya de detecció precoç 
Sílvia Alquézar | Redacció

Al cribratge del 2018-
2019 només hi va 
participar el 49% de    
la població diana

‘He tingut sort perquè m’ho van detectar a temps’

LOLA MARTÍNEZ, afectada
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QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES?

*Presentar sang a les deposicions
*Canvis en hàbits intestinals més de 6 setmanes
*Pèrdua de pes, cansament o malestar persistent

QUÈ PUC FER PER PREVENIR-LO?

*Seguir una dieta rica en fruita, verdura i làctics
*Evitar els greixos i fer exercici regularment
*Si teniu entre 50 i 70 anys, fer detecció precoç

Quan a Lola Martínez li van diagnosticar un càn-
cer de còlon tenia 52 anys. En feia un que te-
nia molt mal d’estómac i estava molt cansada. 
Un dia, després d’un sobreesforç, es va trobar 
molt malament –es pensava que li estava donant 
un infart– i se’n va anar a l’ambulatori. Després 
de descartar a Urgències aquesta possibilitat, la 
seva doctora de capçalera la va citar per fer-se 
una anàlisi de sang, que va sortir amb alguns 
marcadors alterats. “Estava molt baixa de ferro 
i em va programar una colonoscòpia”, explica 
Lola. Amb aquesta prova es va veure que hi havia 
una lesió a l’intestí. 
Des del CAP Montcada la van enviar a l’hospital 
de la Vall d’Hebron. “Em van atendre molt ràpid, 
ja que la primera visita va ser el 7 d’octubre i 
el dia 28 em van operar”, recorda la dona, qui 

afegeix que, quan li van donar la notícia, no es va 
ensorrar: “Vaig decidir lluitar i tirar endavant. El 
metge em va dir que hi havia solució i que havia 
de fer 12 sessions de quimioteràpia”, comenta 
Lola. Malgrat tot, es considera una persona afor-
tunada: “M’ho van detectar a temps, ja que era 
un tipus de tumor que podia ser molt agressiu 
en un estat avançat”.
Dels difícils dies del tractament ja han passat 9 
anys. D’aleshores ençà, Lola se sotmet a revisions 
periòdiques per descartar que la malaltia s’hagi 
reproduït. “Al principi eren cada tres mesos, 
però ara ja és una vegada l’any”, explica la dona, 
qui reconeix que es posa “força nerviosa cada 
cop que haig de passar la ITV”. Lola recomana a 
tothom fer-se la prova de detecció precoç  “per-
què és senzilla i pot salvar moltes vides” | SA
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La secció local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer 
(AECC) va exposar del 22 
al 24 de març a la Casa de la 
Vila una mostra sobre el càn-
cer de còlon, coincidint amb 
el Dia Internacional contra 
aquesta malaltia, una de les més 
freqüents entre els homes i les 
dones majors de 50 anys. Cons-
cienciar sobre la seva prevenció 
és un dels objectius de l’entitat 
montcadenca que proposa se-
guir uns bons hàbits i, en el 
cas de les persones d’entre 50 i 
70 anys, participar al programa 
de detecció precoç que organitza 
el Departament de Salut i que es 
reprendrà al novembre, després 
d’un any d’aturada a causa de la 
pandèmia.
A Montcada s’han dut a terme 
fi ns ara dues campanyes de cri-
bratge. Al 2016-17, hi va partici-
par el 46’7% de la població diana 
(3.716 persones), mentre que dos 
anys més tard el percentatge va  
pujar fi ns al 49’1% (3.889),  del 
qual el 51’9% eren dones i el 
46’2%, homes. Al 2018-19 es van 

detectar 274 casos positius de 
sang oculta en femta, dels quals 
40 van ser lesions de risc baix, 62 
de risc intermedi, 36 de risc alt i 
4, càncers invasius. 
Calendari. Salut té previst dur a 
terme entre el 15 de novembre 
d’enguany i el 29 d’abril del 2022 
una nova campanya de cribratge 

al municipi per detectar aquest 
tipus de càncer. La majoria de 
vegades, la malaltia es desenvo-
lupa a partir de petites lesions a 
l’interior del còlon o l’intestí gros 
i el percentatge de curació és ele-
vat si es detecta a temps. 

Prova senzilla. La campanya de 
cribratge la coordinen quatre 
hospitals de Barcelona, amb el 
suport del Col·legi de Farma-
cèutics de Catalunya. La pobla-
ció a la qual s’adreça rebrà una 
carta amb l’explicació sobre com 
fer la prova de detecció a casa. 
La iniciativa compta amb la col-
laboració de les farmàcies del 
municipi que actuen com a punt 
de recollida del material i de les 
mostres de les deposicions. Els 
pacients reben els resultats en 
un mes per correu o per telèfon 
i, si a la prova es troben indicis 
de sang, es proposa fer una co-
lonoscòpia o altres tipus d’explo-
racions.

És una de les malalties més freqüents entre els majors de 50 anys i té un elevat percentatge de curació si es detecta a temps
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El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 25 de març de 2021, va acordar:  

PRIMER.- Assumir la iniciativa de la proposta de modificació puntual del Pla general metropolità per a la previsió d’habitatge 
de protecció oficial de lloguer a Mas Duran de Montcada i Reixac presentada en data 8 de març de 2021 per BARCELONA 
DISSENY URBANÍSTIC SLP

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità per a la previsió d’habitatge de protecció 
oficial de lloguer a Mas Duran de Montcada i Reixac.

TERCER.- Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’edictes al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a 
l’e-Tauler de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.

QUART.- Sol·licitar informe als ajuntaments quin àmbit territorial confina amb el municipi de Montcada i Reixac.

CINQUÈ.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials (Agencia Catalana de l’Aigua).

El projecte podrà consultar-se en la pàgina web municipal:

www.montcada.cat/ temes/ urbanisme/ MPGMhabitatgesHPOlloguerMasDuran

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
09/04/2021

EDICTE

La secció local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer 
(AECC) vol visibilitzar la seva 
presència al municipi partici-
pant a actes i organitzant es-
deveniments que la donin a 
conèixer. Els seus principals 
àmbits d’actuació són recaptar 
fons per a la investigació, do-
nar suport a malalts i familiars 
i incidir en la prevenció dels 
diferents tipus de càncer. Car-
men Mari López és la presiden-
ta de l’entitat des del 2019.

Quins objectius té la nova di-
rectiva?
En tenim molts, però la pandè-
mia ens ha obligat a posposar-los. 
A grans trets, volem donar a co-
nèixer la feina i els projectes de 
l’AECC a nivell estatal, que en 
són molts, però també volem 
créixer i tenir més presència 
al municipi. La secció local es 
va fundar el 1965 i està forma-
da exclusivament per dones, la 
majoria ja molts grans. Un dels 
nostres objectius és rejovenir 
l’entitat. El càncer és una loteria 
que ens pot afectar a qualsevol 
de nosaltres. 
Quins projectes tenen previst 
dur a terme?
Quan la situació sanitària ho 
permeti, volem participar als 
diferents esdeveniments del mu-
nicipi, com les fi res de Sant Jordi 
i de Nadal i a les festes majors. 
Alhora, volem donar informació 
sobre diferents aspectes del càn-
cer a través d’exposicions, xerra-
des i iniciatives al carrer. També 
continuarem fent les campanyes 
de captació de socis –ara en som 
225 i 25 voluntaris– i les recol-

lectes anuals de diners.
A què es destinen les aporta-
cions econòmiques?
A fi nançar els projectes de l’enti-
tat en tot el territori. La majoria 
s’inverteix en investigació, però 
també es destina a ajudar les 
persones que pateixen un càn-
cer i les seves famílies, tant a 
nivell econòmic com psicològic. 
Ens pot posar algun exemple?
L’entitat disposa d’una xarxa 
d’immobles per als malalts 
que han de rebre tractament 
lluny de les seves llars. També 
donem suport a les persones 
afectades sense recursos econò-

mics, amb ajudes per a l’habi-
tatge, el menjar...
Quina és la propera exposició 
que veurem al municipi?
Al juny volem portar una mos-
tra sobre el càncer de pell per 
informar la població dels riscos 
i com prevenir la seva aparició. 
Està formada per set plafons on 
s’explica de forma gràfi ca i molt 
didàctica tot el relacionat amb la 
malaltia. Si el tema de la pandè-
mia està millor, ens agradaria 
complementar l’exposició amb 
alguna activitat al carrer perquè 
és una manera més directa d’ar-
ribar a la ciutadania.
Les persones que vulguin col-
laborar amb l’entitat, on po-
den adreçar-se? 
Es poden posar en contacte a 
través del correu electrònic mont-
cada@aecc.es o bé trucant al telè-
fon 686 005 182.

