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ESPORTS: Les ‘Guerreres’ de l’FS Montcada, guanyen la lliga i pugen a Divisió d’Honor  PÀG. 20
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La Taula local LGTBIQ+, en defensa dels drets del col·lectiu es presenta el 2 de juliol PÀG. 9

Mostra de cotxes clàssics 
el 27 de juny PÀG. 19

Neix l’associació Torre dels 
Frares-Can Vestit PÀG. 18

Fi de cursPÀG. 3
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Tall de metro
Corte de metro

Afectació

Afectación 1/7 - 31/8
Trinitat Nova (estació tancada)
Trinitat Nova (estación cerrada)

1/7 - 12/9
Totes les estacions tancades
Todas las estaciones cerradas
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Transport 

alternatiu

Transporte 
alternativo

Un servei de bus especial cobrirà les estacions tancades en l’horari de metro en les dates
de cada afectació (no es garanteix l’enllaç a metro en les darreres sortides).
També la línia regular de bus D50 cobreix bona part de la zona afectada en el seu horari (consulteu-lo a tmb.cat).

Un servicio de bus especial cubrirá las estaciones cerradas en el horario de metro en las fechas
de cada afectación (no se garantiza el enlace a metro en las últimas salidas).
También la línea regular de bus D50 cubre buena parte de la zona afectada en su horario (consúltelo en tmb.cat).
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Bus especial 1/7 a 31/8

Bus especial 1/9 a 12/9

D50

També teniu aquesta opció de transport des de Torre Baró | Vallbona ( horari  rodalies.gencat.cat

También tiene esta opción de transporte desde Torre Baró | Vallbona ( horario rodalies.gencat.cat)
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Disculpeu les molèsties
Disculpe las molestias

InfoTMB

Info:

 @TMBinfo / tmb.cat
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EDUCACIÓ

El 22 de juny va acabar el curs 
escolar 2020-2021 que, segura-
ment, es recordarà durant molt 
de temps pels estrictes protocols 
que es van implementar als cen-
tres educatius per minimitzar 
l’impacte de la Covid-19, com 
l’ús obligatori de mascaretes a 
les aules i la creació de grups 
bombolla per reduir el risc de 
contagi. Malgrat la por i les 
incerteses de les primeres set-
manes entre el professorat i les 
famílies, aquest any lectiu també 
passarà a la història per la gran 
capacitat d’adaptació que ha de-
mostrat la comunitat educativa 
per fer front a les adversitats de-
rivades de la crisi sociosanitària, 
on la implicació dels mestres i 
l’alumnat ha estat capdal per ti-
rar endavant les classes. 

Valoracions. El Consell Escolar 
Municipal (CEM), reunit el 16 
de juny de manera virtual, ha 
fet un balanç positiu del curs, 
tot i la pandèmia. Totes les es-
coles i instituts del municipi han 
hagut de confi nar grups per ca-
sos positius del virus, però sor-
tosament no se n’ha hagut de 
tancar cap. “La nostra escola 
està molt contenta perquè ha 
estat oberta tot el curs”, ha co-
mentat la directora de l’escola 
Elvira Cuyàs, Dolors Melero. 
Per la seva banda, la directora 
de l’escola El Turó, Imma Es-
pinosa, reconeix que els inicis 
van ser durs. “Treballàvem els 
set dies de la setmana sempre 
pendents de possibles positius. 
Per sort, els últims mesos han 
estat més tranquils”, explica 
Espinosa, qui ha posat en valor 
“la implicació del professo-

rat i les famílies”. En aquest 
sentit també s’ha manifestat la 
regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ECP), qui ha destacat 
“la resiliència de l’àmbit edu-
catiu. Hem superat amb nota 
aquest curs, gràcies sobretot a 
l’esforç dels professionals i les 
famílies”.

Ràtios baixes. Un dels aspectes 
positius d’enguany ha estat la 
reducció del nombre d’alumnes 
per aula per disminuir el risc de 
contagi i facilitar la traçabilitat 
en cas de l’aparició de positius. 
“S’ha millorat la qualitat 
educativa perquè hem tingut 
ràtios  baixes, de manera que 
s’ha pogut atendre millor la 
diversitat”, ha destacat l’edil, 
qui opina que aquestes s’hauri-
en de mantenir de cara al nou 
curs. La seva petició, però, no 
es complirà ja que els centres 
educatius del municipi han 
confi rmat que perdran la majo-
ria dels recursos extres que van 
rebre de la Generalitat per fer 
front a les necessitats genera-
des per la crisi del coronavirus. 
La inspectora del Departament 
d’Educació a Montcada, Roser 
Canals, ha explicat que “els re-
forços en nombres absoluts es 
mantenen, però s’han revi-
sat els criteris d’assignació a 
cada escola”.

Sílvia Alquézar | Montcada

TORNEN LES CELEBRACIONS 
L’evolució favorable de la pandèmia ha permès 
recuperar aquest curs les festes per acomiadar 
l’any lectiu, seguint els protocols anti-covid
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Els centres perdran el 
curs vinent la majoria 
de recursos extres que 
han rebut per fer front 
a les necessitats de la 
crisi sociosanitària

L’escola Elvira Cuyàs va celebrar un festival de ball a la pista coberta en el darrer dia de curs amb la participació de tots els cursos 

Millores als centres educatius durant l’estiu
L’Ajuntament i la Generalitat 
aprofi taran el període estival per 
realitzar diverses intervencions 
de millora als instituts i escoles 
del municipi. La regidora d’Edu-
cació, Jessica Segovia (ECP), 
ha confi rmat una subvenció de 
50.000 euros de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, que es 
destinarà a la creació d’espais 
d’ombra als patis de les escoles 
públiques. “Mirarem quines són 
les necessitats de cada centre”, 
ha manifestat l’edil, qui va avan-

çat que aquest estiu es farà l’ac-
tuació a El Turó i que, a la resta 
de centres, serà a partir del mes 
de setembre. El consistori també 
té previst pintar l’escola Reixac i 
reformar els lavabos de les plan-
tes baixes de les escoles públi-
ques que no es van poder fer 
l’any passat.

Generalitat. El Departament 
d’Educació executarà la tercera 
fase d’ampliació de l’IE El Viver, 
l’adequació de l’IE Mas Rampi-

nyo per acollir dos nous grups 
d’ESO i fi nalitzarà els treballs del 
nou edifi ci de l’INS La Ferreria. 
A l’INS Montserrat Miró es fa-
ran diverses intervencions com 
l’adequació d’un pati a la part de 
darrera que permetrà redistribuir 
millor l’alumnat a l’hora de l’es-
barjo, la construcció d’un envà 
mòbil entre dues aules per poder 
disposar d’un espai més am-
pli que faci la funció d’una sala 
d’actes i la instal·lació de plaques 
solars | SA

La resiliència del professorat i les famílies, 
capdal en el balanç positiu d’aquest curs
Les direccions es mostren satisfetes perquè, tot i el confi nament puntual de grups, no s’ha hagut de tancar cap escola ni institut

VIDEO A LAVEU.CAT



04 2a quinzena | Juny 202104 Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 06

METRO TANCAT
La línia 11, amb parada a Can Cuiàs, 
i l’L4 no funcionaran durant els 
mesos de juliol i agost per obres

A la presentació de la campanya de prevenció d’incendis organitzada per l’Ajuntament van participar representants de tots els col·lectius implicats

