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L’Impost de terrasses, 
condonat de nou PÀG. 4
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Hola
estiu!
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L’INS La Ferreria 
estrenarà el nou
edifi ci de cicles
formatius al mes
de setembre PÀG. 2
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L’INS La Ferreria estrenarà el 
curs vinent el nou edifi ci que 
s’ha construït als terrenys del 
centre –al solar que limita amb 
els carrers Progrés i Química–  
per albergar bona part dels cicles 
formatius i poder així descon-
gestionar l’edifi ci principal, on 
conviuen amb els cursos d’ESO 
i Batxillerat. El nou equipament, 
amb una superfície de 1.315 m2,  
disposa d’aules tècniques, sales 
per fer tallers i un ampli porxo. 
Les obres, que van començar el 
maig de l’any passat, tenen un 
cost de 2,3 milions d’euros, que 
sufraga la Generalitat. 

Novetats. Els alumnes dels cicles 
accediran a l’institut per una 
nova entrada situada al costat 
del nou equipament, on també 
es traslladarà la consergeria. La 
resta d’alumnat ho farà per l’en-
trada a peu de carrer de la faça-
na principal. La passarel·la actu-
al d’accés quedarà anul·lada. 
L’actuació també inclou la remo-
delació d’alguns espais de l’ac-
tual edifi ci, que data del 1996, 
i consta de 6.000 m2 construïts, 
distribuïts en tres plantes. La re-
forma implicarà canvis d’ubica-
ció de laboratoris i tallers per a 
l’adequació de autre noves aules. 
La planta baixa de l’immoble ac-

tual es destinarà exclusivament 
als mòduls de la Formació Pro-
fessional, mentre que la segona i 
tercera planta acollirà l’alumnat 
d’ESO i Batxillerat. 
La intervenció a La Ferreria 
respon a la demanda feta per 
l’Ajuntament i el Consell Esco-
lar Municipal al departament 
d’Educació per tal que l’insti-

tut esdevingui un centre de re-
ferència a la comarca en cicles 
formatius. La petició es va fer 
arribar al Parlament després 
que al 2018 la Generalitat deci-
dís traslladar a Terrassa el cicle 
de documentació sanitària que 
s’oferta el centre. L’INS La Fer-
reria compta amb més d’un mi-
ler d’alumnes.

Actualitat
laveu.cat

EDUCACIÓ

NOVA FORMACIÓ
El centre posarà en marxa el Curs Bàsic 
d’Informàtica d’Ofi cina, adreçat a l’alumnat de 1r i 
2n d’ESO desmotivat amb els estudis obligatoris
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El nou immoble, amb 
una superfície de 1.315 
m2, disposa d’aules 
tècniques, sales per fer 
tallers i un ampli porxo. 
Els treballs han costat 
2’3 milions d’euros

El nou edifi ci s’ha construït a uns terrenys de l’INS La Ferreria ubicats entre els carrers Progrés i Química 

L’obres d’ampliació de l’institut 
La Ferreria entren en la recta fi nal
Laura Grau | La Ferreria

El nou edifi ci acollirà bona part dels cicles formatius a partir del curs vinent i permetrà descongestionar l’equipament actual

Nou cicle 
d’Animació 
Sociocultural
L’INS La Ferreria oferirà el 
curs vinent el Cicle Formatiu 
de Grau Superior d’Animació 
Sociocultural i Turística, un 
mòdul que combina la for-
mació acadèmica amb l’apre-
nentatge en una empresa, 
oferint la possibilitat d’adquirir 
les competències necessà-
ries tant a les aules com als 
centres de treball. “Es poden 
crear dinàmiques molt inte-
ressants entre l’institut i les 
entitats locals”, ha remarcat  
la directora, Maite Fons.

Altra novetat. El curs vinent 
també es posarà en marxa un 
nou Cicle Formatiu de Grau 
Bàsic d’Informàtica d’Ofi ci-
na, adreçat als alumnes que 
hagin cursat primer i segon 
d’ESO, però estiguin desmo-
tivats per continuar els estu-
dis obligatoris. “Permetrà als 
alumnes acreditar el títol de 
l’ESO i alhora obtenir una ti-
tulació com a tècnic de grau 
bàsic”, ha dit Fons | LG

Actualitat
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Sílvia Alquézar | Montcada

120 alumnes opten a entrar a la universitat

Actualitat

BATXILLERAT

S’han de d’intentar 
trobar nous contin-
guts al Batxillerat 
que es puguin  adap-
tar millor als temps 
actuals. El Batxillerat 
és molt teò ric i gene-
ralista. 

Laia Jubany
INS La Ribera

‘El Batxillerat és 
molt generalista’

La promoció que enguany fa les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ha cursat els dos anys de Batxillerat marcats per la 
pandèmia, amb el confi nament total durant el darrer trimestre del primer i la semipresencialitat de les classes, al segon.
Més del 90% aprova la Selectivitat, però només el 60% aconsegueix la nota de tall per accedir als estudis desitjats. Sílvia Alquézar i Raül Rivas

El segon de Batxille-
rat té un temari molt 
extens que no dona 
temps a aprofundir. 
Potser es podria re-
partir entre els dos 
cursos per assolir mi-
llor els coneixements.

Júlia Vila
INS La Ferreria

És necessari que hi 
hagi unes proves per-
què tots tinguem les 
mateixes oportunitats 
per entrar a la univer-
sitat. El que s’hauria 
de canviar és l’ava-
luació del Batxillerat.

Laila El Mezouary
INS M.Miró

Jo preferiria que no 
s’hagués de fer per-
què et jugues el teu 
futur a un sol exà-
men. L’únic positiu 
és que, si et va bé, et 
pot servir per pujar la 
nota mitjana.

Laia Poy
La Salle

‘Els continguts es 
podrien repartir’

‘Cal revisar el model 
de Batxillerat’

‘La selectivitat 
s’hauria d’eliminar’

L’Ajuntament va lliurar l’1 de 
juny els diplomes de reconei-
xement a l’alumnat de 2n de 
batxillerat guardonat pels seus 
Treballs de Recerca (TDR). El 
Servei Educatiu del Vallès Oc-
cidental VI, que presta servei 
als municipis de Montcada i 
Reixac, Ripollet i Santa Perpè-
tua de Mogoda, és l’organisme 
que escull els TDR premiats i 
del municipi se’n van triar vuit 
treballs, dos de cada institut del 
municipi. L’alcaldessa, Laura 

Campos, i la regidora d’Edu-
cació, Jessica Segovia, ambdues 
d’ECP, van felicitar personal-
ment els premiats –vuit noies i 
dos nois– i els van encoratjar a 
seguir investigant i estudiant.

Distincions. Els alumnes de 
l’institut Montserrat Miró Yeray 
Izquierdo i Laila El Mezouary 
han estat premiats pels treballs 
‘Programació i confi guració 
d’un router mikrotik’ i ‘El hu-
mor del siglo XXI: los memes’, 
respectivament. De l’institut 

La Ferreria, els reconeixements 
han estat per María Mejía i Júlia 
Vila, amb ‘Estudi oníric. Somi-
em el mateix els adults que els 
adolescents?’, i Mireia Granero i 
Hugo Villaitodo, per ‘L’esquizo-
frènia’. De l’institut La Ribera, 
Salma Marín s’ha endut el pre-
mi amb ‘L’anticatalanisme com 
a forma de propaganda política’ 
i Laia Jubany, per ‘El poder y 
el placer femenino en la poesía 
de Champourcin’. Del col·legi 
La Salle, els reconeixements 
han estat per a Sara Barragán, 
amb ‘Anàlisi de l’autoestima en 
els adolescents i la seva inci-
dència en el desenvolupament 
acadèmic’, i Laia Poy, amb ‘Re-
construcció del Teatre romà de 
Mèrida’.

Marcats per la pandèmia. La pro-
moció que fi nalitza enguany els 

estudis de batxillerat ha cursat 
els dos anys en el marc de la 
pandèmia per la Covid-19, 
una conjuntura que ha con-

dicionat la realització de les 
investigacions, segons han re-
conegut els premiats.

VIDEO A LAVEU.CAT

Distinció institucional 
per als premiats als 
Treballs de Recerca

L’alcaldessa i la regidora d’Educació van encoratjar els joves a seguir investigant i estudiant
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PÀG. 06

LA RIBERA
El govern es compromet a afrontar les 
demandes del veïnat, que reclama mà 
dura contra l’incivisme i les ocupacions

Les terrasses ja tornen a estar plenes ara que s’han relaxat les mesures anti-covid davant l’avenç de la campanya de vacunació

PLE DE MAIG

L’Ajuntament condona als restauradors 
el pagament de la taxa de terrasses
La mesura, aprovada amb el suport de tots els grups, s’aplica per segon any consecutiu per pal·liar els efectes de la pandèmia

L’Ajuntament ha suspès per 
segon any consecutiu el cobra-
ment de la taxa municipal de 
terrasses de bars i restaurants, 
en el marc del Pla de xoc de re-
activació del teixit comercial per 
fer front a la difícil situació eco-
nòmica provocada per la pan-
dèmia. Amb aquesta mesura, la 
corporació deixarà d’ingressar 
45.000 euros.
L’acord es va prendre al Ple 
de maig, on es va ratifi car per 
unanimitat la proposta del go-
vern atesa la conjuntura. Cs 
va fer constar, però, que altres 
comerços considerats no essen-
cials també han estat tocats per 
la crisi. “Atenent al principi 
d’igualtat, creiem que tam-
bé s’haurien de poder bene-
fi ciar d’ajuts municipals”, va 
assenyalat la regidora del grup 
Angelina E. del Pino. En nom 
de l’altre grup de l’oposició, el 
PSC, Andreu Iruela, tot i com-
partir el parer de Cs, va mati-
sar que “si bé és cert que la 
situació ha perjudicat molts 
comerços de proximitat, sens 
dubte el sector més afectat ha 
estat el de l’hostaleria”.
En representació de l’executiu, 
el president de l’Àrea Econò-
mica, Gerard Garrido (ERC), 
va respondre que la situació 

econòmica de l’Ajuntament no 
permet donar ajuts directes als 
comerços i, en qualsevol cas, 
tampoc té la competència per 
fer-ho. “Això li correspon a 
l’Estat i a la Generalitat”, va 
dir l’edil. 

Treball conjunt. “Som conscients 
de les difi cultats que afronta 
el comerç de proximitat, per 
això estem treballant conjun-
tament amb les associacions 
comercials del municipi en la 
línia de col·laborar a la dina-
mització del sector”, va asse-
nyalar Garrido. Hi ha propostes, 
però, que l’Ajuntament no pot 
assumir, com ara que es condoni 
la taxa de residus als comerços, 
una decisió que depèn de l’Àrea 
Metropolitana, que s’ha mostrat 
contrària a fer-ho.

Pilar Abián | Redacció
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Aprovació de les bases per als 
tercers pressupostos participatius 
El Ple va aprovar per unanimitat les bases de la tercera convoca-
tòria dels pressupostos participatius cara a l’exercici del 2022 que 
incorpora novetats, com ara la possibilitat de presentar projectes de 
caràcter social i d’altres específi cs de l’àmbit juvenil. A través del 
Portal Montcada Participa, la ciutadania podrà decidir a quines ac-
tuacions anirà destinada una part dels recursos econòmics públics 
del municipi, en total 285.000 euros. El Ple també va aprovar una 
moció presentada per ECP sobre l’ofensiva d’Israel a Palestina, que 
ha causat més de 200 morts, amb els vots d’ERC i el PSC. Cs va 
decidir abstenir-se en no ser un tema d’àmbit municipal | PA

ALTRES PUNTSEscoles de dansa. En la mateixa 
línia que amb la taxa de terras-
ses, el Ple va acordar per una-
nimitat no liquidar la d’ús d’es-
pais escènics municipals a les 
escoles de dansa al llarg de l’ac-
tual exercici. Aquests negocis 
també s’han vist afectats per la 
pandèmia ja que, en no poder 
fer classes presencials durant 
mesos, han perdut força alum-
nat. Com les escoles de dansa 
solen llogar instal·lacions públi-
ques per fer els seus festivals, el 
consistori ha decidit condonar 
el pagament de les taxes fi ns al 
31 de desembre d’enguany.

‘Som conscients de les 
difi cultats que afronta el 
comerç de proximitat, 
per això estem treballant 
amb les associacions 
comercials per dinamitzar 
el sector’

Gerard Garrido
President de 
l’Àrea Econòmica
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El dispensari torna a obrir 
però sense consulta mèdica 

Pilar Abián | Can Sant Joan

CAN SANT JOAN

L’AV expressa el seu malestar després d’haver presentat 400 signatures a l’ICS
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L’infermer del dispensari, atenent una pacient crònica que requereix atenció diària

Després d’estar més d’un any 
tancat al públic –des de l’inici 
de la pandèmia de la Covid-19, 
al març del 2020– el dispensari 
de Can Sant Joan ha tornat a 
obrir les portes al públic aquest 
mes de juny tot i que, de mo-
ment, només amb el servei d’in-
fermeria i consergeria. El motiu 
del tancament provisional res-
pon al fet que el centre no ga-
ranteix una bona ventilació i té 
una sala d’espera molt tancada 
i petita. “Aquests factors im-
pedien complir els protocols 
anti-covid i, per això, el servei 
de prevenció no ha autoritzat 
fi ns ara la reobertura”, ha ex-
plicat l’adjunta de direcció dels 
CAP de Montcada i Reixac, 
Ana Tirado.
Els pacients que requereixen el 
servei d’infermeria –la majoria, 
malalts crònics– ja poden con-
certar cita directament al dispen-
sari i també ser atesos a domicili 
en els casos que es determini. 