‘Volem rejovenir l’entitat i 
tenir més presència al poble’

Sílvia Alquézar | Montcada

ENTREVISTA

Carmen Mari López és la presidenta local de l’Associació Espanyola contra el Càncer

Carmen Mari López és la presidenta de la secció local de l’AECC des del desembre de 2019

‘Al juny, portarem una 
exposició al municipi 
sobre el càncer de pell 
i com prevenir-lo’
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SANT JORDI
2021

Del 19 al 23 d’abril
Recomanacions literàries de les biblioteques de Montcada i Reixac

En directe per Instagram, a @bibsmir, a les 18 h

Dimarts 20 d’abril
Contacontes: Sant Jordi i altres contes del món
Cal inscripció prèvia a centreciviclaribera@montcada.org

Davant del Centre Cívic La Ribera, a les 17.30 h

Taller infantil: ‘Titelles de dit de Sant Jordi’

Cal inscripció prèvia a centreciviccancuias@montcada.org

Sala Paco Sangrà del Centre Cívic Can Cuiàs, de 17.30 a 19.30 h

Presentació del número 21 de la revista de divulgació del Museu Municipal 

Montecatano i dels resultats de les excavacions al jaciment Les Maleses.

Auditori Municipal, a les 18 h

Dijous 22 d’abril
Lliurament de premis del concurs ‘Guanya’t un punt’

Auditori Municipal, a les 18 h

Divendres 23 d’abril
Poemes per telèfon 

Durant tot el dia

Qui vulgui escoltar poemes com fer lectures, cal que s’inscriguin

a b.montcada.em@diba.cat, al telèfon 934 925 959 o presencialment

a les biblioteques de Montcada i Reixac.

Audició de sardanes, amb la cobla Nova Vallès

Plaça de l’Església, a les 17 h (espai delimitat i amb control d’aforament)

Poesia de prop

A partir de les 17.30 h

Qui hi vulgui participar oferint un espai o bé, per escoltar poesia, cal que enviï

un correu electrònic a cultura@montcada.org.

Tallers infantils de Sant Jordi

Cal inscripció prèvia a alzina@montcada.org

Plaça del Poble (Terra Nostra), de 17 a 19  h

Dissabte 24 d’abril
Contacontes: Sant Jordi  i altres contes del món
Cal inscripció prèvia a centreciviccancuias@montcada.org

Sala Paco Sangrà del Centre Cívic Can Cuiàs, a les 12 h

Amor oscuro (sonetos)

Teatre poètic basat en textos de Federico García Lorca

Teatre Municipal, a les 20 h

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

Venda d’entrades: Auditori Municipal i www.teatremontcada.cat

Dimecres 28 d’abril
Veredicte i lliurament de premis del 7è concurs de microrelats

‘Dones veu a les dones’

Concert de Montserrap i Aradia, amb DJ Nàtura

Parc Antiga Cerveseria, a les 18.30 h

Dijous 29 d’abril
Veredicte i lliurament de premis del concurs de poesia Petit Poeticae. 

Espectacle poètic-musical ‘Papallones’

Vestíbul del Teatre Municipal, a les 18 h

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

Sala

Am

Tea

Te

P

V

D

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

Les activitats a l’interior dels equipaments 
seran amb aforament limitat
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El termini per sol·licitar les be-
ques de menjador i de material 
i sortides escolars per al curs 
2021-2022 serà del 26 d’abril al 
30 de maig. Les beques menja-
dor les atorga el Consell Co-
marcal i les poden demanar 
totes les famílies amb infants 
a educació infantil, primària 
i secundària amb empadro-
nament a Montcada i Reixac, 
escolaritzats a qualsevol centre 
del Vallès Occidental. Els ajuts 
escolars els dona l’Ajuntament 
amb els mateixos criteris, amb 
l’excepció que el centre educa-
tiu pot estar ubicat a qualsevol 
població. 

Procés. Com a mesura de segu-
retat per la Covid-19, de forma 
preferent, els tràmits s’hauran 
de fer per via telemàtica, per 
mitjà de la instància allotjada 
montcada.cat. Caldrà adjuntar un 
document amb tota la informa-
ció que les famílies han d’apor-

tar per formalitzar la sol·licitud, 
que també estarà disponible al 
web municipal. L’imprès, un 
cop degudament complimentat, 
s’ha de signar mitjançant IdCat 
o IdCat Mòbil. Si no es disposa 
de la signatura electrònica, al 
mateix espai on hi ha la instàn-
cia telemàtica es donen indicaci-
ons de com obtenir-la. 

De forma excepcional, es po-
drà fer la tramitació de forma 
presencial a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana, de 9 a 14h, però prè-
viament s’ha de trucar al 935 
644 734 o bé al 935 640 756, a 
partir del 19 d’abril. També es 
pot demanar cita prèvia mitjan-
çant l’apartat OAC- Tràmits de
montcada.cat.
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Magiai Circ
17 D’ABRIL DE 2021 A LES 12 H

a càrrec de

MAG JORDI QUIMERA
i SALMONETE CIRCUS

AFORAMENT LIMITATO AT

ENTRADA GRATUÏTA MESURES DE SEGURETAT
PER LA COVID-19

Ens trobem 
al Casino
de Terra 
Nostra

Del 26 d’abril al 30 de maig es 
podran presentar les sol·licituds
Les famílies han de fer els tràmits preferentment en línia, a través del web municipal

BEQUES D’ESCOLARITZACIÓ I DE MENJADOR

Lluís Maldonado | Redacció

LM

Amb el lema ‘Per unes escoles 
inclusives’, la Regidoria d’Edu-
cació organitza el 8 de maig 
una jornada virtual de formació 
sobre el transtorn de l’espectre 
de l’autisme (TEA), a càrrec de 
la psicòloga Sara Grela. El ta-
ller s’adreça a professionals de 
l’educació i a les famílies, que 
es poden inscriure al correu 
educacio@montcada.org. El 
professorat ha de reservar plaça 
a l’adreça 8930030@xtec.cat. 
En ambdós casos, la inscripció 

s’ha de formalitzar abans del 30 
d’abril. El taller és gratuït.

Pantalles. El 29 d’abril (19h) 
s’ha programat una nova xerra-
da en línia sobre el bon ús de 
les pantalles adreçada a famí-
lies amb a partir de 12 anys. 
La conferència la impartirà la 
psicòloga Cristina Martínez. Per 
participar-hi, cal fer inscripció 
prèvia al correu passa@mont-
cada.org o bé enviar un what-
sapp al 633 334 753 | LG

Primera jornada sobre l’espectre autista 
i taller sobre el bon ús de les pantalles
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Calendari per centres
Del 26 al 30 d’abril  Escola El Turó, Escola Reixac i Institut La Ferreria

Del 3 al 7 de maig  Institut escola El Viver i Institut La Ribera

Del 10 al 14 de maig  Escola Elvira Cuyàs, Escola Font Freda, Institut escola Mas Rampinyo, 
Escola Mitja Costa i Escola FEDAC

Del 17 al 21 de maig Escola Ginesta, Col·legi La Salle, Escola Fontetes, Escola Mestre More-
ra, Escola Ciutat Comtal, Institut Montserrat Miró i resta d’escoles de fora

Del 25 al 28 de maig   Incidències
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En plena avinguda de Catalunya 
de Mas Rampinyo, un cartell 
amb lletres verdes anuncia el Bar 
Café Peña. Situat al número 61, 
l’establiment de la família Peña-
Briansó, amb estètica setante-
ra, porta gairebé sis dècades en 
funcionament. L’any 1963 Josep 
Peña i Teresa Briansó, pares 
de l’actual propietària, Montse 
Peña, van comprar la casa co-
neguda com ‘Cal Boter’ i van 
arrendar a través d’un contracte 
vitalici la bodegueta situada al 
primer pis, propietat d’uns veïns 
del barri. En Josep i la Teresa van 
anomenar el negoci ‘Bar Bodega 
Avenida’. “Els meus pares eren 
molt emprenedors”, recorda 
Montse. 

Durant els primers anys, Teresa, 
originària de Terol, s’encarrega-
va del bar i preparava els men-
jars a la bodegueta. Alguns dels 
seus clients eren empleats de la 
cimentera Prebetong, que s’atu-
raven a la tasca per dinar. Josep 
treballava a la Foneria Borrell, al 
Pla d’en Coll, i posteriorment es 
va dedicar al bar. A l’establiment 

venien bótes de vi, productes a 
granel propis d’una bodegueta i 
travesses de futbol. 