CAMPANYA DE PREVENCIÓ

Alerta màxima 
per evitar els 
incendis al bosc
Recuperada la torre de guaita en desús que hi havia al Turó 
i que ha estat traslladada a la seu de l’ADF La Serralada

Mentre la majoria de la po-
blació gaudeix dels boscos i 
entorns naturals del munici-
pi amb despreocupació, tant 
l’Ajuntament com la Diputa-
ció, les forces de seguretat, els 
agents rurals i els cossos de 
voluntaris –ADF La Serralada 
i Protecció Civil– no amaguen 
la seva preocupació pel que 
auguren serà un estiu difícil i 
complicat en la lluita contra 
els incendis forestals. Aquest 
neguit està ben fonamentat, la 
manca de pluja, l’alta càrrega 
de combustible que hi ha tant 
a la serralada de Marina com 
al parc de Collserola i les altes 
temperatures esdevenen un 
còctel molt perillós. 
En les darreres setmanes ja 

s’han comptabilitzat més d’una 
dotzena d’incendis, el més im-
portant dels quals va tenir lloc 
al parc de Collserola el 8 de 
juny amb la crema de 10 hec-
tàrees.

Campanya en marxa. En el marc 
d’aquest context, el 14 de juny 
es va presentar a la seu de 
l’ADF La Serralada la campa-
nya de prevenció d’incendis 
de l’Ajuntament, acte que va 
comptar amb la presència de 
representants de la Diputació, 
dels parcs de la Serralada de 
Marina, Collserola i Gallecs i 
de l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet, a més de la 
Policia Local, els Mossos, el cos 
d’agents rurals i voluntaris de 
l’ADF i Protecció Civil. L’alcal-

Pilar Abián | Font Pudenta
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L’entitat té la seu central a 
les antigues dependències 
de la Brigada Municipal i 
compta amb tres vehicles 
amb dipòsit d’aigua, dos 
més de coordinació i dues 
motocicletes. La funció dels 
voluntaris consiteix a fer 

tasques de vigilància, cons-
cienciació, intervencions de 
prevenció –com ara des-
brossar els boscos– i donar 
suport als bombers quan hi 
ha foc. El cos fa servei de 9 a 
21h, de dilluns a diumenge i 
abasta no només el territori 

de Montcada i Reixac, tam-
bé Gallecs i Santa Coloma de 
Gramenet. “Això no és una 
feina, és un estil de vida”, 
opina el cap operatiu de 
l’ADF, Oriol Serratusell, qui 
va entrar a formar part de 
l’entitat ara fa sis anys | PA

El paper imprescindible dels voluntaris

dessa, Laura Campos (ECP), 
es va adreçar especialment als 
col·lectius que han estat en pri-
mera línia durant la pandèmia 
per agrair la seva tasca. 
Atenent al pronòstic que serà 
un estiu complicat pel que fa al 
risc d’incendis, l’edil va posar 
el focus en les tasques de pre-
venció que ja s’estan duent a 
terme i en la necessitat de cons-
cienciar la població sobre el 
respecte al medi natural. “Hem 
d’extremar les precaucions i 
apel·lar a la responsabilitat 
col·lectiva”, va manifestar.

Novetat. La campanya de pre-
venció compta amb una nove-

tat destacada, la recuperació de 
la torre de guaita que hi havia 
al Turó, que ha estat trasllada-
da a la seu de l’ADF Serralada. 
El nou emplaçament permet 
una àmplia visió de la Serrala-
da de Marina i serà gestionat 
directament pels voluntaris del 
cos, tal com va explicar el regi-
dor de Policia Local i Protecció 
Civil i de Medi Natural, Oriol 
Serratusell (ECP), qui va agra-
ir la cessió de la torre per part 
de la Diputació. L’edil també 
va explicar la millora del parc 
mòbil de què diposa el cos de 
voluntaris –del qual n’és cap 
operatiu–, que s’ha incrementat 
amb la incorporació d’un ve-

hicle de vigilància cedit també 
per la Diputació i dues unitats 
motoritzades.
“Durant tot l’any hem estat 
fent tasques de sensibilització 
per protegir els boscos, ara 
toca tenir els mitjans en el 
territori per si cal actuar”, va 
dir Serratusell, qui va acabar la 
seva intervenció fent una crida 
a la prevenció.

ADF 301 La Serralada compta amb un equip de 21 persones

VÍDEOS A LAVEU.CAT

L’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil va néi-
xer fa 32 anys de la mà de 
José Jiménez, que n’és el 
cap operatiu i president. 
Compta amb una desena 
de voluntaris, dos vehicles i 
dues motos elèctriques i les 

seves tasques són la vigi-
lància forestal i la presència 
de control en actes socials, 
culturals i esportius, en co-
ordinació amb Policia Local. 
Tenen la seu a l’Hotel d’en-
titats de Can Sant Joan. “El 
local se’ns ha quedat petit”, 

explica Jiménez qui defensa 
que l’entitat té un gran futur 
amb persones joves i només 
lamenta la falta de suport 
econòmic i de reconeixe-
ment a l’entitat per part de 
l’Ajuntament: “Necessitem 
més recursos”, reclama | LM

Protecció Civil fa tasques de vigilància amb 10 membres

LL
U

ÍS
 M

AL
D

O
N

AD
O

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

En les darreres setmanes 
s’han comptabilitzat més 
d’una dotzena d’incendis, 
el més important, el 8 de 
juny a Collserola
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DISSABTE, 26 DE JUNY

El Sindicat de Llogateres parlarà sobre la llei de lloguers i recordarà el seu portaveu

L’homenatge i l’acte informatiu es faran a la Plaça de l’Església, a les 12h

Assemblea informativa amb 
homenatge a Joan Liébana

L’assemblea informativa convo-
cada el dissabte 26, a la plaça 
de l’Església (12h), pel Sindi-
cat de Llogateres de Montca-
da sobre l’entrada en vigor de 
la Llei aprovada al Parlament 
de Catalunya l’estiu passat es-
devindrà també l’escenari per 
retre homenatge al portaveu 
de l’entitat, mort inesperada-
ment el passat 17 de juny. Joan 
Liébana, de 30 anys, era bom-
ber i va perdre la vida en acte 
de servei mentre participava 
en l’extinció d’un incendi a 
Vilanova i la Geltrú. La seva 
pèrdua ha causat gran conster-
nació, tant en el si del Sindicat 
com a nivell local.
Liébana feia un any que residia 
a la localitat i es va integrar a 
l’entitat en defensa d’uns llo-
guers dignes amb molta “cons-
tància i implicació”, com han 
destacat les seves companyes 
Lorena Barrueco i Mireia Fa-
riñas. És per aquest motiu que 

el Sindicat convida la població  
a sumar-se a l’homenatge, que 
comptarà també amb la pre-
sència de familiars de Liébana, 
representants de l’Ajuntament i 
membres del Sindicat de Lloga-
teres de Barcelona.

Recurs al TS. En matèria d’ar-
rendaments, l’actualitat està 
marcada perquè el govern espa-
nyol ha decidit recórrer la Llei 

Catalana dels Lloguers davant 
el Tribunal Constitucional, al-
legant que el Consell de Garan-
ties Estatutàries considera que 
bona part de la normativa no 
s’adiu amb la Constitució ni 
amb l’Estatut. 
D’altra banda, l’AMB ha accep-
tat la petició de l’Ajuntament 
de reconèixer Montcada com a 
municipi de mercat d’habitatge 
tens durant cinc anys.