“Si la campanya de vacuna-
ció avança tal com està pre-
vist, esperem que al setembre 
ja es pugui reprendre també 
l’atenció mèdica”, ha afegit Ti-
rado. Mentrestant, la metgessa 
Ana Anaya seguirà visitant els 
seus pacients al CAP Montcada.

Queixes. Aquesta obertura a 
mitges no ha agradat l’AV Can 
Sant Joan. “No és la notícia 
esperada pels veïns després 

d’haver lliurat al maig 400 
signatures reclamant la re-
obertura total del centre i 
demanant que es mantingui 
també en servei a l’agost”, ha 
fet constar el president de l’en-
titat, José Luis Conejero, qui, 
d’altra banda, es queixa de no 
haver rebut cap resposta a les 
demandes presentades tant a 
l’ICS com a l’Ajuntament. “No 
s’han dignat a reunir-se amb 
nosaltres”, ha lamentat.

Acord entre policies per 
a la vigilància del sector

Pilar Abián | Redacció

Fins al proper mes de setembre, 
la Policia Local i la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona treballaran 
conjuntament per garantir el 
civisme i la convivència a l’en-
torn del Rec Comtal. L’objec-
tiu és erradicar defi nitivament 
l’ocupació d’espais comuns i 
evitar la pràctica del bany, que 
està prohibida. 
“Aquest pla de treball neix de 
la preocupació dels dos con-
sistoris per preservar el Rec”,
ha explicat el regidor respon-
sable de la Policia Local, Oriol 
Serratusell (ECP).  En aquesta 

línia, l’Ajuntament de Barcelo-
na està redactant un projecte 
per naturalitzar el lateral del 
canal, amb la plantació d’arbus-
tos i arbres que contribueixin a 
dissuadir del bany als visitants.

‘El Rec es mou’. D’altra ban-
da, durant els mesos de juliol, 
agost i setembre s’organitzarà, 
per cinquè any consecutiu ‘El 
Rec Comtal es mou’. Aquesta 
iniciativa, amb activitats per a 
joves i infants, està impulsada per 
la Taula del Rec Comtal i compta 
amb el suport dels ajuntaments 
de Montcada i Barcelona.

REC COMTAL

Montcada i Barcelona treballaran conjuntament aquest estiu

El Rec Comtal, un canal mil·lenari que connecta els barris de Can Sant Joan i Vallbona
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Els veïns de la Ribera volen 
acabar amb la mala imatge del 
seu barri provocada, en bona 
part, per l’incivisme i la sensa-
ció de deixadesa i aïllament res-
pecte el centre del nucli urbà. 
Aquesta mala maror es va fer 
palesa a l’assemblea informa-
tiva convocada el 25 de maig, 
a petició de la Taula Activa, i 
en la qual va participar una de-
legació del govern municipal 
formada per l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), i la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (ECP).
La reunió es va convocar per 
parlar sobre la situació dels 
projectes d’urbanització als so-
lars de les antigues fàbriques 
Valentine i Daicolorchem, però 
va derivar en una exposició de 
queixes per part dels assistents, 
que van reclamar principalment 

mà dura contra els abocaments 
i els abandonaments d’escom-
braries en la via pública i més 
presència policial per frenar les 
ocupacions. “Érem conscients 
que l’acte acabaria anant en 
aquesta línia, ja que la gent 
està molesta per la situació 
actual del barri”, va reconèi-
xer el president de l’AV La Ri-
bera, Jaime Imbernón. Malgrat 

tot, el representant veïnal va 
emfatitzar la tasca que s’està 
fent per millorar-lo. 

Compromís del govern. Els 
responsables municipals van 
prendre nota de les demandes 
veïnals i es van comprometre a 
posar-hi fi l a l’agulla. “La Ribe-
ra es troba encaixonada entre 
dos solars pendents d’urba-

nitzar i estem vetllant per aca-
bar amb aquestes barreres, 
però hi ha molts problemes 
quotidians que també hem de 
resoldre”, va manifestar l’alcal-
dessa.
Sánchez, per la seva banda, 
va explicar que els projectes 
urbanístics previstos als solars 
buits “seran transformadors 
i cohesionadors amb la res-

ta del municipi i recullen les 
propostes veïnals plantejades 
al 2018, en el marc del procés 
participatiu que es va fer”. 

Futur immediat. Els represen-
tants del govern van anunciar 
que a curt termini es recuperarà 
la pista esportiva i es faran actu-
acions per millorar l’accessibili-
tat al parc de les Aigües. També 
es van comprometre a tornar a 
fer una nova assemblea en dos 
mesos. “Aquest tipus de troba-
des poden ser la manera de 
reactivar la participació a la 
Taula Activa”, va dir Sempere. 
L’edil va anunciar que mentre 
el Centre Cívic continuï tancat 
per la pandèmia –en no poder 
garantir una bona ventilació–, 
s’instal·laran dos mòduls al car-
rer per acollir-hi activitats.

El govern recull les reclamacions 
veïnals per millorar el barri

LA RIBERA

Pilar Abián | La Ribera

L’assemblea es va fer a la pista esportiva que, en breu, s’equiparà amb cistelles, porteries i tanques metàl·liques per a la pràctica esportiva
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L’AV Reixac vol accés a aigua potable 

Pilar Abián | Redacció

L’AV Sant Pere de Reixac ha rei-
terat les seves demandes perquè 
la trentena d’habitatges que hi 
ha al sector disposin d’aigua 
potable i acabin així els proble-
mes de submimistrament que 
tenen en l’actualitat. “Última-
ment, cada cap de setmana 
ens quedem sense aigua”, ha 
explicat la vicepresidenta de 
l’AV, Montse Calvo. Els veïns 
compten amb un dipòsit de 

50.000 litres enmig de la munta-
nya, que s’omple des d’un pou 
que hi ha a la zona d’horts del 
Besòs a través d’una bomba de 
difícil accés. El precari estat del 
dipòsit així com les necessitats 
de consum dels negocis que hi 
ha a l’entorn són els motius pels 
quals les llars es queden sovint 
sense aigua. 

Resposta municipal. Atenent a les 
demandes veïnals, l’Ajuntament 

ha fet un estudi sobre el cost que 
tindria fer arribar la xarxa pota-
ble a Reixac –121.000 euros– i 
ha sol·licitat a l’Agència Catala-
na de l’Aigua una subvenció per 
cobrir el 95% del total, mentre 
que la resta –6.000 euros– l’hau-
rien d’assumir els veïns. “Altres 
demandes històriques del sec-
tor només es poden resoldre 
amb un projecte d’urbanitza-
ció”, ha indicat el regidor d’Ur-
banisme, Jordi Sánchez (ERC).

SERRALADA DE MARINA

L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció per cobrir el 95% del cost total, uns 121.000 euros

‘La mala maror es 
combat treballant i tant el 
veïnat com l’Ajuntament 
tenim un objectiu  comú, 
que és dignifi car 
el barri

Laura Campos
Alcaldessa

ar

Membres de la junta de l’AV Sant Pere de Reixac, davant del dipòsit d’aigua
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L’Ajuntament anuncia per a aquest estiu la recuperació i remodelació de la pista esportiva

LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
TORNA AL SEU HORARI HABITUAL

De dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h

Dissabte,

de 9 a 13.30 h

Ja no cal cita prèvia!

C. Progrés s/n. Tel. 935 644 157

L’augment de la temperatura de l’aigua, l’increment de la radiació solar, la 
disminució del cabal dels rius i la presència de nutrients han afavorit en 
les darreres setmanes la presència d’algues al Ripoll i al Besòs. Es tracta 
d’un procés natural que actua com a indicador de la qualitat ecològica 
dels cursos fl uvials que, com aquests, tenen molta pressió humana | LR

MEDI AMBIENT

La presència d’algues indica 
el bon estat de salut dels rius
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Les activitats esportives en temps de lleure afavoreixen el desenvolupament dels infants |
Shutterstock

L’estiu del 2021, un temps per gaudir-lo plenament

Publireportatge

Després de la bona experiència de 
l’estiu passat quan, malgrat la 
situació pandèmica, es van obrir pas 
a tot Catalunya i amb total seguretat 

una munió d’activitats de lleure, educatives i 
esportives, aquest any es tornaran a fer, per tal 
que infants i joves puguin gaudir-ne plenament.

Els ajuntaments tornen a demostrar el seu com-
promís, i amb el suport tècnic, material i econòmic de 
la Diputació de Barcelona, treballen perquè infants i 
joves disposin d’una oferta prou àmplia i diversa per 
garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en el 
conjunt de les activitats educatives i de lleure que 
s’organitzen al territori. 

Com l’any passat, el món local s’està bolcant en la 
preparació de l’oferta de lleure en temps de vacan-
ces per a infants i joves. A hores d’ara, molts ajunta-
ments compten ja amb un ampli catàleg de recursos 
i serveis d’estiu i dissenyen activitats, aporten ajuts 
i cedeixen espais i materials a les entitats de lleure 
i esportives dels seus municipis, a més de donar 
suport a les famílies a través de beques, la reducció 
de preus i fi ns i tot la gratuïtat.

 Malgrat que les actuals dades sanitàries són 
millors, tot fa preveure que aquest estiu no serà del 
tot “normal” i que es mantindran moltes de les mesu-
res de seguretat que encara ara cal aplicar. I és per 
això, que des de la Diputació de Barcelona es continua 
treballant en diverses línies de suport per acompa-
nyar els ajuntaments de la província en l’organització 
d’activitats. A més, s’han intensifi cat i reforçat els 
espais de relació amb el personal tècnic municipal i 
els responsables polítics dels ajuntaments de la pro-
víncia. I se segueixen impulsant els contactes amb els 
agents educatius, esportius i de lleure per compartir 
propostes i criteris que ajudin a fomentar i promoure 
l’organització d’activitats segures i de qualitat. 

Juntament amb aquest treball, la Diputació de 
Barcelona torna a posar a disposició del món local 
i del conjunt de la ciutadania el web Per un estiu 
segur per a tothom: activitats d’estiu 2021, on els 
professionals dels àmbits de l’esport, el lleure, la 
joventut i l’educació poden trobar tot un seguit de 
recursos normatius, educatius i recomanacions amb 

la voluntat de contribuir a planifi car i organitzar acti-
vitats locals per a infants i joves, des d’una perspec-
tiva municipal, equitativa i de qualitat. 

Aquest web s’anirà actualitzant quan hi hagi nove-
tats, i en ell, a banda de les mesures i recomanacions 
sanitàries i higièniques, s’hi poden trobar també 
materials educatius, esportius i de lleure organitzats 
per temàtiques d’interès, com ara autoconeixement 
i orientació, hàbits saludables, sexualitat i gènere, 
activitats esportives i acompanyament emocional; o 
per grups d’edat, de 6 a 9 anys, de 10 a 14 anys o de 
més de 14 anys. 

La Diputació anima a fer ús dels recursos i orien-
tacions d’aquest web, que vol esdevenir un lloc de 
referència on buscar informació actualitzada per a 
un estiu en què tot torna a ser possible.

I una vegada passat l’estiu, la Diputació de Barce-
lona seguirà oferint formació i recursos per orientar, 
acompanyar i ajudar els ajuntaments i la comunitat 
educativa, esportiva i juvenil en el disseny i la prepa-
ració del nou curs. 

Més informació a:
www.diba.cat/web/activitats-estiu/

Activitats de lleure, educatives i esportives per als nostres infants i joves

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especial-
ment, als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
número 3 “Garantir una vida sana i promoure el benes-
tar per a totes les persones a totes les edats” i número 4 
“Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida 
per a tothom”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea 
General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen 
part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona 
n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport 
als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Les activitats de lleure contribueixen al benestar i a l’educació d’infants i joves | Shutterstock

Des dels ajuntaments s’organitzen activitats de lleure equitatives i 
de qualitat | Shutterstock

Activitats de lleure de qualitat perquè infants i joves gaudeixin de l’estiu | Shutterstock
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Tall de la C-17 per fer un toc 
d’atenció a les administracions

Lluís Maldonado | Pla d’en Coll

Al voltant de 150 treballadors 
de Nissan a Montcada es van 
manifestar el 28 de maig, tallant 
la C-17 per exigir garanties de 
futur. L’acció es va fer coinci-
dint amb el primer aniversari 
de l’anunci de tancament de 
les plantes catalanes de la mul-
tinacional nipona i tenia com a 
objectiu reclamar a les adminis-
tracions un projecte que doni 
resposta a la pèrdua de teixit in-
dustrial i d’ocupació que supo-
sa la marxa de l’empresa auto-

mobilística. Una delegació del 
govern municipal, encapçalada 
per l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), es va desplaçar fi ns a la 
planta local per expressar el seu 
suport a la plantilla.

Parlen els sindicats. “Avui recor-
dem un dia fatídic, ara fa un 
any que Nissan ens va trair”, 
va lamentar el portaveu del sin-
dicat majoritari, Sigen-Usoc, 
Ramón Moreno, qui va criticar 
la falta d’avenços de la Taula de 
reindustrialització per absorbir 

els 20.000 llocs de treball, di-
rectes i indirectes perduts amb 
el tancament de les plantes ca-
talanes. “Hem de pressionar 
les administracions per  tenir 
garanties de futur i que la di-
recció de Nissan no faci jocs 
polítics”, va manifestar Javier 
Adalid, de CCOO. Mentre 
Julio Capdevila, d’UGT, va fer 
constar que “la gent està preo-
cupada i viu amb incertesa el 
dia a dia a sis mesos del tan-
cament defi nitiu, previst a fi -
nal d’any”.