Nova etapa. Al 1976 van fer una 
gran obra per ampliar l’establi-
ment, que van passar a nomenar 
‘Bar Café Peña’. Sis anys després 
de les reformes, Montse es va 
incorporar al negoci amb el seu 
pare i, al 1986, es va casar amb 
Francesc Cuenca, qui també es 
va afegir a l’equip. Aquell mateix 
any, el comerç va iniciar la venda 
de bitllets de la Primitiva i la Bo-
noloto. Actualment, l’equip del 
bar el formen Francisco ‘Paco’ 
Cano, Montse Cao, Ana Gimé-
nez i Montse Peña. 
Durant els últims anys, el centre 
històric de Mas Rampinyo ha 
vist com tancava bona part dels 
seus negocis. “Em sap greu la 
pèrdua d’aquest eix comerci-
al”, opina Montse, qui destaca 
el valor de la botiga de proxi-
mitat: “Soc partidària del petit 
comerç. Des dels municipis 
l’hauríem de defensar”. 

La pandèmia. L’establiment va 
tancar temporalment durant el 
confi nament domiciliari decretat 
per l’Estat el març del 2020 i els 
seus treballadors es van acollir 
als expedients d’ocupació tempo-
rals del govern central. Al  maig 
passat, el negoci va reobrir amb 
servei de menjar per emportar. 

NISSAGA DE COMERÇ 
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D’esquerra a dreta, Montse Cao, Ana Giménez, Montse Peña i Paco Cano, l’actual equip del Bar Café Peña que porta l’establiment‘Els meus pares eren 
molt emprenedors’, 
recorda Montse Peña, 
l’actual propietària

Eric Moner/ Beatriz Narros | Mas Rampinyo

Bar Peña, 60 anys entre plats combinats
L’establiment, emplaçat al centre històric de Mas Rampinyo, és un punt de trobada veïnal des del 1963

Montse Peña, al centre de la imatge, amb els seus pares, Josep Peña i Teresa Briansó
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“La gent va respondre bé”, 
declara Montse, tot destacant la 
importància de la clientela ha-
bitual. “Durant la pandèmia, 
el volum de clients ha variat, 
però tenim consumidors molt 
fi dels i el ‘boca a boca’ que ge-
neren és essencial. Sense ells, 
no seríem res”, opina. Tot i la 
conjuntura actual, Montse es 
mostra optimista. “Trigarem a 
recuperar la situació anterior, 
però mantenim la il·lusió per 
tirar cap endavant”, assegura. 

VIDEO A LAVEU.CAT

Sancions de fins a 300 euros per infracció greu
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16 l divendres
Música. ‘1917’, concert de l’orquestra 
La Vella Dixieland. Hora: 20h. Lloc: Tea-
tre Municipal.  

17 l dissabte
Teatre familiar. Actuació del mag Jordi 
Quimera i Salmonete Circus. Hora: 12h. 
Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza: 
Xarxa d’Equipaments i AV Terra Nostra.

Itinerari. A peu pel Rec Comtal. Hora: 
10h. Punt de sortida: Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina. Inscripcions: mu-
seumunicipal@montcada.org.

18 l diumenge
Teatre familiar. ‘Lù’, de la companyia 
Maduixa. Hora: 11h i 12.30h (dues ses-
sions). Lloc: Teatre Municipal.

Jugatecambiental. ‘Explora el teu parc’. 
Hora: 11.30h. Lloc: parc de la Llacuna.

Jugatecambiental. ‘Simulem un jardí de 
papallones’. Hora: 11.30h. Lloc: parc de 
les Aigües.

20 l dimarts
Contacontes. ‘Sant Jordi i altres contes 
del món’. Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cí-
vic La Ribera.

Taller. Aprendre a fer titelles. Hora: 
17.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Poesia. Recital de poemes del món. 
Hora: 18.30h. Lloc: Plaça Bosc. Orga-
nitza: Taula Comunitària.

Presentació. Revista ‘Montecatano’ i re-
sultats de la campanya arqueològica al 
jaciment Les Maleses. Hora: 18h. Lloc: 
Auditori Municipal.

22 l dijous
Concurs. Lliurament de premis del 
‘Guanya’t un punt’. Hora: 18h. Auditori 
Municipal.

23 l divendres
Música. Audició de sardanes amb la Co-
bla Nova Vallès. Hora: 17h. Lloc: Plaça 
de l’Església.

24 l dissabte
Teatre. ‘Amor oscuro’, de Viridiana Pro-
ducciones. Hora: 20h. Lloc: Teatre Mu-
nicipal.

28 l dimecres
Concurs. Lliurament de premis del con-
curs de microrelats ‘Dones veu a les do-
nes?’ i l’actuació de Montserrap, Aradia 
i DJ Natura. Hora: 18.30h. Lloc: Parc 
Antiga Cerveseria.

29 l dijous
Concurs. Lliurament de premis del con-
curs Petit Poeticae i espectacle ‘Papallo-
nes’. Hora: 18h. Lloc: Vestíbul del Teatre 
Municipal.

Ple municipal. Sessió d’abril. Hora: 
18.30h. Retransmissió per laveu.cat i 
montcada.cat.

16 17 18

23 24 2520 21 2219
Recasens Rambla RamblaM.Guix Quirós El PuntC.Pardo

Rivas

Duran J.Vila C.PardoRivas

28 3029

Duran

1 2

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

26 27
M.Guix Quirós Quirós

farmàcies abril

Duran

Edita: Montcada Co-
municació. Av. de la 
Unitat, n. 6. Tel. 935 

726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, 
Laura Grau i Lluís Maldonado. Equip 
audiovisual: Mario Azañedo i Raül 
Rivas. Estudiants  en pràctiques: Be-
atriz Narros, Eric Moner i Raúl Prie-
to. Assessorament lingüístic: Servei 
Local de Català. Publicitat: GPL. 
Tel. 625 601 107 (Laura Catalán). 
Disseny: Martí Riba. Impressió: 
Impressions Intercomarcals, SA. 
Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 
105. Tiratge: 8.000 exemplars. Ge-
rent: Pilar Abián. Presidenta: Laura 
Campos. Consell d’Administració: 
Josep Bacardit, Salvador Sánchez, 
Xavier Paredes, Francisco Ávila, Eva 
García Pagán, Marisol Orta i Carme 
Picart. Secretària Ajuntament: M. 
José López. Interventor: David Ma-
grinyà. Dipòsit Legal: B-43084-88. 
E-mail: som@laveu.cat. Webs: la-
veu.cat i montcadaradio.com.

Les cartes trameses a aquesta secció no han d’excedir de 25 línies.  
No s’admeten continguts que atemptin contra persones o institucions. 

som@laveu.cat
T 935 726 492

Proposta
Passejar, caminar o fer esport 
pel camí de terra paral·lel a 
la rie ra de Sant Cugat, a Ter-
ra Nostra, es fa una mica di-
fícil ja que sembla un camp 
de mines, ple de tifes de gos.
Crec que som pocs els que les 
recollim i quan ho fem hem 
d’anar passejant la bosseta i la 
fl aire fi ns arribar a l’INS La Fer-
reria, ja que en tot el passeig 
no hi ha ni una trista paperera.
Potser seria adeqüat posar quatre 
rétols que recordin les sancions  
per no recollir-les, ja que està 
comprovat que només reaccio-
nem quan ens toquen la butxaca, 
les classes d’ètica i de civisme 
estàn guardades en el calaix.
 

Aurora Segura
Terra Nostra 

Nova entitat
Tropezando con Suerte és una 
entitat sense afany de lucre des 
de la que realitzem projectes 
educatius i activitats adreçades, 
especialment, a infants de famí-
lies en situació de vulnerabilitat. 
Reforç escolar, activitats de lleu-
re, extraescolars, formació a fa-
mílies, jornades temàtiques... Tot 
això ho portem fent des de fa sis 
anys a Barcelona, especialment 
a Nou Barris i ara ens establim 
també al Vallès. 
Amb seu a Montcada, volem 
donar cobertura a tots aquells 
infants de la comarca que més 
pateixen els sotracs de la crisi 
econòmica; que es redueixi la 
bretxa social que existeix; que 
tinguin un futur millor i més pròs-
per. Volem, en defi nitiva, que 
creixin amb les mateixes oportu-
nitats que tothom. Ens hi acom-
panyes? Si vols més informació o 

t’agradaria participar en el nostre 
projecte pots contactar amb nos-
altres a través del mail valles@
tcsuerte.org.