Lluís Maldonado | Redacció
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Les obres de modernització i 
millora de l’estació de metro de 
Trinitat Nova (L4 i L11), a Bar-
celona, implicaran la interrup-
ció del servei de l’L4 entre Via 
Júlia i Trinitat Nova fi ns al 31 
d’agost i de tota l’L11 –de Tri-
nitat Nova a Can Cuiàs– fi ns al 
12 de setembre. Durant aquest 
període, la TMB habilitarà au-
tobusos llançadora que sortiran 
des del carrer Circumvalació –
al costat de la parada local.
Aquest servei provisional tin-
drà el mateix horari que el Me-
tro amb un interval de 7-8 mi-
nuts el dies feiners, de 7 a 22h. 

Tret d’aquesta franja horària, 
entre les 5 i les 7h i les 22 i les 
24h, la freqüència serà de 13-14 
minuts, la mateixa que els dis-
sabtes i festius.
De l’1 de juliol al 31 d’agost, el 
bus especial connectarà les esta-
cions de Via Júlia i Can Cuiàs 
mentre que al setembre, quan 
només estarà vigent el tall de 
l’L11, el recorregut serà entre 
el barri montcadenc i Trinitat 
Nova, amb parada a les esta-
cions afectades pel tall.

Obres. Els treballs previstos a 
les línies afectades suposaran 
la transformació de l’intercan-

viador de Trinitat Nova per 
permetre l’increment de fre-
qüències a l’L4 i la conducció 
automàtica en tot el traçat de 
l’L11, amb una inversió de 10 
milions d’euros que assumirà la 
Generalitat.
Tres regidors del consistori, el 
de Ciutadania i Participació 
Ciutadana, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), el responsable 
de la Policia Local, Oriol Ser-
ratusell (ECP), i el de Mobi-
litat, Jaume Teixidó (ERC), 
s’han reu nit amb representants 
de l’AV Can Cuiàs per infor-
mar-los sobre cadascuna de les 
fases que tindrà l’actuació.

La parada del Metro, tancada 
per obres durant aquest estiu

CAN CUIÀS

Inversió milionària per automatitzar la línia L’11 i renovar l’intercanviador de l’L4 

Pilar Abián | Can Cuiàs

L’AMB farà servir autobusos que sortiran des del carrer Circumvalació per transportar els usuaris des de l’estació fi ns a Barcelona
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en 
sessió celebrada el dia 7 de juny de 2021 va acordar:

Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del tram del carrer 
Rigola del polígon industrial Pla d’en Coll, al terme municipal de 
Montcada i Reixac.

Notificar el corresponent acord a la mercantil MANY NAMES S.L.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant 
anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’e-tauler, i a un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal “La 
Veu” de Montcada i Reixac.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
15/06/2021

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de 
juny de 2021, ha acordat aprovar inicialment el projecte de les obres 
de construcció de carrils per a bicicletes a l’entorn del Parc del Coll de 
Montcada, al terme municipal de Montcada i Reixac.

El que s’exposa a informació pública per termini de 30 dies, mitjançant 
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari o 
butlletí de difusió local, així com a l’e-Tauler de l’Ajuntament, a fi efecte 
que els interessats puguin consultar la documentació i fer al·legacions.

Es comunica i dona trasllat del projecte a Aigües de Barcelona i 
Telefónica als efectes legals oportuns.

S’ acorda que en el cas que no es presenti cap al·legació durant el tràmit 
d’informació pública, el projecte s’entendrà aprovat definitivament 
i s’emetrà el corresponent anunci al DOGC, al BOP de Barcelona, a 
un diari de difusió local, i al e-tauler, de conformitat amb l’article 38 
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual es regula el Reglament 
d’obres, activitats i serveis.

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

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
15/06/2021

EDICTES

Convocat procés selectiu per

a la cobertura, mitjançant oposició 

lliure, de 8 places vacants d’agent

de la Policia Local amb nomenament

de funcionari/ària de carrera

de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Les sol·licituds es tramitaran 

exclusivament de forma telemàtica.

Servei d’assessorament per a la 
tramitació electrònica: 935 954 802

Més informació a www.montcada.cat

Convocatòria de places 
per a la Policia Local

Ampliació de la vorera i del carril 
bici en el tram que passa pel Coll
La Junta de Govern Local ha donat llum verda al projecte d’eixam-
plar el tram de 180 metres de la vorera de l’N-150 que transcorre 
davant la fi nca pública del parc del Coll de Montcada. L’actuació, 
prevista per a l’últim trimestre de l’any, també inclou un carril bici de 
195 metres a l’interior del parc, així com la construcció d’una àrea 
de descans, un mirador i un accés amb escales a la zona verda. El 
projecte, pressupostat en prop de 300.000 euros, el fi nançaran a 
parts iguals l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona | LR

N-150

Cs denuncia l’estat de l’asfaltat i 
les voreres a diferents barris
El grup municipal de Cs, amb tres representants a l’oposició, ha 
denunciat públicament l’estat “lamentable” en què diu es troben 
alguns carrers i voreres del municipi i acusa el govern d’inacció. 
“Al Ple d’abril vam denunciar que hi ha dos esvorancs al carrer 
Masia de Can Sant Joan que són un veritable perill per al trànsit 
rodat i l’equip de govern n’ha fet cas omís”, ha criticat Cs en un 
comunicat | PA

VIA PÚBLICA

Xerrada sobre serveis essencials
La Casa de la Vila acollirà el 30 de juny (20h) un acte organitzat per 
per persones del teixit associatiu per informar sobre les eines per con-
tribuir a un canvi de model energètic. A la xerrada s’oferirà informació 
i mitjans tècnics perquè la gent que ho desitgi pugui realitzar canvis 
de companyia en aquell moment “per acabar amb els oligopolis es-
tatals”, segons l’organització. Els participants poden portar factures 
de subministraments domèstics o del seu negoci | LR

SUBMINISTRAMENTS
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Interfl ex aposta per la geotèrmia 
per climatitzar les seves ofi cines

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Interfl ex, una de les empreses 
més antigues del polígon Pla 
d’en Coll, ha ampliat i reno-
vat recentment les seves instal-
lacions apostant clarament per 
la sostenibilitat i per garantir un 
entorn laboral còmode i agrada-
ble a la seva plantilla, formada 
per una vuitantena de treballa-
dors. La inversió feta en el total 
de la remodelació –al voltant de 
5 milions d’euros–, ha inclòs un 
sistema de climatització per a les 
seves ofi cines pioner a Espanya, 
fent servir la geotèrmia, l’ener-
gia emmagatzemada en forma 
de calor per sota de la superfí-
cie sòlida de la terra, una font 
renovable, inesgotable i neta 
que evita emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. “Segons la 
consultora que ens ha guiat en 
el projecte de fer unes instal-
lacions sostenibles, les nostres 
són les ofi cines més grans de 
l’estat –1.400 m2– que s’escal-
fen amb aquest sistema”, ha 
explicat Jordi Canal, un dels 
quatre gerents d’Interfl ex. 