NISSAN

La plantilla, preocupada per la lentitud amb què avança la Taula per la reindustrialització
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Els manifestants van tallar la carretera el 28 de maig al matí durant més de mitja hora, a l’alçada de la planta local de Nissan

La UE es compromet a respondre 
les demandes dels antiincineració
El govern espanyol i la Comissió Mediambiental de la Unió Europea 
hauran de donar resposta a les peticions recollides a la interpel·lació 
defensada el 26 de maig per l’activista montcadenc José Luís Conejero 
en el si de l’ens de la UE i tramitada per la plataforma valenciana Aire 
Limpio en la Hoya de Buñol, amb el suport d’altres plataformes antiici-
neració, entre les quals la de Montcada i Reixac. Conejero va exposar 
de forma virtual davant la Comissió europea els problemes de conta-
minació provocats, d’una banda, per la multinacional Cemex a Buñol i 
per la incineració a cimenteres, en general. “Sabem que és molt difícil 
que s’acceptin totes les nostres demandes, però el principal objectiu 
era fer-nos escoltar en el si de la UE”, ha manifestat Conejero | PA

MEDI AMBIENT

EUCat aposta per les polítiques 
socials per combatre el feixisme

‘Contra el feixisme i per la unitat de les esquerres’ va ser el títol de 
l’acte convocat el 29 de maig a Can Sant Joan pel comitè local d’Es-
querra Unida Catalunya (EUCat) i al qual van participar la coordi-
nadora de la formació, Núria Lozano; el nou responsable del partit 
al municipi, José Rodríguez, i Carles Vallejo, de l’Associació Catala-
na d’Expresos polítics del Franquisme. Lozano va expressar la seva 
preocupació per l’impacte que ha tingut la pandèmia en les classes 
populars i es va referir a la necessitat que hi hagi més unió entre les 
formacions d’esquerres i molta pedagogia per plantar cara al feixis-
me. “La millor manera de combatre’l és amb millors condicions de 
vida per a la gent”, va dir. Vallejo –a la imatge, parlant– va afegir que 
no és casual que els governs liberals i de la ultradreta es carreguin 
drets socials: “Saben que així els pobres s’enfronten entre ells” | PA
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Prèviament, cal concertar l’entrevista 
trucant al telèfon gratuït 

900 124 124
o enviant un correu electrònic a 

sindic@sindic.cat

EL SÍNDIC A 

El proper dilluns 14 de juny de 2021 
l’equip del Síndic de Greuges de 
Catalunya farà atenció telemàtica a 
Montcada i Reixac.

Atendrem les persones que vulguin 
fer consultes o presentar queixes 
sobre una actuació de l’Administració 
pública i també sobre les empreses 
que presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.).

Les visites s’atendran per videotrucada 
o telefònicament

Atenció

telem
àtica

MONTCADA 
Lafarge-Holcim renova el fi ltre 
del forn on fabrica el ciment 
Pilar Abián | Redacció

Lafarge-Holcim va destinar l’any 
passat 652.000 euros a la planta 
de Montcada i enguany té pre-
vist invertir-hi un altre milió en 
millores tècniques destinades a 
“protegir el medi ambient en 
línia amb els estàndards euro-
peus”, segons ha assenyalat en 
un comunicat. Entre les actua-
cions fetes en els darrers mesos 
hi ha el canvi de fi ltre de la mol-
ta on fabrica el ciment. 
Aquestes inversions es van ex-
plicar a la reunió del Comitè Lo-
cal d’Informació i Sostenibilitat 
(CLIS), que convoca anualment 
la fàbrica i a la qual convida or-
ganismes i entitats de l’entorn. 
A la trobada, no hi va participar 
cap membre de l’equip de go-

vern municipal –ECP i ERC– 
mentre sí ho van fer represen-
tants de l’oposició –PSC i Cs.

Present i futur. Malgrat els litigis 
que manté amb l’Ajuntament, 
l’AV Can Sant Joan i la Plata-
forma Antiincineració –parti-
daris del trasllat de la cimen-
tera–, Lafarge-Holcim no té 
previst marxar del municipi i 
ha traslladat a la Generalitat 
la responsabilitat de resoldre 
els problemes derivats de les 
últimes sentències judicials, 
tant del TSJC com del TS, que 
han donat la raó a la corpora-
ció local i a les entitats veïnals, 
declarant nul·la l’Autorització 
Ambiental Integrada de la plan-
ta. Quant als reptes de futur i 

d’acord amb la línia global de 
la indústria cimentera –una de 
les grans emissores de CO2, 
gas que provoca l’escalfament 
del planeta–, la fàbrica mont-
cadenca vol complir al 2050 
amb l’objectiu de 0 emissions 
de carboni i, per això, treballa 
en dues línies que va explicar al 
Comitè. D’una banda, vol dei-
xar de consumir combustible 
fóssil i utilitzar exclusivament 
biomassa i el que es coneix com 
a CDR –derivat de residus– i 
de l’altra, utilitzar per a la fabri-
cació del ciment materials com 
restes de formigó i residus de 
construcció en comptes de clín-
quer, ja que aquest provés de la 
calcària i requereix combustible 
per a la seva producció. 

BALANÇ ANUAL

La cimentera anuncia inversions i confi a que la Generalitat esmeni la manca de llicència
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Primer avís important d’un 
estiu que es preveu complicat

Aquesta primavera hi ha hagut 
diferents focs forestals al muni-
cipi i al seu entorn, el més im-
portant dels quals es va declarar 
el 8 de juny, cap a les 18.30h, 
al parc de Collserola, concreta-
ment a  la zona de la carretera 
Alta de Roquetes, a Nou Barris, 
cremant un total de 10 hectàre-
es. Les fl ames i sobretot el fum 
van arribar, amb l’ajut del vent,  
al terme de Montcada i Reixac, 
obligant a tallar la carretera del 
cementiri de Collserola i a re-
comanar el confi nanament als 
veïns de Can Cuiàs i la Zona 
21 de Terra Nostra als seus 
domicilis per evitar la inhala-
ció del fum. Els bombers van 
trigar més de quatre hores a 
donar el foc per controlat i van 
haver de treballar tota la nit per 
acabar amb les fl ames, que en-
cara hi havia actives i, sobretot, 
per refrescar la zona cremada. 
En les tasques d’extinció van 
participar també 3 vehicles de 

l’ADF i 2 de Protecció Civil de 
Montcada i Reixac. 

Prevenció. L’Ajuntament, que 
el  proper 14 de juny presen-
tarà la campanya de prevenció 
d’incendis forestals, preveu que 
aquest serà un estiu complicat 
perquè els boscos estan molt 

secs. “L’estrès hídric que pa-
teix la comarca ja ens està 
indicant com serà la campa-
nya; hem de tenir molta pre-
caució”, ha assenyalat Oriol 
Serratusell (ECP) regidor res-
ponsable de la Policia Local i 
Protecció Civil i cap de l’ADF 
la Serralada.

INCENDI A COLLSEROLA

La sequera i el vent fan que un foc iniciat a Barcelona arribi fi ns al terme municipal
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En les tasques d’extinció hi van participar voluntaris de l’ADF i de Protecció Civil

Pilar Abián | Redacció

VIA PÚBLICA

En estat greu, un jove atropellat a 
l’estació de França de Montcada
Continua en estat molt greu el jove de 27 anys que la nit del 4 de juny 
va ser atropellat a l’estació de França de Montcada, poc abans de les 
23h, per un tren de Rodalies que provenia de Barcelona. El ferit, que 
estava de pas al municipi, va haver de ser rescatat de sota del comboi 
pels bombers. En l’actuació van intervenir també unitats de la Policia 
Local, els Mossos –cos encarregat de la investigació– i el SEM | LR

LÍNIA R2

L’Ajuntament ha invertit 75.500 euros en l’asfaltat de trams dels car-
rera Provença, a Montcada Llevant, i Bateria i Bifurcació, a Can Sant 
Joan. “Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla d’asfaltat 2021 
destinat a millorar els carrers del municipi i que s’estendrà fi ns al 
fi nal de mandat”, ha explicat el regidor de Via Pública, Juan Carlos 
de la Torre (ECP), qui ha anunciat que, en breu, també es posarà en 
marxa el pla de millora de les voreres | LR

Actuació a tres carrers en el marc 
del Pla municipal d’asfaltat anual

Festa Major
Organitza: Col·labora:

Concurs d’engalanar balcons i finestres
Els balcons i les finestres s’hauran d’engalanar el 22 de juny com a màxim. Per participar-hi, enviar 
dues fotografies del balcó o finestra i lliurar-les a la bústia de l’AV Can Sant Joan (C/Bateria, 65) 
o bé, enviar-les per correu electrònic, en format jpg, a comisionfiestas.cansantjoan@gmail.com, 
indicant les dades personals, adreça, data de naixement i telèfon de contacte. Cal acceptar la política 
de protecció de dades. Les fotografies dels balcons es publicaran a l’espai Facebook de l’AV i els 
guanyadors s’obtindran per votació oberta.

• DIMECRES 23 DE JUNY 
18 h. Pregó de Festa Major
A càrrec de l’alumnat de l’Institut escola 
El Viver. En format virtual

  @avv.montcadacansantjoan

18.45 h. Missatge de benvinguda
De l’AV Can Sant Joan, a l’Espai Cultural 
Kursaal

19 h. Música per a tots els públics 
Amb el trio Perfils, a l’Espai Cultural 
Kursaal

• DIJOUS 24 DE JUNY
11 h. Espectacle infantil
Amb titelles i pallassos Tururut, 
a l’Institut escola El Viver

19 h. Havaneres
Amb l’Espingari, a l’Espai Cultural 
Kursaal

• DIVENDRES 25 DE JUNY
19 h. Audició de sardanes
Amb la cobla Nova Vallès, a l’Espai 
Cultural Kursaal

• DISSABTE 26 DE JUNY
11 h. Espectacle infantil
Amb el mag Joaquín Matas, a l’Institut 
escola El Viver

De 18 a 20 h. Espai de joc lliure i creatiu
i jocs de taula
Per als més petits i petites de la casa 
Al Rec Comtal (banda de Can Sant Joan)

20 h. Concert
Amb el grup local Desenfreno, a l’Espai 
Cultural Kursaal

• DIUMENGE 27 DE JUNY
A les 10.30 i a les 12 h. Circ en familia
A l’Institut escola El Viver
Places limitades (30 places)
Inscripcions, al mateix recinte, 15 minuts 
abans de l’inici de cada sessió

11 h. Visita guiada a la Casa
de les Aigües

19 h. Espectacle de cloenda
Amb Mayte Carreras (públic adult)

L’aforament de totes
les activitats és limitat
i condicionat a les mesures 
de prevenció de la Covid-19. 
El control d’accés es farà 30 
minuts abans de cada acte. 
Obligatori l’ús de mascareta.

Exposició: ‘’La nostra festa: 
genuïnament Montcada”
Fins al 9 de juliol, a l’Espai 
Cultural Kursaal

Llits elàstics al carrer 
Reixagó

PROGRAMA

Autor: A. Ruiz
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SERVEI PASSA
El Punt d’Assessorament ha ampliat les 
actuacions de prevenció i promoció de la 
salut per atendre les necessitats del jovent 

PÀG. 13

Entre els mesos de juny i juliol, 
els infants, adolescents i joves de 
Montcada i Reixac podran par-
ticipar en un ampli programa 
d’activitats que han organitzat 
diversos departaments de l’Ajun-
tament a diferents barris del 
municipi. L’objectiu del progra-
ma, batejat com ‘Hola estiu!’, és 
potenciar el lleure com a eina de 
cohesió social  i evitar la segrega-
ció, tal i com es descriu en el pro-
jecte Lleure educatiu 360 al qual 
l’Ajuntament està adherit. 

Contacontes. El programa va ar-
rencar el 2 de juny amb la pri-
mera sessió de la proposta ‘Els 
dimecres, contes!’, que va anar a 
càrrec del contacontes Blai Sena-
bre i que es va fer al costat del pa-
velló Miquel Poblet. Les sessions 
les organitzen les biblioteques 
locals i el Pla Educatiu d’Entorn 
a diferents barris amb l’objectiu 
que el públic familiar pugui gau-
dir d’una sessió de contes set-
manal a l’aire lliure.  La propera 
serà el 16 de juny a la plaça Bosc, 
amb el contista Joan de Boer. Cal 
fer inscripció prèvia al blog de les 
biblioteques perquè l’aforament 
és limitat. Amb el lema ‘L’estiu 
a les places’, també es fan pro-
postes lúdiques i esportives que 
inclouran jocs i infl ables d’aigua 
per combatre la calor de juliol.

Públic juvenil. Pel que fa a la fran-
ja d’edat compresa entre els 12 i 
els 18 anys, l’oferta també és va-
riada. La majoria d’activitats es 
concentraran a l’Espai Jove Can 
Tauler, com ara un taller d’acro-
bàcies, una jornada d’art urbà 
–amb actuacions de rap freestyle, 
dansa urbana i grafi tti–, una jam 
session i ‘Les 4 hores de rock’, 
amb l’actuació de grups locals, 
en homenatge a les antigues ‘8 
hores de rock de Montcada’ que 
s’havien fet als anys noranta.
El Centre Cívic Can Cuiàs serà 
un altre punt de trobada per als 
joves, amb propostes com tallers 
d’iniciació al swing i al hip hop i 
un de japonés per a princi piants. 