Héctor Domingo
Font Pudenta

Paso subterráneo
Asqueados e indignados esta-
mos los vecinos de Mas Ram-
pinyo que usamos el paso 
subterráneo entre la avenida Ca-
talunya y la carretera de Ripollet 
porque a día de hoy seguimos 
con las escaleras averiadas des-
pués de más de un año. No hay 
dinero para lo que no quieren. 
La verdad es que me llena de 
asco hacia los responsables ver 
a la gente mayor subir andando, 
pues to que el ascensor también 
se avería cada dos por tres. Se-
guiremos dando la paliza. 

Alberto Gil
Mas Rampinyo

Árboles y alergias
Vivo en el passatge Costa Brava  
y desde hace cuatro años que 
mi marido y mi hijo sufren pro-
blemas de alergia por el polen. 
Desde 1995, delante de casa 
tenemos unos árboles que nun-
ca se han podado, ni siquiera 
se han vacia do un poco que yo 
sepa. Somos muchos vecinos 
afectados y ya hemos puesto va-
rias reclamaciones al Ayuntami-
ento para que se solucione esta 
problema. 
Hace pocos días, comprobé que 
se estaban podando los árboles 
de la calle Alicante. Pediría que 
se incluyeran en los trabajos de 
poda los árboles ubicados den-
tro de les antiguas pistas de at-
letismo.

Josefa Cañadas
Pla d’en Coll

La bústia del lector
laveu.cat/agenda

Agenda >Editorial
Cursa de fons
Les recents Jornades pel soter-
rament han deixat palès que 
les obres són a tocar. Aques-
ta és la impressió que tenen 
tant l’Ajuntament com la Pla-
taforma que, no obstant això, 
continuen amatents al com-
pliment dels compromisos. El 
projecte ja és a punt d’arribar 
al Consell de Ministres per a 
la seva aprovació, té dotació 
pressupostària pròpia –enca-
ra que minsa, pel que fa a la 
totalitat del cost– i es podria 
adjudicar abans de fi nal d’any.
L’inici de les obres trigarà, 
pel cap baix, un any més del 
previst, però ara ja sabem que 
s’allargaran, com a mínim, 
cinc anys i mig. 
Si el calendari es compleix, 
quan el soterrament es faci 
realitat hauran passat 40 anys 
de lluita institucional i ciuta-
dana. No pensem, però, que el 
més difícil ja ha passat, ara to-
carà bregar amb les molèsties 
de les obres que es preveuen 
llargues, feixugues i complica-
des. Aquesta és una autèntica 
cursa de fons.  

La propera edició de ‘La Veu’, el 30 d’abril

Opinió
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EXPOSICIÓ DE PINTURA
El Kursaal acull les darreres obres de Ramon 
Hermoso, pintor afi cionat de Can Sant Joan

FINS AL 28 DE MAIG

Montcada no viurà la tradicional 
Fira del Llibre al carrer per segon 
any consecutiu a causa de les res-
triccions anticovid, però sí que po-
drà gaudir d’activitats presencials  
organitzades per l’Ajuntament i 
entitats locals. La programació 
arrencarà el 20 d’abril amb la pre-
sentació la presentació del núme-
ro 21 de la revista de divulgació 
del Museu Municipal Montecatano 
i dels resultats de la darrera edició 
de la campanya arqueològica feta 
l’estiu passat al jaciment ibèric Les 
Maleses. L’acte tindrà lloc a l’Au-
ditori Municipal a les 18h.

Flors i llibres. El 23 d’abril, les 
fl oristeries i llibreries tindran per-
mís per posar una parada al car-
rer, davant dels seus locals. A les 
17h, la cobla Nova Vallès farà un 
concert-audició a la plaça de l’Es-
glésia. En el marc del cicle Poe-
ticae, es desenvoluparà l’activitat 
‘Poemes per telefòn’, que vol apro-
par la poesia a les llars. Les per-
sones que vulguin llegir poemes 
o escoltar-los, s’han d’inscriure al 
correu b.montcada.em@diba.cat o 
presencialment a les biblioteques. 
El mateix dia, s’estrenarà l’activi-
tat ‘Poesia de prop’, que proposa 
dir i escoltar poesia a terrats i jar-
dins de cases particulars en grups 
reduïts. Per a més informació, cal 
contactar amb cultura@montcada.

org. El dia 24, arriba al Teatre 
Municipal ‘Amor oscuro’, de Vi-
ridiana Producciones (20h), un 
espectacle multidisciplinar sobre 
els sonets d’amor que va escriure 
Federico García Lorca al 1935 i 
que van romandre ocults fi ns als 
anys cinquanta. 
El Poeticae tancarà el seu progra-
ma amb l’acte de lliurament de 
premis del concurs Petit Poeticae, 
el 29 d’abril al vestíbul del Teatre 
Municipal, que inclourà l’especta-
cle ‘Papallones’ (18h). Els dies 10 
i 11 d’abril, el cicle va oferir un 
recital de Dèria Teatre sobre Joan 
Margarit i una taula rodona de jo-
ves poetes sobre el documental de 
Pere Portabella, ‘Poetes catalans’.  

Poesia al carrer. Amb el lema 
‘Can Sant Joan és poesia’, la 
Taula Comunitària omplirà els 
carrers de poemes en diferents 
llengües  –amb la creació de tres 
murals i la penjada de cartells– i 
el dia 20, organitzarà un recital a 
la plaça Bosc, en què participaran 
persones d’orígens diversos que 
llegiran poemes en el seu idio-
ma (18.30h). El recital inclourà 
l’actua ció de la cantant Lil Russia. 
Per la seva banda, la Fundació 
Adimir aprofi tarà la Diada per 
vendre manualitats en línia amb 
l’objectiu d’adquirir material per 
al centre de diversitat funcional 
que té a Terra Nostra.

La Fira del Llibre s’anul·la per segon 
any consecutiu a causa de la covid 

SANT JORDI
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L’actor Javier García protagonitza el muntatge ‘Amor oscuro’, basat en els sonets que va escriure Federico García Lorca l’any 1935

D’esquerra a dreta, Sònia Hernández, Misael Alerm, Raquel Santanera i Pol GuaschLourdes Balart, recitant textos de Joan Margarit
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El programa commemoratiu preveu activitats presencials, entre les quals destaca l’espectacle poètic ‘Amor oscuro’
Laura Grau | Redacció
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Sortim!

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

Informació i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat

Divendres 16 d’abril, a les 20 h,
al Teatre Municipal

1917 ACÚSTIC
MÚSICA
La Vella Dixieland

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

Diumenge 18 d’abril, 
a les 11 i a les 12.30 h,
al Teatre Municipal

LÙ
DANSA FAMILIAR
Cia. Maduixa

Preu: 13 euros; anticipada 10 euros

Dissabte 24 d’abril, a les 20 h
al Teatre Municipal

AMOR OSCURO 
(SONETOS)
TEATRE POÈTIC
Viridiana Producciones

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

• La realització dels espectacles està condicionada a les mesures de prevenció de la Covid-19 vigents. En el cas que les funcions superin 
l’horari del toc de queda, les 22 h, a l’hora de tornar a casa s’haurà de justificar el desplaçament amb el certificat d’autoresponsabilitat i 
l’entrada a l’acte.

@TeatreMontcada @teatremontcadaTeatre Municipal de Montcada i Reixac                   

Itaca Band torna als escenaris 
amb la gira ‘A-Simptomàtica’
La banda presenta un nou directe en acústic adaptat a la normativa anti-covid

MÚSICA

Itaca Band ha tornat als esce-
naris amb un nou directe per 
adaptar-se a la normativa anti-
covid.  Amb motiu de la gira 
A-Simptomàtica, la banda ha 
arranjat la majoria de temes del 
seu repertori –on s’inclou el seu 
darrer treball, ‘La lengua de los 
pájaros’–, apostant pel so acústic 
i una cadència més lenta, lluny 
del directe trepidant al que es-
tava acostumat el seu públic. 
“Hem hagut de transformar 
les nostres cançons perquè la 
gent les pugui escoltar d’una 
altra manera, ja que no pot ni 
saltar ni ballar”, ha explicat el 
líder de la banda, Albert Garcia, 
qui està satisfet de la resposta del 
públic en els primers concerts de 
la nova gira, que va començar el 
3 d’abril. 