Aquesta empresa familiar de-
dicada a la fabricació de tubs 
metàl·lics i accessoris de cable 
va néixer l’any 1967 a Barcelo-
na i es va instal·lar al municipi 
en la dècada dels 80. Els seus 
propietaris se senten compro-
mesos a nivell mediambiental 
i social i, per això, han triat la 
geotèrmia, malgrat que impli-
qui una inversió més elevada i 
el retorn de la inversió sigui a 35 
anys vista.
Altres paràmetres ecològics 
que l’empresa ha seguit en la 
remodelació de les seves ofi ci-
nes han estat utilitzar fusta pro-
cedent de boscos certifi cats, fer 
grans fi nestrals per aprofi tar la 
il·luminació natural, incorporar 
un sistema automàtic d’encesa 
i apagada de llums i habilitar 
un gran espai de vegetació a 
l’interior. La zona de producció 
també ha estat ampliada amb la 
incorporació de fi nestrals.

Visita institucional. El regidor de 
Promoció Econòmica i Ocupa-
ció, Jaume Teixidó (ERC), ha 

visitat recentment l’empresa i 
ha posat en valor l’esforç de la 
fi rma per la sostenibilitat. “El 
projecte que han fet és molt 
interessant, un exemple a se-
guir des del punt de vista me-
diambiental”, ha dit l’edil. Les 
visites a empreses són una de 
les iniciatives que duu a terme 
el departament per copsar les 
inquietuds del sector empresari-
al. “D’aquesta manera podem 
fer polítiques i accions ben di-
rigides”, ha afegit Teixidó.

VIDEO A LAVEU.CAT

EMPRESA PIONERA

La fi rma ha ampliat i remodelat les seves instal·lacions seguint criteris sostenibles
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Les ofi cines d’Interfl ex són les més grans de l’estat climatitzades amb geotèrmia, una energia renovable, inesgotable i neta

El subdelegat del govern a la província de Barcelona, Carlos Prieto, va 
visitar el 18 de juny la mesquita montcadenca ubicada a Mas Ram-
pinyo acompanyat de representants del PSC local –entre els quals, 
el seu primer secretari i regidor, Bartolo Egea– on es va reunir amb 
membres de la comunitat islàmica. “Com a responsable d’estran-
geria a Barcelona em reuneixo contínuament amb col·lectius de 
diferents nacionalitats per copsar les seves opinions sobre com fun-
ciona el servei”, va explicar Prieto. Els representants de l’associació 
islàmica local van agrair la visita del subdelegat. “Per a nosaltres, és 
molt important que s’interessin per les nostres necessitats”, va dir 
el portaveu del col·lectiu | PA

VISITA INSTITUCIONAL

El subdelegat provincial del govern, 
a la mesquita de Montcada

‘No hem fet aquesta 
aposta en termes de 
rendibilitat, sinó pensant 
en el benestar dels 
nostres treballadors i en 
la salut del planeta’

Jordi Canal
Gerent d’Interfl ex
Àrea de Producció, 
Logística i Tècnica
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Totes les activitats d’Hola estiu! aquí

Contes cada dimecres de juny i juliol. 

els dimecres, 
contes!
els dimecres, els dimecres, 
contes!contes!...i...i...i

Dimarts 29 de juny, 17.30 h
Annex del Pavelló Miquel 

Poblet (C. Tarragona / 

Camí de la Font Freda)

“La festa d’Aigües”, 
a càrrec d’Aigües de 
Barcelona

Dijous 1 de juliol, 18 h
Plaça Bosc

(Can Sant Joan)

Circuit karts
i jocs d’aigua + 
Masterclass de ball

Dimarts 6 de juliol, 18.30 h
Plaça de la Ribera

Natura al riu
+ inflables esportius
i jocs d’aigua

Dijous 8 de juliol, 18.30 h
Parc del Turó Blau

(Can Cuiàs)

Diables +
Inflables d’aigua

Dijous 15 de juliol, 18.30 h
Plaça de l’Església

Gegants
+ Bombolles de sabó 
i inflable d’aigua

Dijous 22 de juliol, 18.30 h
Plaça del Poble

(Terra Nostra)

Concurs de triples
+ pista d’obstacles

i jocs d’aigua

Dijous 29 de juliol, 18.30 h
Plaça de la II República 

(Mas Duran)

Castellers
+ inflables d’aigua

Cal portar roba i calçat per a activitats d’aigua · S’habilitarà un punt d’inscripció el mateix 
dia de cada sessió. Totes les activitats duraran fins les 20.30 h
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DIA DE LES PERSONES REFUGIADES
La pintada d’un mural i la lectura d’un 
manifest en defensa dels seus drets van 
centrar la celebració de l’efemèride a la ciutat

PÀG. 10

La Regidoria d’Igualtat, Femi-
nismes i LGTBIQ+ ha orga-
nitzat diverses iniciatives amb 
motiu del Dia Internacional 
de l’Alliberament del col·lectiu, 
que es commemora el 28 de 
juny. El consistori s’ha afegit a 
la iniciativa ‘Els cims pels drets 
LGTBIQ+’, impulsada pel 
Consell Nacional, que té per 
objectiu visibilitzar la lluita del 
col·lectiu a través d’una acció 
simbòlica que consistia a pen-
jar la bandera amb els colors de 
l’arc de Sant Martí en algun lloc 
emblemàtic de cada població. A 
Montcada i Reixac, l’acció es va 
va fer el 22 de juny al turó de 
Moia, a la Serralada de Marina.

Programa. El dia 28, hi ha pre-
vista una acció a la plaça de 

l’Església, de 18 a 20h, per vi-
sibilitzar el col·lectiu. Amb el 
lema ‘Montcada amb la diversi-
tat sexual, afectiva i de gènere’, 
s’instal·larà un fotocol perquè 
tothom qui vulgui es faci una 
fotografi a i la pengi a les xarxes 
socials, mencionant @igualtat-
mir. L’acte estarà amenitzat pel 
grup Poker de Laies. Per la seva 
banda, l’Espai Jove Can Tauler 
acollirà l’1 de juliol  un concert 
a càrrec del duet de pop alter-
natiu A2, format per les joves 
montcadenques Ania Casajua-
na i Andrea Díaz (veure pàg. 19). 

Acte central. El dia 2, tindrà 
lloc la presentació de la Tau-
la LGTBIQ+ i la lectura d’un 
manifest, a la plaça de l’Església 
(21.30h).  “Després de diferents 
intents, es presenta la taula, 
formada per un grup de gent 
diversa que treballarà per rei-
vindicar els drets de les perso-
nes LGTBIQ+”, ha destacat la 
regidora, Jessica Segovia (ECP). 
L’acte acabarà amb la projecció 
de la pel·lícula ‘Pride’, dirigida 
per Matthew Warchus, l’any 
2014. El fi lm, basat en fets reals, 
presenta la història d’un grup 
d’activistes que va decidir donar 
suport a les vagues mineres de 
1984 al Regne Unit. 
La Biblioteca Elisenda acull una 
exposició sobre les notícies falses 
al voltant del col·lectiu, que es 
podrà veure fi ns al 23 de juliol.