Propostes ecològiques. En el 
programa, no falten activitats 
relacionades amb el medi ambi-
ent, com un taller per aprendre 
a construir horts ecològics i una 
jornada d’observació i identifi ca-
ció de fauna i fl ora i inspecció de 
qualitat de l’aigua del riu Besòs, 
en el marc del Projecte Som Rius. 
Totes les propostes es poden con-
sultar a montcada.cat/holaestiu.

NOVETAT

Laura Grau | Redacció
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Un nen escolta atentament la primera sessió de contes del programa ‘Els dimecres, contes!’, que va obrir el contacontes Blai Senabre

‘Els dimecres, contes!’
proposa una sessió
de contacontes
a l’aire lliure setmanal

El programa ‘Hola estiu!’ fa propostes de 
lleure per al públic familiar i per als joves 
Les activitats es faran entre juny i juliol i es distribuiran per diferents barris del municipi per fomentar la cohesió social

El rap freestyle estarà present en les activitats que oferirà l’Espai Jove Can Tauler durant els mesos de juny i juliol per al públic jove
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Xerrada: “Què en sabem 
del col·lectiu LGTBIQ+?”
A càrrec del Casal Lambda
Al Centre Cívic Can Cuiàs (C. Geranis, s/n)

Cal inscripció prèvia

Tel.: 935 758 705
A/e: centreciviccancuias@montcada.org

Dia de l’Orgull a Can Cuiàs
16 de juny, 19 h
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Dia de l’Orgull a Can Cuiàs
16 de juny, 19 h
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El SIAD va incrementar un 30% 
la xifra d’atencions el 2020 

El nombre de dones ateses pel 
Servei Integral d’Atenció a la 
Dona (SIAD) durant el 2020 es 
va incrementar un 30% respec-
te l’any anterior, passant de 765 
usuàries a 1.061. Aquest incre-
ment està directament relacionat 
amb la crisi social i econòmica 
derivada de les mesures adopta-
des per les administracions per 
fer front a la pandèmia, unes me-
sures que han castigat especial-
ment les dones, que ocupen les 
feines més precaritzades i les que 
estan relacionades amb la cura 
de les persones. Aquestes xifres 
s’han fet públiques coincidint 
amb el Dia de la Salut de les do-
nes, efemèride que la Regidoria 
d’Igualtat, Feminismes i LGTBI 
va commemorar amb diverses 
activitats entre maig i juny.

Evolució. Cati Olid, responsable 
del SIAD –un dels serveis de 
l’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD), ubicada a la Casa de la 
Vila– ha pogut constatar que la 
situa ció de moltes dones maltrac-
tades que acudeixen al servei 
s’ha vist agreujada arran de la 
pandèmia per la impossibilitat de 
treballar i la manca d’ingressos 
propis. En aquest últim període 
també ha empitjorat la proble-
màtica habitacional de les dones, 
moltes de les quals són caps de 

família monoparental. “Hem 
comprovat el deteriorament de 
la salut mental d’aquestes do-
nes que, en alguns casos, ja ar-
rossegaven quadres de depres-
sió i ansietat”, explica Olid, qui 
assenyala que actualment s’està 
prestant suport psicològic a 22 
dones de Montcada i derivant al-
guns casos al Servei d’Interven-
ció Especialitzada de Sabadell.  

Dades actuals. Aquest any la si-
tuació no ha canviat substancial-
ment respecte el 2020. Durant 
el primer trimestre del 2021, el 
SIAD ha atès una mitjana diària 
de cent dones, la majoria de for-
ma telefònica, una modalitat que 
va fer un salt qualitatiu durant 
la pandèmia i que, segons Olid, 
“ha vingut per quedar-se”. Si 
abans les trucades eren només 
la porta d’entrada al servei, ara 
s’han convertit en un mitjà per 
fer un seguiment de la situació 
de cada dona, mecanisme que es 
va activar durant el confi nament 
davant la impossibilitat de pres-
tar atenció presencial. 

La salut mental de les dones maltractades ha empitjorat a causa de la crisi

Laura Grau | Montcada

La responsable del SIAD, Cati Olid, atenent una de les usuàries del servei

DIA DE LA SALUT DE LES DONES

 L
AU

R
A 

G
R

AU

Les mesures per frenar 
la pandèmia han 
castigat especialment 
el col·lectiu femení
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HIPO-PILATES
Cal portar la màrfega de casa per 
poder realitzar l’activitat.
Grup A

Dimarts i/o dijous, de 10 a 11.30 h            
8 sessions (40 euros)
Grup B

Dimarts de 18.30 a 20 h            
4 sessions (20 euros)

IOGA KUNDALINI
Cal portar la màrfega de casa.
Dimecres, de 20 a 21.30 h            
4 sessions: (20 euros) 

BOLLYWOOD
Dijous, de 19 a 20 h            
4 sessions (20 euros) 

FEM SABÓ AMB OLI USAT
Cal portar 1/4 de litre d’oli d’oliva 
usat (colat i sense restes de 
menjar) i un bric net i escorregut 
o una carmanyola amb tapa per
emportar-se una mostra de sabó.
Divendres 9 de juliol,
de 17.30 a 20 h            
Gratuït

CENTRE CÍVIC 
CAN CUIÀS
C. Geranis, s/n
Telèfon: 935 758 705 
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 
20 h, i dimarts, de 10 a 14 h
A/e: centreciviccancuias@montcada.org

Cal inscripció als tallers i activitats:
del 21 al 30 de juny

Montcada i Reixac ·Juliol 2021

  ESTIU A LA Xarxa

CENTRE CÍVIC 
L’ALZINA
C. Núria, 73
Telèfon: 935 640 862 
Horari: de dilluns a divendres,
de 17 a 20 h, i dimarts i divendres, 
d’11.30 a 15.30 h
A/e: alzina@montcada.org

MANUALITATS ADULTS:  
“MALETÍ CARTONATGE”
Dijous 15 i 22 de juliol, 
de 18 a 20 h
2 sessions (10 euros) 

CENTRE CÍVIC
LA RIBERA
C. Llevant, 10
Telèfon: 935 753 080
Tancat al públic. Només atenció 
telefònica i per correu electrònic.
A/e: centreciviclaribera@montcada.org

GIMBA. GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT
Dimarts  i divendres 
Primer torn: de 16 a 17 h 
Segon torn: de 17 a 18 h
Gratuït

TAITXÍ 
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Gratuït

FLAMENC TERÀPIA
Dimarts 6 i 13 de juliol, 
de 10.30 a 12 h
Gratuït

CASAL GENT 
GRAN CASA
DE LA MINA 
Av. de la Unitat, s/n
Telèfon: 935 644 418
Horari: de dilluns a divendres, 
de 16 a 19.30 h
A/e: caalamina@montcada.org

FES LES TEVES JOGUINES
Dilluns 19 de juliol, 
de 18 a 20 h
Lloc: Plaça del Poble 
(Terra Nostra)
Gratuït

TALLER DE VAIXELLS DE VELA
(de 6 a 11 anys)

Dimarts 20 de juliol,
de 17.30 a 19.30 h
Gratuït

HHolaolaestiu!estiu! HHolaolaestiu!estiu!

COSMÈTICA NATURAL 
Els participants hauran 
de portar dos o tres envasos 
petits.
Divendres 16 de juliol, 
de 17.30 a 20 h            
Gratuït

HHolaolaestiu!estiu!
Activitats d’estiu
per a infants i joves

TALLER DE MANUALITATS
(de 6 a 8 anys)

Dimecres, de 18 a 20 h            
3 sessions (15 euros)

HIP-HOP
(de 14 a 18 anys)

Divendres, d’11 a 12.30 h            
4 sessions (20 euros)

SWING PER A JOVES
(de 14 a 18 anys)
Dimarts i dijous, d’11.30 a 12.30 h
8 sessions (40 euros) 

TALLER D’INICIACIÓ 
AL JAPONÈS
(a partir de 16 anys) 
Dimarts, de 18.30 a 19.30 h            
4 sessions (20 euros)

TALLER: “EL TEU PRIMER HORT 
ECOLÒGIC”
(a partir de 7 anys)

Dijous  8 de juliol, a les 17.30 h
Gratuït

INFLABLES D’AIGUA
Dimarts 13 de juliol, de 17 a 20 h
Gratuït

TALLER ARTÍSTIC: “CREACIÓ D’UN 
MURAL GEGANT!
(a partir de 7 anys)

Dijous 15 de juliol, a les 17.30 h           
Gratuït

HHolaolaestiu!estiu!
L’oferta municipal d’activitats d’estiu 

per a infants i joves

www.montcada.cat/holaestiu/h/h//h/h/h/h/h/h/h/h/hololoolololololo aeaeaeaaeaeeeesststststsststsssts iuiiuiuiuiiuiuuuu////h//h///////hhhhhhhhhoooooooooooolllllllll eeeeeeeeeee tstststststtststststtttttiuuuuuuwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.ww.wwwwww momommomomomooomontntntnntnnnn cacacaccacaccaccac dadadadadadadaa c.c.c.c.cc.ccc.c.catattattatatattattt/////////wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww mmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooooonnntntntnntntttttttttccccccccccaaaaaaaaaaaaddaaaaa cccccccccccccccccaaaaaaaaaaaatttttttt/////////////////ddddddddddddddddddddd ssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooooooocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tttttttttttiiiiiiitttllllllllllhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttt.....ttttttttttttttnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..........wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeesssssssaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaa eeeessssss iiiiiiwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w.w.w.w.w.w.w.ww.momomomomomomomomomomomontntntntntnttntntntntntcacacacacacacacacacacacadadadadadadadadaadadada c.c.c.c.c.c.c.c.cc.c.catatatatatatatatatatatat/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/h/hololololololololololololaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeststststststststststststiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuuiuwww.montcada.cat/holaestiuwww.montcada.cat/holaestiu

CASAL
D’ESTIU

PER INFANTS DE PRIMÀRIA

REGIDORIA D’INFÀNCIA  
I JOVENTUT 

A  

REUNIONS 

AMB LES FAMÍLIES 

Dilluns 14 de juny • Institut escola El Viver

Dimecres 16 de juny • Escola Mitja Costa

Dijous 17 de juny • Escola Elvira Cuyàs

Divendres 18 de juny • Escola Reixac

Dilluns 21 de juny • Institut escola Mas Rampinyo

www.montcada.cat 
@ajmontcada 

Totes les reunions són a les 17 h, 
per la plataforma Zoom.

Accés 
a les 

sessions:
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El servei municipal PASSA 
s’ha convertit en el Punt d’As-
sessorament en Salut i, a més 
de desenvolupar accions d’in-
formació, atenció i prevenció 
en drogodependències i el bon 
ús de les pantalles en el jovent, 
ha ampliat el seu àmbit d’ac-
tuació amb la incorporació de 
projectes vinculats a la salut 
emocional, l’alimentació salu-
dable, la salut sexual i afectiva 
i accions per combatre les ad-
diccions al joc.

Objectius. “El canvi sorgeix ar-
ran la voluntat política d’am-
pliar les actuacions de pre-
venció i promoció de la salut 
a partir de les necessitats de-
tectades al col·lectiu dels jo-
ves”, ha explicat la regidora de 
Serveis Socials i Polítques d’In-
clusió, Mar Sempere (ECP). La 
presentació del nou PASSA es va 
fer el 3 de juny, en el marc de la 
primera Taula Tècnica del Pla 

Local en Drogues i Pantalles del 
2021, on prenen part personal 
de l’Ajuntament d’àrees i serveis, 
vinculat a la salut, els serveis so-
cials i el jovent, així com repre-
sentants d’altres àmbits socials. 
La reunió va incloure una forma-
ció sobre sexualitat i pantalles a 
càrrec de Teo Juventeny, especia-

lista en educació sexual i activista 
trans.
El servei PASSA està ubicat a 
la Casa de la Vila i per contac-
tar-hi es pot trucar o en viar un 
whatsapp al telèfon 633 334 
753 o bé, enviar un correu elec-
trònic a l’adreça passa@montca-
da.org.

Sílvia Alquézar | Redacció

El servei també oferirà atenció en l’àmbit emocional, sexual i afectiu, entre d’altres

El PASSA es converteix en un 
punt d’assessorament en salut

El Pla d’Inclusió Social se centra a atendre
les persones més afectades per la crisi
La pandèmia també ha tingut el seu impacte en 
el desenvolupament del Pla Local d’Inclusió So-
cial (PLIS) iniciat al 2018. Les accions previstes 
s’han hagut d’ajustar a les necessitats derivades 
de la crisi sanitària i econòmica i, per això, do-
nar resposta a aquesta emergència és el princi-
pal objectiu de les 13 accions fi xades per a l’any 
en curs. “Les situacions de necessitat s’han in-
crementat perquè moltes famílies han patit les 
conseqüències d’aquesta nova crisi”, ha expli-
cat la presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere 
(ECP). Les xifres són prou elocuents, segons ha 

assenyalat l’edil: “Els 
casos atesos han cres-
cut en més d’un miler 
a causa de la pandèmia 
i, per això, les accions 
i els pressuposts del 
PLIS i de la Regidoria 
de Serveis Socials i Po-
lítiques d’Inclusió els 
hem hagut d’enfocar a 
millorar la situació de les persones que han quedat 
en situació més vulnerable” | PA

JOVES

El servei municipal PASSA assessorarà les famílies en temes relacionats amb l’alimentació
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PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2021-2022

1. Fase de presentació de propostes: de l’1 al 30 de juny de 2021 
(inversions i socials) i de l’1 de juny al 6 de setembre de 2021 (juvenils)

2. Fase de validació: de l’1 de juliol al 27 de setembre de 2021 
(inversions i socials) i del 7 al 27 de setembre de 2021 (juvenils)

3. Fase de votació: de l’1 al 17 d’octubre de 2021

4. FFase de planificació i execució: any 2022

En què invertiries 285.000€ per millorar Montcada i Reixac?