Nova etapa. D’aquí a fi nal de 
maig, Itaca Band té programats 
una desena de concerts a ciu-
tats com Bilbao, Vic, Madrid i 

Lleida. En aquesta nova etapa 
el grup reapareix amb les absèn-
cies de Pere Mercader i Miquel 
Sangüesa –fundadors de la ban-
da el 2007 juntament amb Gar-
cia– i les noves incorporacions  
d’Elias Maro, a la guitarra; Hug 
Vilamala, al piano i Jaume Guer-
ra, al contrabaix. Jordi Busquets 
continua a la percussió, mentre 

que la secció de vent s’ha elimi-
nat temporalment. El cantant i 
compositor, es mostra il·lusionat 
amb la possibilitat que aviat tor-
nin els grans festivals després 
que el macroconcert pilot del 
grup Love of Lesbian al Palau 
Sant Jordi demostrés que la cul-
tura és segura si es posen els mit-
jans necessaris.

Laura Grau | Redacció

Albert García, en primer terme, amb Jordi Busquets, a la bateria, i els tres nous components
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‘Fall in love with the devil’ és el 
títol del primer àlbum de Kilian 
Noise and The Friends of Dark, 
una banda de shockrock funda-
da per Kilian Ramos, compositor 
i cantant, i formada per Marta 
Rodríguez (baix), Ramon Casti-
llo (guitarra) –tots tres  de Mont-
cada–, Erlan Ordóñez (guitarra) 
i Alan Llano (bateria). “No ens 
limitem a tocar els nostres te-

mes a l’escenari, sinó que apos-
tem per una posada en escena 
amb elements teatrals”, explica 
el líder del conjunt, que va sufra-
gar la gravació del disc amb una 
campanya de micromecenatge.
El concert de presentació, amb el 
grup Dead Flamingos com a te-
loner, tindrà lloc el 22 d’abril als 
Cinemes Montcada (17.30h). Les 
entrades ja es poden comprar al 
web de la multisala.

Laura Grau | Redacció

D’esquerra a dreta, Alan Llano, Kilian Ramos, Ramon Castillo i Marta Rodríguez
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La banda actuarà el 22 d’abril als Cinemes Montcada

Kilian Noise publica 
el seu primer àlbum



18 1a quinzena | Abril 202118 Cultura

La dansa també és salut!

Dia Internacional 
de la Dansa
 29 d’abril de 2021 · Montcada i Reixac

#laculturaessegura

A Montcada i Reixac ballem a:

• Agrupació Sardanista Terra Nostra

• Alma Flamenca de Terra Nostra

• Associació Ballet Flamenco Triana

• Associació Balls de Festa Major de Montcada i Reixac

• Associació Cultural 13th Gold

• Associació Cultural Mayna

• Associació Gent Gran Parc Salvador Allende MiR

• Associació Grup de Dansa Oriental de Terra Nostra

• CirQs Dance Studio

• Club de Ball Esportiu Endansa

• Escola de Dansa Eva Nieto

• Escola de Dansa Jym’s

• GrisDance Territori Musical

• Grup de ballet i jazz Susana Arévalo

Una mostra posa en valor 
el patrimoni industrial català 
‘Espais recobrats’ es pot visitar dissabtes i diumenges durant les portes obertes

Laura Grau | Can Sant Joan
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CASA DE LES AIGÜES

La Casa de les Aigües acollirà fi ns 
al 27 de juny l’exposició itinerant 
“Espais recobrats: Els nous usos 
del patrimoni industrial català”, 
que es va inaugurar el 10 d’abril 
amb una visita guiada a càrrec de 
Ferran Pont. La mostra, ubicada 
a la Sala de Pous, la impulsen el 
Museu de la Ciència i de la Tècni-
ca de Catalunya (mNACTEC) i 
la Fundació Antigues Caixes Ca-
talanes, amb la col·laboració de 
la Generalitat. El seu objectiu és 
mostrar als visitants la feina feta 
a Catalunya en el camp de la re-
cuperació d’espais fabrils i la seva 
transformació en equipaments 
d’usos diversos, com és el cas de la 
mateixa Casa de les Aigües, una 
antiga estació de bombeig d’ai-

gua, convertida en l’element pri-
mordial del patrimoni industrial 
del municipi i extensió del Museu 
local. La mostra es pot visitar els 

caps de setmana, coincidint amb 
els dies de portes obertes, de 10 a 
14h –amb excepció del da 1 i el 2 
de maig. 

L’exposició itinerant ‘Espais recobrats’, es va inaugurar el 10 d’abril amb una visita guiada

EXPOSICIÓ ‘ESPAIS RECOBRATS’
Fins al 27 de juny, a la Casa de les Aigües

Visites: dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h
 

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 17 d’abril, 10 h

Itinerari guiat
Durada: 3 h

Preu: 3 euros

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES
Diumenge 25 d’abril, de 10 a 12 h

Visita guiada i portes obertes a l’Església de Reixac.
Activitat gratuïta.

ACTIVITATS 
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
ABRIL 2021

‘La pressió de l’oligarquia va 
fer fracassar la II República’
Òscar Muñoz i Maria del Puerto Muñoz defensen els avenços que va suposar

La proclamació de la 2a Repú-
blica va suposar un moment 
d’eufòria col·lectiva, que obria 
un període d’esperança per 
aconseguir avenços en els drets 
de la classe obrera, l’educació, 
la cultura i les reivindicacions 
identitàries. Montcada no va ser 
una excepció i també va viure 
una època de transformació so-
cial i d’esplendor cultural, que 
els historiadors Òscar Heredia 
i Maria del Puerto Muñoz van 
explicar a la xerrada que van fer 
el 14 d’abril a l’Auditori Munici-
pal, en el marc del cicle que va 

organitzar el Museu Municipal 
i l’Aula d’Extensió Universitària 
per commmemorar el 90è ani-
versari de la proclamació de la 
República.

Esplendor cultural. Heredia va 
destacar la tasca que va fer 
ERC, la força més votada a les 
primeres eleccions, per integrar 
la població nouvinguda de bar-
ris com Can Sant Joan, i la seva 
aposta per l’educació i la cultura, 
amb un creixement inusitat d’en-
titats, entre les quals destaquen 
l’Abi i La Unió, que encara per-
viuen. Muñoz va posar en valor 

la consecució del sufragi femení, 
“una fi ta que no va ser fàcil 
perquè tant les dretes com les 
esquerres temien que el vot de 
la dona afavorís la part contrà-
ria”. Ambdós investigadors van 
remarcar que la pressió de l’oli-
garquia, que no volia perdre els 
seus privilegis, va ser clau en el 
fracàs de la República, sotmesa 
a grans tensions internes i exter-
nes. “Amb tots els seus encerts i 
també errors, la República va 
ser legítima i no hem d’oblidar 
que es va veure estroncada per 
un cop d’estat militar”, va con-
cloure Heredia.

Laura Grau | Montcada

Els historiadors Òscar Heredia i Maria del Puerto Muñoz van explicar quins efectes va tenir a Montcada la proclamació de la Segona República
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Sílvia Corzo publica el seu 
primer llibre de prosa poètica 
La jove, de 19 anys, ha engegat una campanya de prevenda per Internet

Laura Grau | Redacció

SC

DEBUT LITERARI

Una desena d’actrius i actors dels 
grups locals van protagonitzar una ac-
ció teatral a la plaça de l’Església  el 
27 d’abril, amb motiu del Dia Mundial  
del Teatre, que es commemora en 
aquesta data. La Regidoria de Cultura 
i Patrimoni va coordinar la iniciativa, 
que es va fer seguint tots els protocols 
anti-covid, amb l’objectiu de visibilitzar 
que el teatre amateur al municipi con-
tinua viu, malgrat la pandèmia –a la 
foto, Mariona Grau, interpretant Nor-
ma Desmond | LG

Celebració del Dia 
Mundial del Teatre

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

44 días (contigo) sin ti és el títol del 
primer llibre de prosa poètica 
que ha escrit la jove Sílvia Corzo, 
de 19 anys i veïna de Mas Ram-
pinyo. L’obra descriu la transició 
sentimental d’una noia des de 
l’enamorament fi ns a la decepció. 
“La protagonista evoluciona 
des de l’amor i la idealització 
de la persona estimada fi ns 
al descobriment que no era 
com s’havia imaginat”, ha ex-
plicat Corzo. El llibre inclou set 
il·lustracions en blanc i negre –
una per capítol–, obra dels seus 
amics Mireia Hernández i Manel 
López.
La jove, que estudia Psicologia de 
la UAB, és afi cionada a escriure 
des de petita, però només ho sabi-

en les persones més properes. Per 
poder arribar a les llibreries, ha 
engegat una campanya de pre-
venda del volum a Internet, que 

fi nalitzarà el 29 d’abril. De mo-
ment, ja ha venut 123 exemplars 
i ha d’arribar fi ns als 150 per te-
nir-ne assegurada la distribució.