DIA DE L’ALLIBERAMENT LGTBIQ+

El 28 de juny, hi haurà un acte a la plaça de l’Església, on s’instal·larà un fotocol per la diversitat sexual, afectiva i de gènere

La Taula local en defensa dels drets 
del col·lectiu es presenta públicament
Sílvia Alquézar | Redacció

L’Espai Can Tauler i les 
biblioteques participen 
en el programa amb un 
concert i una exposició 
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Al Turó de Moia va onejar el dia 22 de juny la bandera dins l’acció ‘Cims pels drets LGTBIQ+’

Xerrada sobre el món LGTBIQ+
Maria Garrido i Núria Becerra, membres del Casal Lamb-
da de Barcelona, van fer una xerrada divulgativa sobre la 
temàtica LGTBIQ+ el 16 de juny al Centre Cívic de Can 
Cuiàs, aclarint el signifi cat de les diferents sigles d’aquest 
terme, que integra gais, lesbianes, transgèneres i transe-
xuals, bisexuals, intersexuals i ‘queer’–aquest últim qües-
tiona el sistema binari. També van recordar l’origen del Dia 
Mundial de l’Alliberament LGTBIQ+, que es remunta al 28 
de juny de 1968, quan un grup de persones va plantar 
cara a les contínues batudes que la policia portava a terme 
contra l’Stonewall, un bar d’ambient de Manhattan | LG 

CC CAN CUIÀS
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Coincidint amb el Dia Interna-
cional de les Persones Refugia-
des, que es commemora el 20 
de juny, el departament de Co-
operació i Solidaritat de l’Ajun-
tament va organitzar l’endemà 
un acte que va incloure la lec-
tura d’un manifest, a càrrec de 
l’entitat Montcada Solidària, 
i la pintada d’un mural a la 
rotonda del carrer Major sota 
l’R4. El dibuix, obra del grafi -
ter Quim Córdoba –conegut 
artísticament com a Mus–, 
mostra unes mans agafades a 
una tanca de fi lferro en al·lusió 
als camps on es confi na la po-
blació refugiada que arriba a 
Europa. L’artista va comptar 
amb la col·laboració de joves 
voluntaris, alguns dels quals 
usuaris del Centre d’Acollida 
Can Miralpeix, ubicat al mu-
nicipi.

Reclam. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), va aprofi tar 
una cita del l’exsecretari gene-
ral de la ONU, Ban Ki-Moon, 
per exposar el drama de la 
població refugiada: “Son per-
sones com qualsevol de no-

saltres que, abans de ser des-
plaçades, portaven una vida 
normal i el seu major somni 
és recuperar-la”. L’edil va re-
cordar els motius pels quals 
milions de persones arrisquen 
la vida intentant arribar a Eu-
ropa i demanar refugi fugint 
de guerres, vulneració de drets 
i múltiples formes de violència. 
Campos va lamentar que “la 
pandèmia hagi servit d’ex-
cusa a molts països, com ara 
Grècia, per suspendre les sol-
licituds d’asil i empitjorar les 
infrahumanes condicions de 
vida de la població refugia-
da”.

Manifest. Montcada Solidària 
va posar el focus en la vulne-
ració creixent del dret a la pro-
tecció internacional, el refugi i 
l’asil que es viu a Europa arran 
de la pandèmia: “La gestió 

d’aquesta crisi d’acollida està 
marcada per la passivitat, la 
manca de voluntat política i 
l’incompliment dels compro-
misos de la UE i del govern 
d’Espanya. La crisi necessita 
una resposta compartida i no 
el confi nament de persones a 
les portes del continent”. L’en-
titat, que està col·laborant amb 
diverses ong ubicades a Grè-
cia, va demanar a l’Ajuntament 
una major implicació econòmi-
ca per fer de Montcada un po-
ble d’acollida.

Contra la xenofòbia. Una de les 
preocupacions expressades en 
el decurs de l’acte va ser el crei-
xement del discurs xenòfob i 
racista propiciat per l’extrema 
dreta. El regidor de Ciutadania 
i Participació, Juan Carlos de 
la Torre (ECP), va recordar els 
moviments migratoris després 
de la Guerra Civil: “És l’exem-
ple que ens ha de servir per 
traslladar ara la nostra so-
lidaritat cap a les persones 
refugiades i per reclamar la 
igualtat de drets, tot instant 
els governs a aplicar políti-
ques efectives d’acollida”.

La pandèmia ha empitjorat 
la situació dels refugiats
Pilar Abián | Montcada

DIA MUNDIAL DE LES PERSONES REFUGIADES

La pintada d’un mural i la lectura d’un manifest centren l’acte commemoratiu al municipi

L’artista Quim Córboba va pintar el mural amb la col·laboració de joves voluntaris, alguns dels quals del Centre d’Acollida Can Miralpeix
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L’Ajuntament i 
Montcada Solidària 
denuncien la passivitat 
de la Unió Europea

L’ACTIC és una certificació que 
permet a qualsevol persona acre-
ditar la seva competència digital, 
entesa com la combinació de 
coneixements, habilitats i actituds 
en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) 
mitjançant un examen virtual, que 
s’avalua automàticament.

Les proves a la Biblioteca Elisenda 
comencen el 5 de juliol, de dilluns 
a divendres (15.30 h), excepte a 
l’agost.

Per registrar-se i demanar cita per 
a l’examen: https://actic.gencat.cat

La Biblioteca Elisenda 
de Montcada és centre 

col·laborador d’ACTIC

A més, comptem amb llibres de tots els nivells perquè 
els usuaris se’ls puguin endur en préstec per preparar-
se l’examen.
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Una cinquantena de persones 
va assistir el 12 de juliol a la 
concentració que el Grup de 
Dones de Can Cuiàs i altres 
entitats del barri van convocar 
davant del Centre Cívic per 
rebutjar la violència de gène-
re, que recentment s’ha cobrat 
dues noves víctimes, la nena 
Olivia, segrestada i assassina-
da presumptament pel seu pare 
amb l’objectiu de venjar-se de la 
seva exdona –el que es coneix 
com a violència vicària–, i Ro-
cío, la jove de 17 anys de Sevi-
lla, a qui va matar i esquarterar 
la seva parella, que va confes-
sar el seu crim.
Una de les components més ve-
teranes del col·lectiu feminista, 
Carolina Izquierdo, va llegir el 
manifest de repulsa als assas-
sinats masclistes i va reclamar 
més mitjans per perseguir els 
maltractadors i evitar que uti-
litzin els fi lls per infl ingir dolor 
a les seves exparelles. Els assis-

tents van encendre espelmes i 
van fer un minut de silenci en 
record de les víctimes.

Suport municipal. Representants 
de l’Ajuntament i membres de la 
plantilla també van fer el 14 de 
juny un minut de silenci en re-
pulsa de l’assassinat de les dues 

nenes de Tenerife. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), va recla-
mar un canvi de legislació per 
incrementar la protecció dels fi lls 
dels maltractadors i evitar que 
puguin ser utilitzats per exercir la 
violència vicària. La convocatò-
ria es va fer a ajuntaments de tot 
Catalunya i de l’Estat espanyol.