FASES DEL PROCÉS

participa.montcada.cat
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laveu.cat/agenda
Agenda MONTCADA & CLÀSSICS

Exposició de fotografi es d’Òscar Barcons de cotxes 
clàssics en espais emblemàtics del municipi

DEL 22 DE JUNY AL 25 DE JULIOL 

AUDITORI MUNICIPAL

Telèfons d’interès

Mossos  935 614 200
Policia Local 935 752 177
Taxis 936 917 600

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

Tel. 935 751 289 | De dimarts a dissabte: 17 a 21h. Diumenge: 11 a 14h

EXPOSICIÓ
CONCURS 
INSTAGRAM
FEM MONTCADA

Fins al 20 de juny

Tel. 935 651 122 | De dilluns a divendres: 15 a 21h. Dissabte: 10 a 14h

ESCOLA D’ART
MUNICIPAL

EXPOSICIÓ

Cursos infantils

Del 15 al 27 de juny

11 12 13

18 19 2015 16 1714
C.Pardo Guix GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens Rambla J.RelatEl Punt

23 2524

RecasensRecasens

26 27

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

21 22
Rivas Duran Duran

juny
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11 l divendres
Taller. Sobre horticultura urbana i cons-

trucció d’un hotel d’insectes (també els 

dies 18 i 25 de juny). Hora: 18h. Lloc: 

Espai Jove Can Tauler. 

13 l diumenge
Jugatecambiental. Taller ‘Civisme al 

parc’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de les 

Aigües. 

Trobada. Amics de Reixac, amb audició 

de sardanes i dinar popular. Hora: 12h. 

Lloc: Esplanada de Reixac.

16 l dimecres
Hora del conte. A càrrec de Joan de 

Boer. Hora: 17.30h. Lloc: Plaça del 

Bosc de Can Sant Joan. 

Taller. De piruletes de xocolata. Hora: 

17.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Cloenda. Recital: ‘Diàleg entre poetes: 

Poemes de Miquel Martí i Pol i Federi-

co García Lorca’, acompanyats del grup 

Sembrados, i sessió de jazz, a càrrec de 

la banda Roy’s Quintet. Hora: 18h. Lloc: 

Parc Antiga Cerveseria. Organitza: Aula 

Universitària de Montcada i Reixac.

Xerrada. ‘Què en sabem del col·lectiu 
LGTBIQ+?’, a càrrec del Casal Lambda. 
Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

17 l dijous
Taller. ‘El mural de l’ecologia’, adreçat a 
públic familiar (3 a 12 anys). Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

19 l dissabte
Patrimoni. ‘A peu pel Rec Comtal’ (iti-
nerari guiat de 3 hores). Hora: 10h. Or-
ganitza: Museu Municipal. Inscripcions: 
museumunicipal@montcada.org

20 l diumenge

Música. Trobada de pianistes a càrrec 
de l’Associació Musical Giravolt i Músics 
de Gràcia. Hora: 12h. Lloc: Parc Antiga 
Cerveseria. Amb aforament limitat.

21 l dilluns
Dia Mundial del Refugiat. Lectura del 
manifest i pintada d’un mural comme-
moratiu. Hora: 18h. Lloc: Sota el pont 
de la línia de tren R4, al carrer Elionor 
cantonada amb carrer Major.  

22 l dimarts
Xerrada. ‘Introducció a la mobilitat in-
ternacional’, a càrrec de la la Xarxa 
d’Emancipació Juvenil. Hora: 17h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

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

La propera edició de 
‘La Veu’, el 25 de juny

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau i Rafa Jiménez. Equip audiovisual: Mario Azañedo 
i Raül Rivas. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). 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. Gerent de Montcada Comunicació: 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: Mª José López. 
Interventor: David Magrinyà. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

Agradecimiento
A través de la experiencia basada 
en la participación de un volunta-
rio de la Fundación Adimir en el 
comedor social L’Alzina, que ges-
tionan el Ayuntamiento de Mont-
cada y Creu Roja en el Centro 
Cívico de Terra Nostra, queremos 
expresar nuestro reconocimiento, 
agradecimiento y satisfacción por 
el servicio que ofrece. En estos dos 
meses, hemos podido comprobar 
de cerca la calidad de la comida, 
así como la variedad de alimentos 
equilibrados que se cocinan, siem-
pre siguiendo un plan nutricional 
encaminado a potenciar la salud 
de los usuarios. La comida es ca-
sera y del día. Tiene mucha calidad 
y variedad y se reparte junto con 
otros alimentos destinados a cubrir 
la dieta equilibrada en todas las in-
gestas como leche, fruta, pan etc.
Este servicio tiene en cuenta las ne-
cesidades de los usuarios, ofrecien-

do un menú halal para las personas 
musulmanas, entre otras particula-
ridades y necesidades especiales. 
Pero lo más importante es el trabajo 
profesional y humano que realiza 
el equipo de personas implicadas 
en el servicio. Trabajan incansable-
mente para preparar los menús y, a 
la vez, dan un trato personalizado a 
los diferentes usuarios. El ambien-
te que hay cuando vamos a hacer 
las recogidas de alimentos es muy 
agradable y posibilita que los usua-
rios se sientan acogidos y cuidados.
Gracias a todas las personas que 
hacen este servicio posible. Vuestro 
trabajo y profesionalidad son esen-
ciales en la atención a las personas 
más vulnerables. ¡Felicidades!

Carolina Ibáñez
Fundación Adimir

Dispensario sin médico  
El pasado 11 de mayo entregamos 
a la Seguridad Social y al Ayunta-

miento de Montcada i Reixac más 
de 400 firmas de vecinos y veci-
nas pidiendo la reapertura de las 
urgencias en el dispensario de Can 
Sant Joan, situado en la calle Turó. 
En el mismo documento se pedía 
tener una reunión para hablar de 
la pronta apertura del consultorio, 
cerrado de forma inexplicable hace 
más de un año. También pedimos 
en el escrito que este año se man-
tuviera abierto el servicio durante 
el mes de agosto, ya que no había 
sido abierto durante parte del an-
terior. 
La sorpresa ha sido nos hemos 
enterado que a través de laveu.
cat de que el consultorio se rea-
bre, pero sin servicio médico –solo 
enfermería–, y que se mantendrá 
así durante toso el verano y hasta 
septiembre. 
Desde la Asociación de Vecinos 
de Can Sant Joan, queremos ma-
nifestar nuestro malestar por dos 

razones: la primera, por dejar una 
vez más a los vecinos del barrio 
sin servicio médico, con lo necesa-
rio que es. Al dispensario acuden 
numerosas personas mayores de 
edad y que tienen problemas para 
desplazarse. Las dificultades para 
tener una atención en condiciones 
aumentan en tiempos de pande-
mia y con esta decisión dejan sin 
una atención de calidad a los que 
más lo necesitan. 
Y, en segundo lugar, pasan por alto 
la petición de más de 400 vecinos 
y vecinas y no se dignan ni a expli-
car ni a reunirse con la Asociación 
de Vecinos por miedo a argumen-
tar una medida tan injusta y tan 
impopular como es el tener que 
estar todos los meses de agosto el 
consultorio cerrado con el bene-
plácito del Ayuntamiento

José Luis Conejero
Asociación de Vecinos 

Can Sant Joan

>Editorial
Estiu calent
L’incendi que va cremar 10 
hectàrees del parc de Collsero-
la el passat 8 de juny, el més 
important de la temporada, 
posa en evidència que es pre-
para un estiu complicat. L’es-
très hidríc que afecta la nostra 
comarca per la falta de pluges 
durant aquesta primavera indi-
ca que aquest estiu el risc de 
grans incendis és elevat. Així 
ho creuen els responsables 
de la campanya de prevenció 
d’incendis forestals 2021, que 
arrenca ofi cialment el 15 de 
juny. Montcada té una impor-
tant massa forestal repartida 
entre els dos parcs forestals 
–Collserola i Serralada de Ma-
rina– i també extenses zones 
agràries, com el Pla de Reixac. 
Per això, tots els cossos de se-
guretat i prevenció demanen a 
la ciutadania la màxima pru-
dència durant aquestes dates, 
especialment ara que s’apropa 
la revetlla de Sant Joan. Les al-
tes temperatures i els petards 
poden ser una combinació le-
tal per als nostres boscos.
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El Teatre Municipal va acollir el 
8 de juny la 1a Jornada d’Àlbum 
Il·lustrat destinada a refl exionar 
sobre la classifi cació i el públic 
a qui va adreçat aquest gène-
re literari. L’acte és el primer 
d’aquestes característiques de 
caire presencial que fa el sector 
de biblioteques i el món editori-
al des de l’inici de la pandèmia. 
Es tracta d’una iniciativa de Bib.
botó, grup de treball de bibliote-
ques infantils i juvenils del Col-
legi Ofi cial de Bibliotecaris i Do-
cumentalistes de Catalunya, del 
qual formen part les biblioteques 
de Montcada, amb el suport de 
l’Ajuntament i la Diputació.

Contingut.  La jornada va comp-
tar amb la participació de 135 
persones, entre les quals hi havia 
bibliotecaris, editors, llibreters, 
escriptors, il·lustradors, profes-
sors i experts en literatura infantil 
i juvenil, entre els quals destaca 
Anna Juan, doctora en Antropo-
logia Social i Cultural i Màster 
en Llibres i Literatura Infantil. 
La trobada també va incloure 
una taula rodona amb l’editora 
Ariadna Squilloni, la llibretera 
Linsabel Noguera i la bibliotecà-
ria Anna Farrés. La responsable 
de les biblioteques locals, Gisela 
Ruiz, ha valorat positivament el 
desenvolupament de la jornada i 

les seves conclusions: “Serviran 
al grup Bib.botó com a punt de 
partida per replantejar la clas-
sifi cació actual dels àlbums il-
lustrats a les biblioteques”.
A l’acte inau gural, la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Maria 
Rosa Borràs (ERC), va desta-
car l’esforç de les biblioteques 
per dinamitzar la vida cultural 
del municipi, acollint esdeveni-
ments “que donen continuïtat 
a l’Any de la Literatura Infan-
til i Juvenil que es va celebrar 
el 2019”, va dir.

La primera Jornada d’Àlbum Il·lustrat 
refl exiona sobre aquest gènere literari
La trobada reuneix 135 bibliotecaris, il·lustradors, escriptors, editors, llibreters i experts en literatura infantil i juvenil

TEATRE MUNICIPAL

Laura Grau | Pla d’en Coll

‘La trobada servirà 
per replantejar la 
classifi cació dels 
àlbums il·lustrats’

Anna Juan i l’editora Piu Martínez van ser dues de les ponents de la I Jornada d’Àlbum Il·lustrat que va acollir el Teatre Municipal, el 8 de juny
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20 DE JUNY, 12H

TROBADA DE PIANISTES
El parc Antiga Cerveseria acollirà l’actuació 
d’alumnes i professors de l’Associació Musical 
Giravolt i Els Músics de Gràcia

Un total de 46 infants han pres part a la sisena edició 
del concurs Mir@llibres, que pretén fomentar l’hàbit de la 
lectura entre la canalla i donar a conèixer el fons infantil 
de les biblioteques de Montcada, organitzadores del cer-
tamen. Per aconseguir el diploma, cada participant havia 
de superar el repte de llegir un mínim de 6 llibres des del 
novembre fi ns a fi nal de maig, fi ta que han aconseguit 18 
infants, que en total s’han llegit 170 llibres. La cloenda del 
certamen i el lliurament de diplomes va tenir lloc l’1 de 
juny a la Biblioteca de Can Sant Joan, amb la presència de 
la regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs (ERC), 
que va ajudar la directora, Almudena Cordero, a repartir 
els guardons, i va felicitar la canalla per la seva afi ció a la 
lectura | LG

Mir@llibres premia 18 infants
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ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
juny 2021

EXPOSICIÓ ‘ESPAIS RECOBRATS’
Fins al 27 de juny

Casa de les Aigües
Visites: dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS 
DEL MUSEU MUNICIPAL

Diumenge 13 de juny, 11 h

Casa de la Vila • Durada: 1 h • Activitat gratuïta

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 19 de juny, 10 h

Casa de la Mina • Durada: 3 h • Preu: 3€

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES 
Diumenge 27 de juny, de 10 a 12 h

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

Cal inscripció prèvia 

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
A/e: museumunicipal@montcada.org
Tel.: 935 651 121
A/e: m/ useumuniA/eA

  @museumunicipalmontcada



171a quinzena | Juny 2021 17Cultura

S’edita el tercer volum de la trilogia sobre 
història del municipi adreçada a infants
‘Viu la Montcada del segle XX amb l’Alícia’ endinsa els lectors en els capítols més destacats de la història contemporània 

AMICS DEL MUSEU

L’Associació Amics del Museu 
ha publicat el volum que tan-
ca la trilogia divulgativa sobre 
la història de Montcada per al 
públic infantil i juvenil. ‘Viu la 
Montcada del segle XX amb 
l’Alícia’ és el títol del llibre que es 
va presentar el 3 de juny a l’Au-
ditori. “Hem assolit l’objectiu 
d’explicar tres grans etapes de 
la nostra història: el món dels 
ibers, l’Edat Mitjana i, ara, el 
segle XX”, va destacar Gemma 
Hidalgo, portaveu d’Amics del 
Museu, qui va agrair la tasca de 
Jaume Moreno, autor del text, i 
José Cubero, crea dor de les il-
lustracions. 