Sílvia Corzo té 19 anys, viu a Mas Rampinyo i estudia primer de Psicologia a la UAB

El certamen l’organitzen l’Ajuntament, el Servei Local de Català 
i les associacions de comerciants de Can Sant Joan i Montcada 
Centre Comerç i s’ha posat en marxa a partir dels perfi ls d’Ins-
tagram de les dues entitats de comerç. Cada dimarts del mes 
d’abril, a partir de les 18h, es publica un jeroglífi c diferent per a 
cada associació. Les persones que hi vulguin participar han de 
posar la solució com a comentari a la publicació. El dilluns pos-
terior es publica la resposta correcta i el nom del guanyador –es 
fa un sorteig entre els que han resolt l’enigma. En total hi ha 8 
premis, entre els quals hi ha entrades del teatre i  cinema, jocs en 
català i subscripcions a Filmin | LR

CATALÀ

Dansa i projeccions a l’obra ‘Lù’
El Teatre Municipal acollirà el 18 d’abril l’espectacle ‘Lù’, de la 
companyia Maduixa, guardonat amb el Premi al Millor Especta-
cle de FETEN 2020. Se’n faran dos passis, el primer a les 11h 
i el segon, a les 12.30h. Aquest espectacle, carregat d’imatges 
poètiques i sentiments, parla sobre el poder de la creativitat i la 
imaginació com a forma d’evasió davant les situacions dures de 
la vida. L’obra combina la dansa, l’enginy i els recursos audiovi-
suals. Les entrades es poden comprar a teatremontcada.cat | LR

 TEATRE FAMILIAR

Torna el concurs ‘Endevina-la!’
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El pàdel és un esport de pala 
que consisteix a fer botar la 
pilota al camp contrari, amb 
la possibilitat de rebotar a les 
parets. “Es tracta d’un esport 
molt social, que pot realitzar 
tota la família i és fàcil de 
practicar en la fase d’inicia-
ció”, explica el president del 
Club Pàdel MiR, Ton Pérez, 
qui reconeix que després dels 
mesos del confi nament total hi 
ha hagut un augment especta-
cular de practicants: “És un es-
port a l’aire lliure, on el con-
tacte físic és mínim. A més, 
té la particularitat que, si el 
proves, t’enganxes”. 
Aquests factors, juntament 

amb les ganes de sortir de la 
població en una època de res-
triccions pel coronavirus, han 
generat un canvi d’hàbits i de 
preferències de molts esportis-
tes. “Jo jugava abans a futbol 
però, després de mesos sense 
activitat, m’he passat al pà-
del perquè pots competir sen-
se tenir massa experiència”, 
explica David Farreras. 

Diferents nivells. D’altres per-
sones, en canvi, ja fa molt de 
temps que el practiquen. Cristi-
na Ximenis és una exjugadora 
de bàsquet que fa uns 7 anys 
va decidir canviar d’esport. 
“M’agradava el tennis, però 

em vaig enganxar al pàdel 
perquè és un esport molt 
social, distret i competitiu”, 
comenta Ximenis qui, en l’ac-
tualitat, forma part de l’equip 
de Divisió d’Honor de l’Slam 
Club, de Collbató: “He anat 
millorant el nivell i he po-
gut tornar a experimentar 
l’emoció de la competició 
com quan jugava a bàsquet”.   
Judith León és sòcia del club 

montcadenc des de la infàn-
cia:  “Ara costa molt trobar 
pista, ja sigui a Montcada o 
a qualsevol altre lloc. A mi 
m’agrada especialment venir 
a les instal·lacions de Reixac 
perquè estem en un entorn 
privilegiat”.
Per a les germanes Laia i Ivana 
Calvo, d’11 i 9 anys respecti-
vament, el pàdel és una acti-
vitat molt divertida. Ambdues 
formen part de l’escola de for-
mació del club local, on reben 
classes els dilluns a la tarda. 
“Fem jocs i aprenem la tèc-
nica i al fi nal de cada sessió, 
normalment juguem partits 
d’entrenament”, explica Laia.

Castellers. La Colla de Montca-
da i Reixac ha canviat aquest 
any el tradicional torneig inter-
casteller de futbol sala per un 
campionat de pàdel, el passat 10 
d’abril. “En aquest esport no 
hi ha tant contacte i es pot ju-
gar a l’aire lliure”, argumenta 
Nil Vera, cap de la colla mont-
cadenca, qui lamenta que en-
guany la trobada no hagi estat 
tan participativa a causa de les 
restriccions anti-covid: “Amb 
el confi nament comarcal, 
moltes persones no han pogut 
venir”. El torneig va comptar 
amb la participació d’11 parelles 
del municipi i 4 de fora.
               VIDEO A LAVEU.CAT

L’ESPORT DE MODA

Els usuaris destaquen 
que és un esport social, 
distret i competitiu que 
pot practicar tothom

El pàdel és un esport de pales que es juga per parelles, que consisteix a fer botar la pilota al camp contrari amb l’opció de rebotar a les parets Una de les claus de l’èxit és que és un esport social que pot practicar tota la família

Els Castellers de Montcada han canviat aquest any el tradicional torneig de futbol sala entre colles castelleres per un campionat de pàdelAquesta especialitat també atrau moltes dones, sent el 35% de les persones federades
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El boom del pàdel en pandèmia
Les restriccions de la Covid-19 han limitat la pràctica esportiva 
d’algunes disciplines però, en canvi, han suposat un impuls per 
a d’altres activitats que poden implicar menys risc de contagi. 
Aquest és el cas del pàdel, que s’ha convertit en l’esport de moda 

durant la pandèmia, amb un increment espectacular d’afi cionats. 
A Montcada i Reixac, només existeix un espai on practicar aques-
ta modalitat, el Club Pàdel MiR, que es troba a la urbanització de 
Reixac i disposa d’un total de vuit pistes. Sílvia Alquézar

CA
ST

EL
LE

R
S 

D
E 

M
O

N
TC

AD
A

PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a   

‘LAVEU.CAT’ 
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BÀSQUET. SEGONA CATALANA

La UB MiR debuta amb 
triomf contra el Parets

Roger Capdevila en una acció del partit disputat contra el CB Parets al pavelló Miquel Poblet 
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El FS Montcada es 
consolida al primer 
lloc de la taula

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR CATALANA

El FS Montcada manté el li-
deratge al grup 1 de la Divisió 
d’Honor Catalana, després 
d’aconseguir el 10 d’abril una 
valuosa victòria per 5-3 contra 
el FS Sant Cugat, al quart lloc. 
El conjunt que dirigeix Juanjo 
Amigo té 21 punts, els matei-
xos que el Manlleu, a la segona 
posició. 
Ambdós equips només han 
perdut un partit però, després 
de la represa de la competició 
el passat mes febrer, els mont-
cadencs estan imparables, 
amb sis victòries consecutives. 
“Hem de seguir així de con-
centrats i continuar treba-
llant amb aquesta intensitat 
per mantenir el bon nivell 
demostrat”, opina Amigo.
El FS Montcada es desplaçarà 
el 17 d’abril a la pista del FS 

Cardedeu, a la desena posició, 
amb 7 punts, mentre que el 
Manlleu té un partit complicat 
amb la visita del FS Ripollet, el 
tercer classifi cat, amb 17 punts, 
sent l’únic rival que ha derrotat 
el FS Montcada des de l’inici 
de temporada. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Sergio González marca el seu 
primer gol ofi cial amb la selecció
El montcadenc Sergio González va 
marcar el seu primer gol en un par-
tit ofi cial amb la selecció espanyola 
al matx davant Suïssa (0-8), disputat 
el 10 d’abril i corresponent a la sego-
na jornada de la fase de classifi cació 
per a l’Europeu 2022 que es va haver 
d’ajornar per la Covid-19 el passat 19 
de gener. L’ala del Valdepeñas va fer 

el 0-2 i li va dedicar el gol al seu ger-
mà. “Em va demanar un detall pel 
seu aniversari i em va semblar que 
aquest era el millor”, ha comentat el 
jugador. Espanya ha acabat el preeu-
ropeu invicte, amb 46 gols a favor i 
només 3 en contra, després de sumar 
un nou triomf contra l’equip helvètic 
el dia 12 per 14-0  | SA

EL PARTIT DESTACAT
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Els jugadors del FS Montcada celebren un dels gols marcats contra el Sant Cugat en el matx disputat el 10 d’abril al pavelló Miquel Poblet

Els de Juanjo Amigo estan a un gran nivell competitiu
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La UB MiR va debutar el 10 
d’abril a Segona Catalana amb 
una victòria contra el CB Pa-
rets per 72 a 64. Aquest és el 
primer partit del conjunt local 
després de més d’un any sense 
competir per la pandèmia i sota 
les ordres del nou tècnic, Pau 
García. La UB MiR, que la tem-
porada passada va aconseguir 
l’ascens de categoria, jugarà el 