Concentracions de rebuig 
contra els últims feminicidis

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Laura Grau | Redacció
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El pati de l’IE El Viver serà un dels escenaris que acollirà l’ampli 
ventall d’activitats que, un any més, ha impulsat la Taula Comuni-
tària de Can Sant Joan, formada per diverses entitats i col·lectius 
del barri. En aquest espai hi haurà un taller de costura (3 de juliol, 
de 10.30 a 12.30h), contacontes familiars (els dies 8, 16 i 22, 
de 18.30 a 19.30h), un taller de xapes (8, 16 i 22, de 19.30h a 
20.30h), escoleta de circ per a infants de 6 a 10 anys (5, 7, 12 i 
14, de 18.30 a 20h) i adolescents (6, 8, 13 i 15, de 18.30 a 20h), 
escacs (6, 8, 13, 15 i 20, de 18 a 19.30h) i un curset d’il·lustració 
(10, 17, 24 i 31, de 17 a 19.30h). També es programaran propos-
tes a d’altres indrets del barri com la plaça del Bosc, que el dia 
1 acollirà una masterclass de ball, un circuit de karts i infl ables 
d’aigua, de 18 a 20.30h. El dia 19 hi ha prevista una sessió de 
tennis taula, de 18 a 19.30h, a l’Hotel d’Entitats. D’altra banda, 
tots els dissabtes de juny es fan activitats familiars per a la petita 
infància a la zona del Rec Comtal, de 18 a 20h. A més, de dilluns a 
dijous tindrà lloc l’activitat ‘Aprenent amb tu. Ribera juganera’, del 
28 de juny al 22 de juliol, de 18 a 20h. Les persones interessades 
a participar en algunes de les iniciatives s’han d’inscriure a través 
del correu electrònic culturaibarri@gmail.com | SA              

CAN SANT JOAN
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Variada oferta d’activitats de 
la Taula Comunitària al juliol

Dues protestes al municipi, una a Can Cuiàs i un altra davant de l’Ajuntament

Carolina Izquierdo, del Grup de Dones de Can Cuiàs, va llegir el manifest de condemna

PISCINA D’ESTIU ZONA CENTRE
Oberta fins 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 pot consultar al web de la 
Regidoria d’Esports (www.esportsmontcada.org).
És obligatori l’ús de la tovallola personal per utilitzar les hamaques 
i les cadires. Per complir amb les mesures sanitàries contra la 
Covid-19, la piscina tanca 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 individuals es poden 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 ha 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 es poden consultar a www.montcada.cat
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L’Aula MiR es planteja el repte d’ampliar 
la xifra de socis de cara al curs vinent
L’entitat, amb una seixantena d’associats, va tancar el curs acadèmic amb un espectacle de poesia, música i dansa 

‘UNIVERSITAT A L’ABAST’

Laura Grau | Redacció
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L’Aula d’Extensió Università-
ria de Montcada i Reixac ha 
tancat el curs acadèmic amb la 
satisfacció d’haver pogut dur a 
terme les nou conferències pro-
gramades i la majoria de les ac-
tivitats complementàries –no-
més tres han quedat pendents 
a causa de la situació de pandè-
mia.  “Estem molt contents de 
com ha transcorregut el curs, 
tant pel que fa a la qualitat 
de les propostes, com a la 
resposta dels associats, amb 
una mitjana d’assistència de 
cinquanta persones”, ha dit el 
president de l’Aula MiR, Juan 
Rodríguez.

Complicitats. Aquest curs també 
s’ha engegat un acord de col-
laboració amb el Museu Muni-
cipal i la Regidoria d’Igualtat, 
que va donar lloc a tres xer-
rades extra. “Seguim teixint 
complicitats per oferir als 

nostres socis propostes que 
puguin ser del seu interès i 
que abastin temàtiques de 
diferents àmbits”, ha remar-
cat Rodríguez, qui fa una cri-
da a les persones a partir de 50 
anys amb inquie tuds culturals 
perquè s’apuntin a l’entitat. El 
correu de contacte és aulamont-
cada@gmail.com.

Reptes. Precisament, augmen-
tar el nombre de socis és un 
dels reptes de l’Aula MiR de 
cara al curs vinent.  Actual-
ment, compta amb una seixan-
tena d’associats, que paguen 
una quota anual de 60 euros 
o trimestral, de 20. També ha 
aconseguit el patrocini de dues 
empreses locals, les gestories 
Asbert i Sisquellagrup, i la valle-
sana, Conecta Energía Verde. 
L’Aula MiR està vinculada al 
programa ‘Universitat a l’abast’ 
de la UAB, que promou la for-
mació contínua en el marc de 

l’envelliment actiu. L’acte de 
cloenda, fet el 16 de juny al Parc 
Antiga Cerveseria, va consis-
tir en un recital de poe mes de 
Miquel Martí i Pol i Federico 
G. Lorca, acompanyat per la 

música del grup Sembrados i 
el guitarrista Manuel Pérez i la 
dansa dels bailaors Manolo Ve-
neroni i Elia Calderón. L’espec-
tacle, dirigit per Ramon Bueno, 
va contraposar la veu de dos 

artistes de cultures diferents, 
units per la recerca de la bellesa 
i la força de la paraula.  Al fi nal, 
els assistents van poder gaudir 
d’una sessió de jazz amb Roy’s 
Quintet.

Els bailaors Manolo Veneroni i Elia Calderón, en un dels moments de l’espectacle que va posar en relació els poetes Martí i Pol i García Lorca
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Agenda FESTA D’AIGÜES

Jocs i tallers per a infants de 3 a 12 anys
Organitza: Ajuntament i Aigües de Barcelona

29 DE JUNY, DE 17.30 A 20.30H
ESPAI D’ENTITATS POBLET

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
MONTCADA 
& CLÀSSICS

Fins al 25 de juliol

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

ESCOLA D’ART
MUNICIPAL

EXPOSICIÓ

Fins al 18 de juliol
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26 l dissabte
Assemblea. Sindicat de Llogateres de 
Montcada i Reixac. Hora: 12h. Lloc: 
Plaça de l’Església. 

Taller. Quadre grupal, adreçat a infants 
de 8 a 13 anys. Hora: 10h. Lloc: Centre 
Cívic Can Cuiàs.

27 l diumenge
Inauguració. Exposició ‘Montcada & 
Clàssics’. Hora: 12h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal i plaça de l’Església. 

28 l dilluns
Dia LGTBIQ+. Fotocol ‘Montcada amb 
la diversitat sexual, afectiva i de gènere’. 
Hora: 18h. Lloc: Plaça de l’Església.

Ple Municipal. Sessió del mes de juny 
en format virtual. Hora: 18.30h. Trans-
missió en directe per laveu.cat i mont-
cada.cat 

29 l dimarts
Hola estiu. Festa d’aigües. Hora: De 
17.30 a 20.30h. Lloc: Espai d’Entitats 
Poblet. Organitzen: Ajuntament i Aigües 
de Barcelona.

30 l dimecres
Xerrada. Sobre el canvi de model ener-
gètic i assessorament. Hora: 20h. Lloc: 
Casa de la Vila.

1j l dijous
Hola estiu. Circuit de karts i jocs d’aigua 
i masterclass de ball. Hora: 18h. Lloc: 
Plaça Bosc (Can Sant Joan).

Concert. Amb el grup A2 i Jam Session. 
Hora: 19h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

2 l divendres
Presentació. Taula LGTBIQ+ de Mont-
cada i projecció del fi lm ‘Pride’. Hora: 
21.30h. Lloc: Plaça de l’Església.

6 l dimarts
Hola estiu. Taller de natura al riu, in-
fl ables esportius i jocs d’aigua. Hora: 
18.30h. Lloc: Plaça de la Ribera (punt 
d’inscripció el mateix dia de la sessió).

7 l dimecres
Solidaritat. Jornada de donacions de 
sang. Hora: De 10 a 14h i de 16 a  20h. 
Lloc: Casa de la Vila. Organitza: Banc de 
Sang i Teixits.

8 l dijous
Hola Estiu. Diables i infl ables d’aigua. 
Hora: 18.30h. Lloc: Parc del Turó Blau 
(Can Cuiàs).