Sorpreses. En la difusió dels lli-
bres anteriors i l’actual, el públic 
és capdal: “Volem que sigui 
conscient de la realitat del lloc 
on viu, repassant la història 

llunyana i la més propera de 
forma distesa”, va dir Hidalgo, 
qui va posar en valor la trilogia 
editada per l’Ajuntament per 
apropar la història local a escoles 
i instituts. Els personatges d’Alí-
cia i el seu gos, Pelut, són el fi l 
conductor de la narració. El lli-
bre està ple de sorpreses, com el 
collaret en forma d’amulet que 
porta la protagonista i que es 
correspon al vitrall superior de 
la porta de la Casa de la Vila.

Contingut. Moreno ha fet un gran 
esforç de síntesi per explicar els 
fets més destacats del segle XX 
a Montcada en l’entrega més 
trepidant de la trilogia. “Rela-
tem moments històrics com la 
implantació de la fàbrica As-
land i l’empresa Aismalibar, 
o com les forces republicanes 
van abatre un avió italià que 
es va estavellar a Montcada”, 

va explicar l’autor, expert en fi -
lologia clàssica. Cubero, de 43 
anys i veí de Montcada, havia 
estudiat a l’INS M. Miró i és un 
gran amant de l’arqueologia. 

“Els tres llibres són divertits 
i distesos i són una magní-
fi ca eina per animar els més 
petits a conèixer el passat del 
poble”, va dir el dibuixant, que 

ha treballat a partir de fotogra-
fi es d’arxiu, descobrint algunes 
poc conegudes com les obres 
de construcció de la cimentera, 
l’any 1917.  

FEM MONTCADA 2021

Fallat el concurs d’Instagram
Les obres premiades i les fi nalistes s’exposen a l’Auditori fi ns al 20 de juny

La foto guanyadora del concurs d’Instagram de Festa Major recull l’actuació de la colla de Diables

Gemma Rifer, Natalia Molinas 
i Agustina García han estat les 
guanyadores de la 5a edició 
del concurs d’Instagram que la 
Regidoria de Cultura i l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada 
i Reixac (Afotmir) van organit-
zar entre el 21 i el 24 de maig 
amb motiu de la celebració de 
la FeM Montcada 2021. El cer-
tamen va rebre una trentena de 
fotografi es que es van publicar 

amb l’etiqueta #concursfmmir21 i 
que estaven relacionades amb 
alguns dels actes organitzats 
durant els quatre dies de festa.

Premis. L’acte d’entrega dels pre-
mis es va celebrar l’1 de juny 
a l’Auditori Municipal amb la 
presència de les tres guanyado-
res, que van rebre tres vals de 
compra per valor de 200, 150 i 
100 euros, respectivament, i el 
carnet de sòcies de l’Afotmir 

durant un any. Al lliurament de 
guardons hi van assistir l’alcal-
dessa, Laura Campos; la regi-
dora de Cultura, M. Rosa Bor-
ràs, i el president de l’Afotmir, 
Cosme Oriol. Les tres imatges 
premiades i les vuit fi nalistes es 
poden veure a l’Auditori Mu-
nicipal en una exposició que 
estarà oberta fi ns al 20 de juny. 
També es poden veure les obres 
del concurs de cartells i del pre-
mi de pintura de la festa major.

Laura Grau | Redacció
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Lluís Maldonado | Montcada

D’esquerra a dreta,  José Cubero, Gemma Hidalgo i Jaume Moreno, de l’Associació Amics del Museu, durant la presentació del tercer volum
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LaPegatina. Adrenalina és el títol 
del llibre biogràfi c que ha publi-
cat la banda montcadenca coin-
cidint amb el 15è aniversari de 
l’enregistrament del seu primer 
disc ‘Al Carrer!’. L’obra és fruit 
d’una conversa que els prestigio-
sos crítics musicals Kike Babas i  
Kike Turrón van mantenir amb 
Rubén Sierra, guitarrista i funda-
dor de La Pegatina, a la qual s’hi 
van sumar les aportacions dels 

seus companys de banda: el vo-
calista Adrià Salas, el percussio-
nista Ovidi Díaz, el baixista Fer-
ran Ibáñez, el trompetista Axel 
Magnani, l’acordionista Romain 
Renard, el bateria Sergi López, 
el guitarrista Miki Florensa i el 
trombonista Miguelón Gracia.
El volum, amb 240 pàgines i més 
de 200 fotografi es a color, també 
es nodreix amb el testimoni de 
col·laboradors com Gambeat, 
Che Sudaka i Amparanoia, entre 

d’altres. La banda acaba de gua-
nyar el seu primer Disc d’Or per 
les escoltes digitals de ‘Saber que 
tú’, tema inèdit del disc recopila-
tori ‘Un secreto a voces’ (2019) i 
el Disc de Platí per ‘Y volar’ (de 
‘Ahora o Nunca’, 2018). 
D’altra banda, el grup ha con-
fi rmat el calendari de concerts 
d’aquest estiu,  que els durà a es-
pais com els estadis Lluís Com-
panys de Barcelona i el Wanda 
Metropolitano de Madrid.

Laura Grau | Redacció

Reflexionem
sobre 

l’envelliment

Amb 
qui vull 
viure?

Com ha 
de ser l’atenció 
a la gent gran?On vull viure 

quan sigui gran? 

Volem conèixer la 
vostra opinió

Ompliu l’enquesta en línia 
que trobareu a

www.montcada.cat

La Pegatina publica un llibre 
sobre la seva trajectòria
‘Adrenalina’ veu la llum coincidint amb el 15è aniversari del primer àlbum del grup

MÚSICA

Rubén Sierra, durant la presentació del llibre ‘Adrenalina’, feta a la seu de l’SGAE, a Barcelona

L’actor Carlos Cue vas, de 25 anys, torna a Televisió 
Espanyola per encapçalar una de les apostes més 
ambicioses de la cadena pública en matèria de 
fi cció. Es tracta de ‘Leonardo’, una superproduc-
ció en què també han participat altres televisions 
europees, que aborda la vida de l’artista i inventor 
italià Leonardo Da Vinci en vuit capítols. Cuevas, 
l’únic actor de l’estat espanyol, hi té un paper des-
tacat, el de Silaí, l’aprenent i amic de confi ança 

d’aquest geni del Renaixement. La sèrie, estrena-
da el 3 de juny en horari de màxima audiència, 
compta amb un repartiment internacional, en què 
destaquen Aidan Turner, en el paper principal, i 
Freddie Highmore, en el d’un jove investigador. La 
primera incursió de Cuevas a TVE va ser a la sèrie 
‘Cuéntame cómo pasó’, però un dels personatges 
que més fama li ha donat és el Pol de la sèrie 
‘Merlí’ i la seva seqüela ‘Sapere Aude’ | LG

Interpreta l’amic del geni renaixentista en aquesta coproducció internacional
Carlos Cuevas, a la sèrie ‘Leonardo’
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Enquesta ciutadana 

sobre incivisme al carrer

(voluminosos - gossos)

Digues la teva!
??
??
??
?ra!

Dues agents cíviques us demanaran la vostra opinió al carrer

També pots omplir el formulari a través del portal 
participa.montcada.cat (enquesta activa a partir del 14 de juny)

Coneixes el servei de recollida gratuïta 
de voluminosos? El fas servir?

Saps que la normativa d’animals de companyia 
obliga a recollir els excrements dels gossos a la via 
pública (també a netejar les miccions)?

Portes els utensilis per fer-ho quan surts 
a passejar amb el gos?

Creus que cal sancionar o que cal conscienciar?

RT
VE
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Laia Mullor publica la seva 
primera novel·la per a joves
‘A tiempo de encontrarnos’ barreja drama, suspens, acció i romanticisme
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Revetlles, 
sí!! 
Precaució, 
també

Fem revetlles úniques, 

amb grups reduïts, 

amb la família i les 

amistats, però amb 

molta precaució, tant 

per evitar possibles 

contagis de la Covid-19 

com per prevenir 

accidents per un 

mal ús del material 

pirotècnic.

Consells de la Generalitat 

de Catalunya per celebrar 

revetlles segures:

L’escriptora i il·lustradora Laia 
Mullor aparca temporalment 
els contes infantils i el dibuix, 
per iniciar una nova etapa com 
a autora de novel·la juvenil 
amb la publicació de A tiempo 
de encontrarnos (Círculo Rojo, 
2021), una història que trans-
corre al Japó, país pel que sent 
una gran fascinació, i en què el 
lector trobarà elements d’acció, 
drama, suspens, romanticisme, 
erotisme i fantasia. “He apos-
tat per barrejar gèneres amb 
l’objectiu de connectar amb el 
públic a partir de 16 anys, a 
qui crec poden enganxar les 
meves històries ”, ha explicat 
Mullor, que va començar a es-
criure la novel·la fa un any i la 
va enllestir durant els mesos de 
confi nament per la pandèmia.  

Argument. L’obra narra la histò-
ria d’una jove que perd la seva 
mare en un accident de trànsit 
i, a conseqüència del qual, es 
queda en cadira de rodes. És 
aleshores quan decideix viatjar 
a Tòkio per conèixer els seus 
orígens materns. Allà es veurà 
involucrada en un trio amorós 
i una intriga empresarial.  “He 
treballat molt els personatges 
i també he fet una tasca de 
documentació per descriure 
la ciutat i el funcionament de 

la societat nipona”, ha expli-
cat Mullor, que està aprenent 
l’idioma i té previst viatjar al 
Japó, país que encara no coneix 
personalment. Per tal d’arribar 
al públic jove, la novel·la té 
un codi QR que enllaça amb 
l’adreça d’IG @atiempodencon-
trarnos_novela, on els lectors po-

dran trobar informació extra 
dels personatges. 
Els primers llibres de literatura 
infantil, il·lustrats per Mullor 
són ‘El gato gris. Un camino de 
luces fl otantes’ i ‘Iro no michi. 
La leyenda del Monte Haku’,  
també editats per Círculo Rojo 
el 2019.

Laia Mullor, de 30 anys, amb un exemplar del seu primer llibre per a públic juvenil

Laura Grau | Montcada

PROJECTE 
MÉS ENLLÀ DELS MURS

Bombolles
Docu-sèrie creada per l’alumnat de 6è de l’Escola Reixac

i de l’Institut escola El Viver.

Al canal Youtube de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

Beatriz Fernández debuta
amb ‘La vida de Eva’

Beatriz Fernández té 28 anys i viu a la Font Pudenta, barri on es va instal·lar fa tres anys

La novel·la narra la història d’una jove des de la infància

Dietista de professió i afi cionada 
a escriure, Beatriz Fernández va 
enllestir la seva primera novel·la 
La vida de Eva, durant els mesos 
que va estar a casa afectada per 
un ERTO. El llibre explica la 
història d’una jove, des de la in-
fància fi ns a l’edat adulta, amb 
refl exions  sobre la vida, barreja-
des amb fi losofi a, contes milena-
ris i física quàntica. 
Amb el subtítol Me ayudas a cons-
truir su historia?, la novel·la dona la 
possibilitat al lector de participar 
en les decisions que determinaran 
l’itinerari vital de la protagonista. 

“Segons l’opció que triï, la his-
tòria d’Eva anirà per un camí o 
per un altre, tal com passa a la 
vida real”, explica l’autora que, 
com la majoria dels escriptors, ha 
abocat part de les seves experièn-
cies vitals a la novel·la, seguint 
l’estela d’escriptors de literatura 
juvenil, com Elisabeth Benavent 
i  Francisco de Paula Fernández 
(Blue Jeans).Al seu perfi l d’Insta-
gram @beafelu Fernández ofereix 
més informació sobre la seva pri-
mera novel·la, que ha publicat a 
través de la plataformaAmazone, 
que edita els volums sota deman-
da.
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Laura Grau | Font Pudenta
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FUTBOL

La UE Sant Joan Atlètic anuncia que 
crearà una escola de futbol base 

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

‘LAVEU.CAT’ 

El projecte de la junta directiva passa per augmentar el nombre d’equips per garantir la continuïtat i el futur del club

La UE Sant Joan Atlètic ha 
anunciat a través de les seves 
xarxes socials que té la intenció 
de crear equips de futbol base 
de cara a la propera temporada. 
La directiva assegura que està 
acabant de concretar el projec-
te: “Volem créixer com a enti-
tat. La idea és que, en el futur, 
els jugadors formats al club 
tinguin continuïtat als equips 
amateurs”, ha comentat el por-
taveu de la junta, Óscar Pérez. 
En l’actualitat, l’entitat té dos 
conjunts amateurs: el primer 
conjunt, que milita a Segona 
Catalana, i el B, creat aques-
ta temporada. “El sènior de 
Quarta Catalana ha estat 
una prova pilot per tal de po-
sar en marxa el planter”, ex-
plica Pérez. Segons el directiu, 
la conjuntura actual arran de 
la pandèmia ha acabat de pre-
cipitar la decisió de la directiva: 
“Hem de fer el pas de créixer 
per no desaparèixer”. 