17 d’abril a la pista del Parets. La 
Federació Catalana de Bàsquet 
ha establert un sistema de com-
petició on els equips s’enfron-
ten dos caps de setmana seguits 
contra el mateix rival, un a cada 
pista, i descansen el següent per 
minimitzar el risc de contagi. La 
lliga ha quedat molt adulterada a 
causa de la Covid-19, ja que di-
versos equips s’han retirat i no hi 
haurà ascensos ni descensos.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Director esportiu
José Darwin Iglesias és el nou 
director esportiu de la UB MiR. 
Amb experiència a nombrosos 
clubs d’arreu de Catalunya, ar-
riba al club local –on ja havia 
entrenat quan era el Valentine 
Montcada– amb l’objectiu de 
crear una estructura sòlida per 
potenciar el planter | SA
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El Centre Excursionista de 
Montcada, el Cim, organitza 
una caminada solidària adap-
tada a la conjuntura actual en 
substitució de la tradicional 
Marxa a peu a Montserrat, 
que no serà possible per se-
gon any consecutiu a causa de 
la pandèmia de la Covid-19. 
L’entitat proposa una excursió 
per la serralada de Marina, en 
solitari o bé en grups de con-
vivència, que es pot fer fi ns al 
30 de juny. 
El preu de la inscripció és de 
10 euros, la meitat de la qual 
es lliurarà a Càritas Montca-
da per a la compra d’aliments. 
“És el nostre granet de sorra 
per ajudar les famílies que 
pitjor ho estan passant du-
rant aquesta crisi sanitària 
i social”, ha comentat Gaietà 
Sarrà, president del Cim.

Itineraris. El Centre Excursio-
nista de Montcada ha elabo-
rat dos recorreguts, amb el 
punt de partida davant del pa-
velló Miquel Poblet: un de 12 
km i un desnivell de 318 me-
tres pels voltants de Reixac, 
apte per a tothom, i un altre 
de 15km i 520 metres de des-
nivell, de difi cultat moderada, 
fi ns al jaciment ibèric del Puig 
Castellar. Les persones ins-
crites rebran un correu elec-
trònic amb el reglament de la 
caminada i amb l’enllaç de la 
ruta escollida. “És una sorti-

da oberta a tothom, però cal 
tenir les condicions físiques 
necessàries per afrontar-la”, 
ha comentat el president de 
l’entitat.

Participació. La inscripció es 
pot fer a través via Internet 
al web www.elcim.cat. El Cim 
anima els caminaires a penjar 
fotografi es a les xarxes socials 
Instagram i Facebook amb 
l’etiqueta #caminadasolidari-
acim2021. Per tal d’accedir a 
l’obsequi acreditatiu d’haver 
fet el recorregut, els partici-
pants inscrits han d’enviar la 
ruta en format GPX al correu 
elcim.montcada@gmail.com. “No 
es pot compartir ni publicar 
el track dels recorreguts fi ns 
a l’1 de juliol, una vegada 
acabat el termini per fer la 
caminada solidària”, ha ex-
plicat Sarrà.

El FB Montcada ha renovat 
la seva directiva, amb un in-
tercanvi de funcions entre els 
seus màxims responsables, de 
manera que Xavier Soldevilla 
ha assumit el càrrec de presi-
dent i Antoni Sánchez, el de 
vicepresident. L’escola de fut-
bol, amb 39 equips i prop de 
600 jugadors, va tancar a fi nals 
de març el procés d’eleccions, 
on només s’hi va presentar la 
candidatura de la junta actual, 
que continua en bloc amb dues 
incorporacions: Joan Albert 
Planella com a secretari i Jau-
me Otón com a vocal. Aquest 
mitjà ha entrevistat el nou 
president, vinculat a l’entitat 
des de fa 15 anys.
Quins objectius té el FB 
Montcada durant els pròxims 
sis anys?
Som una junta continuista que 
aposta per seguir treballant en 
els projectes actuals. Creiem 
que s’està fent una bona feina 
i que la trajectòria és positiva. 

Volem créixer en l’àmbit espor-
tiu i continuar potenciant la part 
social perquè, com recullen els 
nostres estatuts, qualsevol in-
fant de Montcada pugui jugar a 
futbol.
A nivell esportiu, quines fi tes 
s’han marcat?
Ens agradaria tenir els primers 
equips a categories altes, ja sigui 
a Primera Divisió o Preferent. 
La temporada passada el juve-
nil A i el cadet A es van quedar 
a les portes d’aconseguir l’as-
cens a Preferent i a Primera 
respectivament. No van poder 
culminar el bon treball a cau-
sa de l’anul·lació de les com-
peticions per la pandèmia. En 
infantil, la idea és consolidar la 
Primera Divisió i, si es pot, pu-
jar a Preferent. Un club d’una 
ciutat com Montcada, amb unes 
instal·lacions de qualitat, s’ha de 
marcar aquests objectius.
Quina és la situació econòmi-
ca del FB Montcada?
Els nostres comptes estan 
sanejats al 100% gràcies a la 
bona gestió que s’ha fet des de 
l’inici de l’entitat. Ara estem 
vivint temps difícils per la pan-
dèmia, però seguim fi dels a la 
nostra fi losofi a, que consisteix 
en què tots els diners del fut-
bol base es quedin al planter, 
així ho recullen els nostres es-
tatuts. Tenim un acord amb la 
UD Santa María, amb equips 
amateurs que funcionen com 
una escola de futbol, és a dir, 
els jugadors també paguen per 
jugar. La nostra opinió és que 
el futur del futbol amateur pas-
sa per adoptar aquest model si 
vol sobreviure.

Es pot fer fi ns al 30 de juny i la meitat de la inscripció es lliurarà a Càritas Montcada

El Cim organitza una caminada 
solidària per substituir la Marxa

EXCURSIONISME

Moment de la sortida de la Marxa a peu a Montserrat de l’any 2019, encapçalada pel president d’El Cim, Gaietà Sarrà, i membres de la junta

Sílvia Alquézar | Redacció
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Xavier Soldevilla, 
escollit nou president 
del FB Montcada

FUTBOL

Alterna el càrrec amb Toni Sánchez, nou vicepresident

Sílvia Alquézar | Redacció

Xavier Soldevilla, el nou president

S’han elaborat dos 
recorreguts adaptats, 
un de 12km per a 
tothom i un altre de 15,
de difi cultat moderada
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Cinc equips del Club de Ball 
Esportiu Endansa han fet pò-
dium al Campionat d’Espa-
nya de Dansa Coreogràfi ca 
2020 disputat el 4 d’abril en 
línia. El grup Chayanne ha 
quedat campió en la categoria 
júnior avançat i tres equips 
han resultat subcampions: 
Shaki Shaki, Revolu tion i Flo-

res. L’equip Azúcar ha obtin-
gut la tercera plaça. 
D’altra banda, l’equip Chicky 
Monkeys del Club Endansa, 
s’ha proclamat subcampió 
d’Espanya de hip hop 2020 en 
la categoria júnior que es va 
fer l’11 d’abril via Internet. El 
duet D-Sisters també ha conse-
guit el segon lloc en el podi en 
la modalitat de mini parelles.

BALL ESPORTIU

Laura Grau | Redacció

Nou èxit del Club 
Endansa amb cinc 
podis estatals
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L’equip Chicky Monkeys del Club Endansa va proclamar-se l’11 d’abril  subcampió d’Espanya de hip hop en la categoria júnior que es va fer en línia 

Esther Cruz, també atleta de la JAM, es penja la medalla de bronze en M-35

Cera, campió de Catalunya

Lloguer. Planta baixa de 60m2 a la 
Font Pudenta adaptada per a per-
sones amb discapacitat. Habitació 
doble i una de servei, cuina-menjador 
i pati de 18 m². No s’accepten gossos. 
Tels: 637 811 436 i 935 807 421.