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 9 de juliol
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Pintades i sorolls
Al febrer d’enguany vaig enviar una 
carta a La Veu, demanant la neteja 
de les pintades que existien en llocs 
emblemàtics del poble, en especial 
del plafó que hi ha al carrer Domin-
go Fins –aprofi to per reclamar que 
es mantingui el nom en castellà, tal 
com es feia dir el senyor Fins, i no 
es tradueixi al català. Fa temps que 
van pintar aquest plafó i encara no 
s’ha netejat. D’altra banda, vull de-
nunciar que la matinada del 19 al 
20 de juny, hi havia un grup de per-
sones a l’aparcament de l’Institut 
Montserrat Miró, amb els cotxes i 
furgonetes i altaveus que emetien 
música a tota pastilla i algunes veus 
de tant en tant. També se sentien 
crits de la gent que estava de festa. 
El meu balcó dona al carrer Mos-
sèn Jacint Castellví i pràcticament 
davant mateix d’on se sentien i 
veien en la distància algunes perso-
nes bellugant-se o ballant. Quan ja 

portava quasi mitja hora suportant 
el soroll i sense poder dormir, vaig 
trucar la Policia Local. Un agent 
em van atendre de seguida, dient 
que hi enviava una patrulla. Com 
no podia dormir a causa del soroll, 
vaig estar una estona al balcó per 
veure si arribava la policia, ja que 
tinc bona perspectiva. Però pas-
saven els minuts i res de res. Clar 
que podien arribar pel carrer Carre-
rada i deixar el cotxe allà i potser no 
veuria els llums, però no: la música 
al cap de mitja hora més encara se 
sentia i, al fi nal, em vaig adormir. Sé 
que estem a l’estiu, que era dissab-
te i que s’acosten les revetlles, però 
crec que tot té un límit i, si tenim 
policia, estaria bé que actués. I pel 
que fa a la neteja de plafons, que 
va ser un  molt bon encert de posar-
ne a diferents llocs del poble ja que 
ajuden a mantenir i divulgar la nos-
tra història, crec que no costa tant 
i més quan s’ha donat l’avís, que 

se’n tingui cura i es netegin les pin-
tades. Prou i que la Policia actuï !

Elisa Riera
Montcada 

La necesidad apremia 
Como vecino de toda la vida del 
pueblo de Montcada i Reixac, no 
recuerdo los años que hace que 
la primera fuente del paseo que 
conecta con Santa Coloma de Gra-
menet no funciona. Caminando 
desde el primer puente de la ca-
rretera de la Roca, esta fuente per-
mitía a todo el que lo necesitara un 
fresco y agradable trago de agua. 
Mi sorpresa fue que este invierno, 
paseando un día por allí, pude ob-
servar que el mango de la fuente 
de bronce había desaparecido. Al-
guien lo debió coger para llevarlo 
al chatarrero, pensé. Otro día, pa-
seando por la carretera de La Roca 
–delante de la Torre dels Frares–, 
observé un montón de lo que me 

parecieron ocupas viviendo por 
allá. Conclusión: una cabeza pen-
sante del Ayuntamiento ha deci-
dido quitar el grifo para que estos 
ocupas, que tan abiertamente ha 
recibido en su municipio, con su 
benevolente tolerancia, no roben 
tanta agua de la fuente. 
Resultado: una cabeza más inteli-
gente y sin cobrar lo que cobra (ni 
por asomo), un regidor lumbreras, 
decide conectar el agua con un 
tubo de goma para así seguir ro-
bando agua. 
Realidad: los ocupas siguen roban-
do toda el agua que les da la gana y 
los realmente perjudicados somos 
los ciudadanos  de Montcada,  que 
además de pagar el agua, no pode-
mos beber. Para eso, dejen el grifo 
puesto que además de quedar mas 
bonito, podremos beber todos, los 
que pagamos y los que no.

EPG
Montcada

>Editorial
Final de curs
Els protocols per la Covid-19 
han marcat el curs escolar 
2020-2021 que tot just ha 
acabat. Malgrat les incerte-
ses i les pors de l’inici, l’any 
lectiu ha tirat endavant amb 
mesures com l’ús obligatori 
de la mascareta i la creació 
dels grups bombolla. La co-
munitat educativa ha fet un 
balanç positiu, destacant la 
capacitat d’adaptació del 
professorat i les famílies com 
a element clau perquè el curs 
s’hagi pogut acabar amb molt 
bona nota.  
Però, la pandèmia també ha 
deixat aspectes positius, com 
l’increment de recursos en 
educació per fer front a les 
necessitats derivades de la 
crisi. Malauradament, la Ge-
neralitat ha confi rmat a les 
escoles i instituts que la ma-
joria de les dotacions extres 
no tindrà continuïtat el curs 
vinent. Una mala notícia, ja 
que enguany la reducció de 
les ràtios ha permès atendre 
millor la diversitat a les aules.
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Juan Carlos de la Torre

Catalunya ha vivido episodios de una tensión política inaudita de 
crispación y enfrentamiento en la sociedad. Es cierto que no sie-
m  pre las democracias son perfectas con la precisión de un reloj, 
pero sí que contemplan mecanismos para poder poner remedio a 
situaciones que pueden alterar aún más la situación política i social 
del territorio. Todos nos regimos por la Constitución, la mal llamada constitución que es la que hará 
posible los indultos. En sí mismo son un mecanismo de distensión para una situación que sólo necesita 
una solución política y no judicial. Pero este indulto no es solamente un indulto a los presos catalanes, 
es un indulto también para toda la sociedad, es una oportunidad histórica para la reconciliación, es una 
apuesta por la convivencia y por el futuro del estado. Ha habido en la historia reciente episodios que 
ponían en riesgo la democracia y el estado derecho, con actos violentos llevados a cabo por las fuerzas 
de seguridad del estado, que estaban para velar por las libertades de todos los ciudadanos, y los que 
ejecutaron ese episodio del 23-F, se benefi ciaron de las mismas medidas de indulto que harán ahora 
los presos del procés, y en esa ocasión, tampoco mostraron arrepentimiento. Tenemos que entender 
a la sociedad catalana y sus necesidades y el encaje que tiene dentro del estado. El indulto abre una 
puerta a la concordia, el diálogo y el entendimiento, para forjar un futuro de desarrollo social y económi-
co para Catalunya, sin el cual sería imposible recuperar la confi anza. El PP y Cs cada vez están más 
solos en esa cruzada particular contra Catalunya y contra el estado de las autonomías, promulgando el 
centralismo en Madrid, como eje omnipresente estatal, no sólo desde el ámbito político, sino también 
del empresarial y es éste el que les da la espalda, porque en los indultos ven una opción de crecimi-
ento futuro para Catalunya y España. Es una apuesta sensata para la reconciliación y el reencuentro 
político, no hay otra vía.Como bien dice Ximo Puig, “es el tiempo de la política, el de la justicia ya fue”, 
después de 4 años de cárcel, creemos que es una decisión acertada. Por otro lado, no solo debemos 
pedir que el Gobierno Socialista tenga gestos, también a los líderes independentistas, para rebajar la 
crispación y favorecer el diálogo y el entendimiento, Porque si nos mantenemos en los extremos, en 
la bipolaridad, estaremos permanentemente en un bloqueo que no nos ayudará al reencuentro. Está 
claro que bloquear los espacios de diálogo que es lo que la derecha española hace, es irresponsable.