Situació delicada. La UE Sant 
Joan ha manifestat la seva preo-

cupació davant la incertesa eco-
nòmica actual, generada arran 
de la pandèmia. “El nostre pa-
trocinador principal –Lafarge-
Holcim– no ens ha confi rmat 
si seguirà donant-nos suport 
i la resta de fonts d’ingressos 
s’ha reduït dràsticament a 
partir de la crisi sanitària”, ha 
explicat Pérez.

Pèrdua d’ingressos. Respecte 
a la subvenció municipal que 
l’entitat rep cada any, Pérez ha 
indicat que enguany serà infe-
rior. “Com només tenim dos 
equips i no hi hagut competi-
ció, l’ajut s’ha rebaixat a 4.000 
euros”, ha expressat el directiu, 
qui reconeix que serà molt di-
fícil subsistir la temporada vi-
nent. “Només d’arbitratge pa-
guem cada mes prop de 1.500 
euros”, ha manifestat Pérez.

Sílvia Alquézar | Redacció
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La creació de l’Amateur B aquesta temporada formava part de l’aposta de l’entitat de Can Sant Joan per créixer amb el nombre d’equips

L’entitat ha mostrat la 
seva preocupació davant 
la incertesa econòmica 
arran la pandèmia

L’anunci reobre la caixa de trons
La decisió de la UE Sant Joan Atlè-
tic de crear futbol base ha reobert 
la caixa de trons entre els clubs 
que defensen la unitat dels equips 
formatius o els que prefereixen que 
cada entitat disposi del seu planter. 
El futbol local ha viscut moments 
complicats des que el 2005 es va 
constituir l’Escola de Futbol Base 
Montcada fruit de la reunifi cació 
del planter del CD Montcada i del 
CEF Can Sant Joan. Aquest primer 
acord històric es va mantenir fi ns 
al 2013, quan el CD Montcada va 
decidir tornar a constituir equips 
de formació. 
La iniciativa va donar peu a un 
confl icte greu entre les parts im-
plicades i l’Institut Muncipal d’Es-
ports (IME) pel repartiment dels 
horaris d’ús de les instal·lacions 

municipals. Després d’anys de 
converses entre les entitats i l’Ajun-
tament, la temporada 2017-2018 es 
va culminar el procés amb la sego-
na reunifi cació entre el planter del 
CD Montcada i l’EF Montcada, que 
va suposar el naixement del Futbol 
Base Montcada, en l’actualitat l’única 
entitat esportiva que aglutina tots els 
equips de futbol formatiu al municipi, 
amb una quarantena d’equips i prop 
de 600 jugadors.

Reaccions. L’anunci de la UE Sant 
Joan Atlètic ha sorprès el FB Mont-
cada. “Com a entitat, el Sant Joan 
és lliure de fer el que consideri, però 
creiem que és un gran error tornar 
15 anys enrere i dividir la base”, 
argumenta el president del FB Mont-
cada, Xavier Soldevilla, qui opina 

que les experiències anteriors han 
demostrat que “el millor per a fut-
bol montcadenc és treballar plegats 
perquè la unió fa la força”.
Per a Soldevilla, és una equivocació 
plantejar els planters com la font 
d’ingressos que sostenen els equips 
amateurs. “Els sèniors haurien de 
funcionar com una escola de futbol, 
és a dir, els jugadors també hauri-
en de pagar per jugar. El futur del 
futbol amateur passa per aquest 
model, si vol sobreviure”. El directiu 
ha anat més enllà i ha llançat una 
proposta per als tres clubs amateurs 
de la ciutat, el CD Montcada, la UE 
Sant Joan Atlètic i la UD Santa María. 
“Per què no es plantegen la possi-
bilitat d’unifi car el futbol sènior per 
tenir uns equips potents?”, planteja 
Xavier Soldevilla | SA

DEBAT
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El Futbol Base Montcada considera la decisió ‘un error perquè la unió fa la força’
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L’FS Montcada B 
s’endú un derbi 
amb espectacle

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

El FS Montcada B es va endur 
el derbi local de futbol sala al 
grup 2 de la Segona Divisió, 
després de superar el FB Mont-
cada per 7-5, el 5 de juny. El 
partit va ser vibrant, tant a la 
pista com a la grada, que va om-
plir l’aforament màxim permès.
En acabar el matx, el tècnic 
del FS Montcada B, Roberto 
Gómez, va destacar el bon es-
pectacle de futbol sala que van 
oferir ambdós equips. “Els 
derbis sempre són partits 
complicats i molt vibrants. 
Hem fet un bon matx”, va 
manifestar l’entrenador. A fal-
ta de dos partits per al fi nal de 
la lliga, Gómez s’ha mostrat 

satisfet amb el rendiment de la 
plantilla. “Tot i les baixes, es-
tem competint per quedar a 
la part alta de la taula i fent 
una bona temporada;  estic 
content amb el treball de 
l’equip”, va assegurar el tèc-
nic, qui va avançar que la tem-
porada vinent no continuarà 
a la banqueta del sènior B. El 
tècnic del FB Montcada, José 
Luis Carrasco, va declinar fer 
declaracions en fi nalitzar el 
derbi.
El FS Montcada B és al cinquè 
lloc de la classifi cació, amb 20 
punts, mentre que el FB Mont-
cada és vuitè, amb 15. A la 
pròxima jornada, el FS Mont-
cada B visitarà la pista del Pou 

Escorial, el setè classifi cat, amb 
19 punts. Per la seva banda, el 
FB té un matx complicat, ja 
que es desplaçarà a la pista del 
Cerdanyola 2006, el líder im-
batut del grup, amb 33 punts.

Alternances. La primera part va 
acabar amb el resultat de 5-4, 
amb alternances constants en 

el marcador. El FB es va avan-
çar amb un 0-2 al minut 3, 
però l’FS va capgirar el resul-
tat al minut 9 (3-2). El conjunt 
vermell va aconseguir avan-
çar-se novament (4-5) però els 
blaus van marxar al descans 
amb un 5 a 4.
A la represa, tots dos equips, 
que tenien moltes baixes i van 

jugar amb molts juvenils, van 
notar el desgast físic del primer 
període. El FS va dominar el 
segon temps, ampliant la dife-
rència amb un  altre gol. El FB  
va fer el 6-5 i el FS va tancar el 
marcador, fent el defi nitiu 7-5. 
El màxim golejador va ser Joel 
Justicia, del FB, amb 4 dianes.

VIDEO A LAVEU.CAT

Sílvia Alquézar | Redacció

L’FS Montcada B és cinquè a la classifi cació de Segona Catalana amb 20 punts, mentre que l’FB és vuitè, amb 15

L’FB va caure derrotat al Miquel Poblet per 7 a 5

La Salle passa a semifi nals 
de la Copa Federació
El sènior femení del CH La Salle, de 
Segona Catalana, s’ha classifi cat per 
a les semifi nals de la Copa Federa-
ció després de guanyar el 6 de juny 
el Ràpid Cornellà per 31 a 29. “Vam 
fer un bon partit, amb una defensa 
oberta molt intensa que ens va per-
metre tallar moltes pilotes i forçar 
errades del rival, assolint un avan-
tatge màxim de 5 gols en el mar-
cador que va fer que tinguéssim 
el partit controlat en tot moment 
malgrat la falta d’encert en la fi na-
lització del nostre atac”, ha expli-
cat l’entrenador del conjunt mont-

cadenc, Víctor Corral. El camí cap 
a la fi nal es preveu complicat, atès 
que La Salle haurà d’enfrontar-se al 
Sarrià de Ter a domicili, un dels fa-
vorits per fer-se amb la Copa. “Segu-
rament es tracta del rival i la pista 
més difícil de les que ens podien 
tocar; és d’una categoria superior 
i té una barreja de jugadores joves 
i veteranes que ens costarà molt 
de superar”, ha reconegut el tècnic 
lassal·lià. La trajectòria de La Salle a 
la Copa ha estat fi ns ara impecable, 
ja que no ha perdut cap partit de tots 
els que ha disputat  | PA

HANDBOL

El CTT La Unió disputarà 
la fase fi nal del campionat
El primer equip del CTT La Unió s’ha classificat per a les 
semifinals de la lliga del grup tercer de Primera Provincial, 
després de guanyar el 30 de maig l’Olesa per 4-2 i el Cas-
telldefels per 5-1 a la pista del primer en la darrera jornada 
de la fase regular. El conjunt que entrena  Rafa Ramírez es 
va proclamar campió del seu grup, amb 20 punts –9 vic-
tòries, 2 empats i 1 derrota– i a 3 de diferència del segon 
classificat, el Sentmenat. A les semifinals, que es disputa-
ran el 13 de juny a Sant Quirze del Vallès, el CTT La Unió 
s’enfrontarà al Ripollet, i el Sant Quirze jugarà contra el 
Vilafranca. La final es disputarà el 20 de juny. 

Debut. El jugador de 18 anys Héctor Sánchez, amb un 35% 
de discapacitat intel·lectual i veí de Terra Nostra, va debutar 
amb el CTT La Unió a l’última jornada de la fase regular. “La 
nostra entitat aposta per l’esport inclusiu”, ha dit el presi-
dent del club, Francisco Javier Aguado, qui ha destacat el bon 
paper que va fer el jugador en el seu debut a Olesa | LG

TENNIS TAULA

Eleccions 
a la UB MiR
La UB MiR ha iniciat el procés 
electoral per renovar la directi-
va, presidida els últims quatre 
anys per Carles Vilalta, qui es 
presenta a la reelecció. Fins al 
16 de juny es podran presentar 
candidatures. La campanya tin-
drà lloc del 19 al 25 i el dia de 
les votacions serà el 28 de juny, 
de 19 a 21h, a les oficines del 
club blau. 
L’entitat local va celebrar el 2 de 
juny una assemblea general per 
aprovar els comptes de la tem-
porada actual, el pressupost de 
la vinent i el nou projecte espor-
tiu. “Hem crescut com a entitat 
i hem consolidat una estructura 
sòlida”, va comentar Vilalta | SA
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Per tal de contribuir al ben-
estar de l’alumnat i combatre 
l’excessiu sedentarisme per les 
restriccions anti-covid, l’escola 
Reixac ha apostat aquest curs 
per potenciar l’activitat física 
en l’horari lectiu. En el marc 
del projecte ‘Convivència en 
temps de pandèmia’, que s’ha 
dut a terme al llarg de tot el 
curs, el centre ha posat en mar-
xa aquest tercer trimestre una 
iniciativa amb el suport del 
Consell Esportiu del Vallès Oc-
cidental Sud (CEVOS).
El projecte s’anomena Plans de 
Promoció Esportiva i s’oferta a 
totes les escoles i instituts de la 
demarcació del CEVOS, amb 
un ampli ventall d’activitats, 
que enguany s’han fet als cen-
tres educatius per evitar despla-
çaments. “Vam pensar que es-
taria bé potenciar l’activitat 
física, ja que aquest curs hem 
hagut d’anul·lar les sortides 
i moltes activitats extraordi-
nàries”, ha indicat Vanesa Pra-
dos, cap d’estudis de l’escola 
Reixac, qui ha afegit que “ens 
va agradar la proposta del 
CEVOS perquè són activitats 
esportives, la majoria a l’aire 
lliure i amb un preu molt as-
sequible”. 
Les propostes costen 3 euros 
per alumne i el CEVOS pro-
porciona el material i els pro-
fessionals de cada especialitat. 

Activitats. L’alumnat d’Infantil 
ha fet jocs, metodologies i tèc-
niques de relaxació; el cicle ini-
cial, ball contemporani; el cicle 
mitjà, acrobàcies; 5è, crosskid 
–exercicis per millorar la força i 
la intensitat–, i 6è, esport adap-
tat. “A classe hem treballat els 
efectes de la pandèmia en la 
salut, però també és necessa-

ri distreure’s”. El CEVOS ha 
ampliat enguany l’oferta d’ac-
tivitats. “Sobretot fem pro-
postes menys conegudes en 
què no es fomenta la vessant 
competitiva”, ha explicat Juan 
M. Velázquez, secretari tècnic 
del CEVOS. L’escola Reixac és 
l’únic centre del municipi que 
ha participat en el projecte.
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Activitat física per combatre 
el sedentarisme per la Covid 

GIMNÀSTICA RÍTMICA

L’alumnat de 1r de Primària ha fet dues sessions de ball contemporani al tercer trimestre del curs

L’escola Reixac participa als Plans de Promoció Esportiva del CEVOS

Sílvia Alquézar | Montcada

Bons resultats dels 
dos clubs locals al 
Campionat de Ripollet
Els equips de La Unió de Mas Rampinyo i l’Atlàntic 
Font Freda van guanyar un total de quatre medalles

L’equip infantil A del CG La Unió va guanyar la medalla d’or a la modalitat de maces
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Els dos clubs de gimnàstica rít-
mica del municipi han fet un 
excel·lent paper a la competició 
comarcal que es va disputar el 
29 de maig al Poliesportiu Mu-
nicipal de Ripollet, organitzada 
pel Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Sud (CEVOS). El 
Club Gimnàstic La Unió va su-
mar un total de quatre podis. El 
conjunt aleví B i la juvenil Marta 
Vázquez van guanyar la meda-
lla d’or a les modalitat de mans 
lliures i maces, respectivament. 
D’altra banda, el conjunt infantil 
A i el benjamí B van quedar en 
segon lloc a la prova de maces i 
mans lliures, respectivament.