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

anuncis gratuïts

CÀPSULES FORMATIVES

Per a més informació i inscripcions:  

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
ÀREA SOCIAL

Telèfons: 935 726 474 (ext: 4033 i 4103) 

i 629 047 582 

A/e: educacio@montcada.org

INICIACIÓ 
AL SOCORRISME 
AQUÀTIC + 
DESFIBRIL·LADOR 
EXTERN AUTOMÀTIC 
(DEA)
82 hores

Formació: del 26 d’abril 
al 25 de maig, de dilluns 
a divendres, de 9 a 13 h

ABRIL- MAIG 2021

FORMACIÓ 

GRATUÏTA 

PER A JOVES

DE 16 A 25 ANYS

L’Ajuntament ha invertit 74.000 euros en la instal·lació de plaques ra-
diants al sostre de la instal·lació, amb una subvenció de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta intervenció permetrà un estalvi de consum energè-
tic ja que la calefacció que existia era molt obsoleta i millorarà la sensa-
ció de confort d’espectadors i esportistes, segons ha explicat el regidor 
d’Esports, Salva Serratosa (ERC). Properament s’hi instal·laran radiadors 
als vestidors completant així les inversions fetes aquest mandat | SA

Nova calefacció a la pista coberta

La Unió reclama al consistori un 
espai per fer els entrenaments
El Club de Gimnàstica La Unió de Mas Rampinyo ha expressat el seu 
malestar per la manca de resposta de l’Ajuntament a la seva reivindi-
cació històrica de disposar d’un espai per entrenar i competir al pavelló 
Miquel Poblet o bé a la pista de la Zona Esportiva Municipal. El club té 
més de 150 gimnastes i quatre grups de competició que, en l’actualitat, 
entrenen a La Unió i a l’Espai Poblet, instal·lació que, segons l’entitat, 
no reuneix les condicions adequades. El PSC s’ha sumat a la demanda 
del club i ha exigit una resposta al regidor d’Esports qui assegura  que el 
departament està treballant per trobar-hi una solució | SA

GIMNÀSTICA

EQUIPAMENTS

Carles Cera, de la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM), s’ha proclamat 
campió de Catalunya en pista a l’ai-
re lliure a la categoria M-35 a la pro-
va dels 10 quilòmetres, disputada 
a Santa Coloma de Gramenet el 4 

d’abril. Cera va fer un registre de 31 
minuts, 54 segons i 82 centèsimes. 
A la mateixa cursa, el seu company 
d’equip Juan Luis Ramón Lopo va ser 
quart. En categoria femenina M-35, 
Esther Cruz va guanyar la medalla de 

bronze, amb una marca 41 minuts, 
23 segons i 21 centèsimes. Juan 
Raya va ser novè a la cursa M-45 i el 
sot-23 Hugo Calvo va acabar setè a la 
seva categoria, amb un temps de 34 
minuts, 23 segons i 6 centèsimes | SA

ATLETISME

Polèmica per 
l’organització 
de campus

El FB Montcada i l’AE Can Cuiàs 
han mostrat el seu malestar davant 
la decisió de l’Ajuntament d’orga-
nitzar aquest any en el marc dels 
Casals Esportius d’Estiu els campus 
de tecnifi cació de futbol i futbol sala 
que als últims anys havien coordi-
nat ambdues entitats. A la queixa, 
també s’hi ha sumat el principal 
grup de l’oposició, el PSC, que ha 
reclamat al govern local consens 
amb les entitats. 
La resposta del consistori ha estat 
que, en el marc excepcional de la 
pandèmia, s’ha volgut garantir una 
oferta àmplia, amb el mateix calen-
dari i tarifes per a tothom. Cara a 
l’any vinent s’adequaran les orde-
nances pel que fa als preus públics 
de cessió d’espais esportius perquè 
totes les entitats puguin optar a or-
ganitzar campus | SA



Miren Rodrigo
Afi cionada als viatges i amb una clara vocació solidària, Miren Rodrigo va viatjar l’any passat al 
Nepal per fer un voluntariat amb l’ong Ear Care Nepal (ECN), que desenvolupa programes de 
prevenció i cura dels problemes d’audició entre la població infantil de Katmandú i els seus vol-
tants. L’experiència va marcar un abans i un després en la seva vida, que ja ha quedat lligada per 
sempre més a aquest país asiàtic, on ha apadrinat Nischal, un nen amb discapacitat audiovisual. 
Durant els mesos de confi nament, Miren va tenir la idea de convertir el seu diari de viatge en un 
llibre per compartir les seves vivències i donar a conèixer la feina que està fent aquesta ong nepa-
lesa en col·laboració amb Samsara Nepal de Galdakao (Biskaia), població on va néixer Miren fa 
32 anys. Mestra d’educació infantil, viu a Mas Rampinyo des del 2011 i treballa a l’Escola Bressol 
Mitja Costa. Els benefi cis de la venda del llibre es destinaran als projectes d’ECN.

‘Viatjar al Nepal va ser 
una bofetada de realitat’

Per què va viatjar al Nepal?
Era un dels meus somnis i em va 
engrescar una amiga meva del País 
Basc, que va fundar l’ong Samsara 
Nepal arran d’un fet molt curiosós 
que li va passar i que demostra 
que a la vida no existeixen les 
casualitats.
Expliqui’ns la història.
Durant el seu viatge al Nepal, Bea 
va decidir apadrinar un nen d’un 
monestir budista. Quan el va visitar, 
va notar que l’infant no hi sentia bé. 
Preocupada, en tornar a casa, va 
buscar un otorrinòleg que pogués 
visitar-lo. Dels 17 missatges que va 
enviar a metges nepalesos, només 
va rebre una resposta, la de Milan 
Maharjan, que va accedir a visitar 
el nen. Aquesta doctora feia temps 
que s’estava plantejant fer alguna 
cosa per als més desafavorits des 
de la seva situació de privilegi.

Què va passar fi nalment?
El nen tenia una infecció greu 
a l’oïda esquerra, que es podia 
estendre al cervell, i Milan el va 
operar d’urgències a la clínica 
on treballava. No és una història 
al·lucinant? La connexió entre Bea 
i Milan va salvar la vida d’aquell 
infant i, alhora, va donar lloc a la 
creació de les dues ongs, que 
continuen ajudant els infants amb 
problemes auditius, en un país on 
la sanitat està en mans privades. 
Com va ser l’arribada al Nepal?
El xoc cultural és molt gran i et 
provoca sensacions contra dic-
tò  ries. La pobresa i la brutícia 
dels carrers constrasten amb els 
colors dels vestits de les dones 
i l’esclat d’alegria dels nens. Els 
seus somriures tenen una llum 
especial. A Occident tenim moltes 
coses materials, però no hI veus 

expressions de tanta felicitat. 
Penso que està relacionat amb  el 
valor que li donen a l’espiritualitat.
En què va consistir el seu vo lun-
ta riat?
El meu company i jo ens vam 
acoplar a l’equip d’ECN en els seus 
desplaçaments a les aldees per 
fer revisions auditives i xerrades 
preventives a les escoles. En 
cas de detectar algun cas greu, 

es parla amb la família del nen 
per ingressar-lo a l’hospital Star 
de Katmandú, on l’ong disposa 
d’una planta per operar els 

pacients i atendre’ls fi ns a la seva 
recuperació. Aquest servei ha estat 
possible gràcies a les aportacions 
de l’ong basca, que també ha 
fi nançat l’orfenat Ananda, destinat 
a infants discapacitats.
Com va ser la visita a l’orfenat?
Va ser una bofetada de realitat. Hi 
havia nens sense cames ni braços, 
i altres, amb problemes de ceguesa 
i sordesa. Un nen cec, Nischal, em 
va agafar la mà i no em va deixar 
anar durant tota la visita. Va ser un 
dia molt bèstia emocionalment. En 
tornar, vaig decidir apadrinar algun 
dels infants. La sorpresa va ser que 
em van assignar Nischal. Una nova 
demostració que les casualitats no 
existeixen.
Sent una gran admiració per la 
doctora Maharjan.
Sí, la seva història personal és molt 
potent. En contra de l’opinió de la 

seva família, va muntar l’ong, posant 
en segon pla la seva feina al sector 
privat. També va decidir contractar 
majoritàriament dones per treballar 
a l’entitat. La societat nepalesa és 
molt masclista i Milan els hi dona 
l’oportunitat de sortir fora de casa, 
formar-se i tenir un sou.
Totes aquestes vivències estan 
explicades al llibre.
Sí, les escrivia cada dia al meu diari 
de viatge. Vaig valorar que el seu 
contingut podria servir perquè la 
gent veiés aquesta realitat amb els 
meus ulls. L’he titulat ‘Aasha, una 
ventana abierta a la esperanza’, 
perquè estic convençuda que les 
coses poden canviar.
On es pot aconseguir?
A la botiga Moguda familiar, del 
carrer Major, o bé enviant un 
missatge al meu Instagram, @
lunatikaperdia.

‘A Occident tenim més 
coses materials, però 
no hi veus expressions 
de tanta felicitat’

Mestra d’educació infantil

A títol personal
LAURA GRAU
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