Atlàntic Font Freda. En la ma-
teixa competició, l’Atlàntic Font 
Freda va aconseguir dues meda-
lles d’or, una de plata i una de 
bronze. El conjunt format per 
Luna Calvo, Amelia Martínez, 
Laia Segura, Dalia Sánchez i 

Laia Rahman es va classifi car en 
primer lloc a la categoria aleví C. 
Per la seva banda, el trio format 
per Lucía González, Beatriz Gu-
tiérrez i Mariama Miawara tam-
bé va pujar al més alt del podi en 
la categoria prebenjamí C. 
En les competicions individuals, 
l’aleví Meritxell Cruz va ser sego-
na, Sònia Miguel, quarta, i Nora 
Hernández, cinquena. També 
va aconseguir un meritori tercer 
lloc en la categoria benjamí C 
Cloe Mijares, seguida de prop 
per Paula Guzmán, a la cinquena 
posició. Amb aquests bons resul-
tats, l’equip que entrenen Ruth 
Pi i Laia Martínez, ha passat a la 
fase territorial.
L’equip Atlàntic Font Freda, in-
tegrat per 13 gimnastes federa-
des, va néixer fa tres anys arran 
d’una activitat extraescolar pro-
moguda per l’AMPA de l’escola 
Font Freda i, a partir del setem-
bre, es constituirà com a Club 
Rítmica Atlàntic.

Laura Grau/Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt de gimnastes del Club Atlàntic Font Freda, primer en la categoria d’Aleví C
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La JAM suma tres medalles d’or al 
Campionat de Catalunya a l’aire lliure
La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) va aconseguir uns excel-
lents resultats al Campionat de 
Catalunya en pista a l’aire lliure en 
màsters, disputat el 5 de juny a 
l’estadi Serrahima, de Barcelona. 
A la categoria M35, Carlos Cera i 
Esther Cruz van guanyar la meda-
lla d’or a la cursa de 5.000 metres 
i Juan Luis Ramón Lopo va acon-
seguir també la primera posició a 
la prova de 3.000 metres obsta-
cles. Cera va invertir un temps de 
15 minuts, 12 segons i 27 centè-
simes i Cruz va recórrer la distàn-
cia en 19 minuts, 27 segons i 65 
centèsimes. Per la seva banda, 
Lopo va fer un registre de 9 mi-
nuts, 43 segons i 2 centèsimes.

Altres resultats. També hi van 
participar de la JAM altres corre-

dors. Juan Raya va acabar a la 
cinquena posició als 800 metres 
llisos a la categoria M45, amb 
una marca de 2 minuts, 17 se-
gons i 58 centèsimes. A la M45, 
Pere Ordóñez va ser el cinquè 
classifi cat a la cursa dels 5.000 

metres, amb un temps de 16 mi-
nuts, 47 segons i 97 centèsimes. 
Ildefonso Teruel, al grup M60, va 
fer el vuitè millor temps als 5.000 
metres, amb un registre de 20 
minuts, 31 segons i 91 centèsi-
mes | SA
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Iván Roldán és una jove pro-
mesa del patinatge de velocitat. 
Amb només 16 anys s’ha pro-
clamat recentment sotscapió 
d’Espanya dels 10.000m. El 
montcadenc també forma part 
de la selecció espanyola i està 
becat a la residència Blume, 
a Esplugues, per a esportistes 
d’alt rendiment, on segueix un 
programa d’entrenaments i es-
tudis. Roldán prové del Roller 
Can Cuiàs, que està fent una 
gran tasca en la formació de 
joves patinadors.
A quina edat vas començar 
a patinar?
Em vaig introduir en el pati-
natge de velocitat als 10 anys 
al club Roller Can Cuiàs.
El 2021 ha estat un any de 
canvi total.
L’any passat, amb la pandèmia, 

no vaig tenir la possibilitat de 
competir. Al 2019, amb el Ro-
ller Can Cuiàs havia guanyat 
el Campionat de Catalunya de 
la meva categoria i fi nalment 
em vaig decidir fi txar per un 
club important, el Cobra d’El 
Prat de Llobregat per seguir 
actiu. En paral·lel, he aconse-
guit una beca d’esportista d’alt 
rendiment.
Com portes la teva estada a 
la residència Blume?
De moment, recuperant-me a 
Montcada de l’operació del cú-
bit i el radi arran d’una caigu-

da al Campionat d’Espanya, 
disputat a Pamplona. Ara visc 
fora de casa i al principi se’m 
feia dur, perquè no coneixia 
ningú. Poc a poc, però, he anat 
coneixent la gent amb qui con-
visc, que és molt agradable, i 
m’he anat sentit més còmode.
Has notat el canvi de ritme?
És gran i encara m’hi estic adap-
tant. Segueixo un programa 
intensiu amb dos entrenaments 
diaris de quatre hores que com-
bino amb els estudis i un rigorós 
control de l’alimentació.
Després de recuperar-te de 
l’operació del braç dret, quin 

són els teus propers objectius?
Hauria disputat aquests dies el 
Campionat d’Espanya en pista 
i després la Lliga Catalana. Al 
juliol no sé si estaré a punt per 
anar amb la selecció espanyola 
a un preparatori de 10 dies a 
Alemanya, Polònia i Itàlia.
On t’agradaria arribar?
De moment, em toca aprendre. 
Amb el Prat estic molt bé i a la 
Blume comparteixo residència 
amb l’actual campió d’Espa-
nya i també del món. 
El Roller Can Cuiàs està do-
nant grans patinadors.
És gràcies a la qualitat dels en-

trenaments. L’arribada de l’en-
trenador Roger Vallverdú ha 
suposat un salt qualitatiu per 
al club. Ell em va ajudar a per-
feccionar els aspectes tècnics 
i la forma física. I tot, gràcies 
a l’esforç de l’actual president, 
Jorge Fernández; sense ell res 
del que estic vivint ara hagués 
estat possible.
Què els diries al companys 
que has deixat al Roller Can 
Cuiàs?
Que treballin i que s’ho pren-
guin de forma seriosa perquè, 
a poc a poc, els èxits poden 
arribar.

ENTREVISTA A IVÁN ROLDÁN, PATINADOR

Lluís Maldonado | Redacció

‘La beca a la Blume 
em permet estar 
amb els millors’
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Roldán –al centre– s’ha format al Roller Can Cuiàs i ha fi txat aquest any pel Club Cobra d’El Prat amb qui va disputar el Campionat d’Espanya a Pamplona

El montcadenc s’ha proclamat sotscampió d’Espanya 
júnior en els 10.000m amb el seu nou club, el Cobra

‘El Roller Can Cuiàs ha 
augmentat el nivell dels 
entrenaments i tenen 
grans patinadors’

PISCINA D’ESTIU ZONA CENTRE
Oberta del 15 de juny al 31 d’agost

ACCÉS
De dilluns a diumenge, d’11 a 15 h i de 16.30 a 20.30 h.

L’aforament de la instal·lació es podrà consultar al web de la Regidoria 
d’Esports (www.esportsmontcada.org).

Per complir amb les mesures sanitàries contra la Covid-19, la piscina 
tancarà al migdia per tal d’efectuar les tasques de neteja i desinfecció.

Les normes d’entrada, així com la capacitat i l’ús de la instal·lació, 
dependran de les restriccions sanitàries contra la Covid-19 que 
estiguin vigents.

ENTRADES:

Les entrades i els abonaments es podran comprar a partir del 16 
de juny. 

Les entrades individuals es podran comprar a la pàgina web de la 
Regidoria d’Esports, el mateix dia o el dia abans. 

Els abonaments (10, 20, 30 i 60 dies) s’han de comprar de forma 
presencial a les oficines de la Regidoria d’Esports (C. Tarragona, 32), 
fins al 13 d’agost. En el moment d’anar a la piscina, es recomana fer 
reserva anticipada de plaça el mateix dia o el dia abans.

Hi haurà bonificacions del 55% per als residents a Montcada i 
Reixac que adquireixin un abonament familiar o individual en totes 
les modalitats que s’oferten. En el cas de les famílies nombroses o 
monoparentals, aquest descompte serà del 60%. 

Les tarifes seran públiques a partir del 16 de juny i es podran consultar 
a www.montcada.cat

Jornades
de portes obertes! 
15, 16 i 17 de juny

Accés gratuït a la piscina

Control d’aforamentper mesures Covid-19 vigentsels dies assenyalats.



Abir Almoossa
Abir Almoossa va néixer fa 47 anys als camps de refugiats palestins del Líban, on viuen més de mig 
milió de persones. Aquest complex es va crear el 1948 per acollir els centenars de milers d’àrabs 
palestins que van ser expulsats o van fugir de les seves llars durant l’ocupació militar israeliana. 
El 2015, Abir i la seva família van demanar asil a l’estat espanyol per raons humanitàries ja que el 
seu fi ll gran, Karim, tenia greus problemes de salut. Al Líban, els refugiats palestins estan exclosos 
de la majoria de serveis públics –tot i que hagin nascut al país– i les hospitalitzacions suposen un 
cost econòmic inassumible. Després d’un llarg periple administratiu, Karim va poder ser tractat a 
l’Hospital Vall d’Hebron. Per raons del destí, Abir, el seu marit i els seus dos fi lls van acabar vivint 
a Montcada, on van trobar l’escalf de l’entitat Montcada Solidària. Amb motiu del Dia Mundial del 
Refugiat, que se celebra el 20 de juny, hem volgut apropar-nos a la història d’Abir i la seva família.

‘Només aspiro a viure 
en una terra de pau’

Per quina raó va néixer als camps 
de refugiats del Líban?
Els meus avis van haver de fugir 
del seu poble el 1948, davant de 
l’avanç de l’exèrcit israelià i la seva 
política d’extermini. Van marxar a 
corre-cuita després d’assabentar-se 
que els soldats havien assassinat 
tots els homes joves d’un poble veí.
Com és la vida als camps?
Han passat tants anys que els 
camps s’han convertit en assenta-
ments estables que gestiona l’A-
gèn cia de les Nacions Unides per 
als refugiats palestins del Pròxim 
Orient. Hi ha edifi cis, escoles i cen-
tres d’atenció primària, però els re-
fugiats palestins som tractats com 
ciutadans de segona i l’estat libanès 
mai ens concedirà la nacionalitat.
Quines restriccions tenen?
No podem comprar propietats, ni 
exercir una quarantena de profes-

sions, com les de metge, dentista, 
advocat o enginyer. Tampoc tenim 
dret a la sanitat pública. El meu 
marit i jo treballàvem d’aparella-
dors i ens guanyàvem bé la vida, 
però no podíem assumir les factu-
res dels tractaments de Karim. Per 
això vam decidir marxar. 
Va ser complicat l’operació de 
demanar asil?
Va ser molt angoixant. Primer, el 
govern libanès ens posava traves 
per marxar –no li interessa perdre 
refugiats perquè rep ajuts interna-
cionals per mantenir-los al país. 
Ens van donar un visat per anar 
al Brasil via Turquia, fent escala a 
Madrid. Va ser a l’aeroport de Ba-
rajas, on vam decidir demanar asil 
per raons humanitàries.
Quin tracte van rebre?
Mentre donaven resposta a la nos-
tra petició, ens van allotjar amb 

altres sol·licitants als soterranis 
de la Terminal 1 durant una set-
mana. Només ens deixaven sortir 
a l’exterior mitja hora al dia i les 
condicions no eren les més bones, 
tenint en compte que hi havia mol-
tes criatures.

Com va acabar la història?
Ens van concedir l’asil i la targeta 
vermella com a refugiats i ens van 
adreçar a l’hospital Vall d’Hebron. 
Una ong de Barcelona, Accem, ens 
va facilitar allotjament en un pis de 
Sant Martí, que compartíem amb 
dos nois de Somàlia. Durant 9 me-

sos, l’ong ens va cobrir les neces-
sitats bàsiques perquè poguessim 
situar-nos i aprendre l’idioma, fi ns 
que va arribar el moment de mar-
xar, que va ser dur.
Com es van sentir?
Una mica perduts. No teníem ni 
idea de com buscar pis ni la mane-
ra de pagar-lo. Finalment, va sorgir 
una oportunitat a Montcada. L’ong 
ens va ajudar durant un temps amb 
el lloguer, mentre el meu marit i jo 
buscàvem feina. També vaig tenir 
la sort de conèixer l’entitat Montca-
da Solidària, que ens dona suport i 
s’ha convertit en la nostra segona 
família catalana.
Ha viscut situacions de rebuig per 
la seva condició de refugiada?
No, en general m’he sentit ben 
acollida. Sí que observo que el fet 
de portar mocador no és ben vist 
en algunes entrevistes de feina.

Com s’han adaptat els nens a la 
nova realitat?
No han tingut cap problema. Van 
aprendre el castellà i el català molt 
abans que nosaltres. Afortunada-
ment tots dos estan bé de salut 
i crec que aquí poden tenir més 
oportunitats de futur que al Líban, 
malgrat que encara haurem d’es-
perar fi ns al 2030 per optar a la 
nacionalitat espanyola.
Què sent quan veu el que està 
passant als territoris ocupats?
Els últims bombardejos a Gaza em 
van trasbalsar molt. Vaig passar 
dies sense dormir, pensant en les 
criatures assassinades i les seves 
famílies. Em va reconfortar veure 
les grans manifestacions de suport 
que va haver-hi a tot el món. Pot-
ser és un senyal que la situació pot 
canviar. Només aspiro a viure en 
una terra de pau.

‘Al Líban, no podem 
comprar propietats ni 
tampoc tenim dret a la 
sanitat pública’

Refugiada palestina

A títol personal
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