Diálogo y reconciliación, la solución

Andreu Iruela

En diversas ocasiones hemos asegurado que el gobierno de 
Montcada i Reixac no gobierna, más allá del postureo habi-
tual al que tanto nos tiene acostumbrados la izquierda. En 
estos últimos días tenemos un claro ejemplo, la gestión de 
las jornadas de puertas abiertas de la piscina municipal que 
el gobierno de nuestra ciudad ha convertido en auténtico y lamentable caos. 
En las reuniones previas de la comisión creada para la piscina, se les advirtió por activa y por 
pasiva de lo que podía suceder con las jornadas de puertas abiertas, pero como suele ser norma 
habitual del equipo de gobierno, hiizo caso omiso a estos avisos, creyendo que su gestión es 
inmejorable.
Pues bien, todos lamentablemente pudimos ver lo que ocurrió, caos absoluto a las puertas de la 
piscina municipal. Aglomeraciones, colas interminables y todo ello con el incumplimiento de las 
medidas sanitarias contra el COVID-19. En este punto queremos condenar las faltas de respeto 
que recibieron los agentes cívicos, la Policía Local, los voluntarios de la ADF y de Protección Civil, 
que tan sólo trataban de restablecer el orden dentro del caos que impulso el equipo de gobierno.
No hemos escuchado hasta la fecha una sola disculpa de ningún miembro del gobierno de 
Montcada i Reixac. El concejal de deportes se encuentra desaparecido, llevando a cabo una 
manifi esta dejación de funciones ante una situación tan lamentable. Desde Cs hemos exigido 
una explicación y una disculpa pública ante una gestión que, a nuestro entender, ha sido más 
que defi ciente. 
Gestionen, por favor, y de esta forma evitarán sembrar el caos entre la población de nuestra 
ciudad, que comienza a estar muy cansada de un gobierno que sistemáticamente les da las 
espalda ante cualquier adversidad u ocasión de gestionar. 

Ana Pellicer

A fi nals del 2019 van aparèixer els primers casos de la Co-
vid-19 que han acabat afectat tot el món. També a Mont-
cada, hem patit i lamentat moltes víctimes i molts damnifi -
cats per aquesta pandèmia. El nostre escalf des d’aquí. 
Ens hem hagut d’adaptar a situacions de confi nament que ens 
han afectat laboralment, socialment i psicològicament. Hem aconseguit, però, mantenir en part 
dos pilars bàsics com són la feina i l’escola, gràcies a l’impuls de les noves tecnologies i el teletreball. 
Hem reconegut aquells herois que ens han salvat amb la seva feina presencial, començant 
pel personal sanitari i de cures, el de serveis a la comunitat, subministradors, transportistes, ... 
Hem de valorar, preservar i enfortir les lliçons positives apreses, començant per defensar i po-
tenciar el nostre sistema sanitari públic. 
El confi nament municipal ens ha permès conèixer millor Montcada i el nostre entorn na-
tural, que hem de posar en valor i preservar. També el nostre comerç local, que ens ha 
acompanyat i subministrat al llarg d’aquesta crisi. No els oblidem. Hem vist créixer la soli-
daritat i enfortir les xarxes veïnals, cíviques, els espais de socialització, també a les xarxes. 
Un any després de l’inici de la pandèmia hem tingut la vacuna i ens trobem en una campanya de 
vacunació universal, que arriba a tothom gràcies a la sanitat pública pròpia d’un estat del benestar. 
El sanejament de les fi nances municipals i la reducció del deute gràcies a una ges-
tió rigorosa i responsable amb l’esforç de tots, començant per la ciutadania montca-
denca, ens ha de permetre afrontar els nous reptes amb garanties i esperances: apos-
tar pel comerç local i la feina de qualitat que ens dona la nostra tradició industrial; 
permetre inversions per encarar la necessària transició ecològica; defensar l’entorn natural 
i el patrimoni; enfortir les xarxes cíviques, associatives i esportives locals, i, en defi nitiva, no 
deixar ningú enrere amb les conseqüències de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.
Ens en sortim!

Esperança després d’un any i mig

L’ONU va designar el 20 de juny com el Dia Mundial de les 
persones refugiades perquè el drama que pateixen mili-
ons de persones no caigui en l’oblit. Però desgraciadament 
aquest és un drama que es viu cada dia. Parlar de números 
quan parlem de persones refugiades és sempre delicat i que-
dar-nos només amb la xifra sovint deshumanitza les històries i vivències de cadascuna de 
les persones que fugen del seu país perquè la seva vida està en risc. Parlem de guerres, de 
violacions, de vulneració de drets, de detencions il·legals, de violència, de persecucions per 
questions d’identitat o de gènere i, moltes vegades, de mort... Si la situació no fos sufi cient-
ment greu en aquest context, la crisi derivada de la Covid-19 ha servit d’excusa a molts països, 
com Grècia, per suspendre les sol·licituds d’asil i ha empitjorat les ja infrahumanes condicions 
de vida que pateixen.
Com a hereus de les persones que van haver de fugir d’Espanya després de la Guerra Civil en 
condició de refugiades, tenim l’obligació i responsabilitat de traslladar aquesta solidaritat cada 
dia als nostres carrers i barris, reivindicant la igualtat de drets i instant els governs a aplicar 
polítiques actives i efectives d’acolliment i reagrupament familiar i camins segurs que salvin 
vides. Protegir les persones que cerquen refugi és clau en el sistema internacional de drets 
humans. Una societat que defuig aquesta responsabilitat gira l’esquena a qualsevol desig de 
justícia i d’humanitat. 
Montcada és una ciutat d’acollida, compromesa amb la defensa dels drets humans, la soli-
daritat i la lluita contra les desigualtat. Al 2016, la ciutat es va declarar com a municipi com-
promès amb les persones refugiades. Malgrat no tenir competències, el món local ha donat i 
seguirà donant resposta a la deixadesa dels Estats. La cooperació municipalista ha demostrat 
la seva fortalesa i capacitat per acollir les persones refugiades. Perquè reforçar les polítiques 
de cooperació ha de ser clau, també en els municipis, tenint en compte la globalitat del món 
en què vivim. I perquè els municipis som el que hem de garantir la convivències d’idees, cul-
tures i religions diferents. Seguirem construint una Montcada de drets, diversa i antirracista.

Dia de les persones refugiades

Jordi Sánchez Esgrigas

Un gobierno sembrando el caos 

Opinió

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
juny 2021

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: museumuniA/e

  @museumunicipalmontcada

EXPOSICIÓ ‘ESPAIS RECOBRATS’
Fins al 27 de juny

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

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

EXPOSICIÓ ‘COINCIDÈNCIES INSÒLITES:
TOTS SOM MONESTIR’

Del 6 al 12 de juliol

Casa de la Vila
El passat en comú de Montcada i Reixac,
Sant Cugat, Ripollet i Cerdanyola entorn

el monestir de Sant Cugat 
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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 dde 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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La darrera campanya arqueo-
lògica feta al jaciment ibèric 
Les Maleses durant la primera 
quinzena de juny ha permès 
localitzar el punt exacte d’ac-
cés al poblat, situat a l’oest, a 
la vessant que pertany a Mont-
cada i Reixac. “Hem trobat 
tres esglaons construïts a la 
roca natural per accedir a 
l’entrada, que estava porti-
cada i annexada al complex 
defensiu i que conduïa al 
carrer principal”, ha afi rmat 
una de les responsables de les 
excavacions, Gemma Hidalgo. 
Aquesta troballa suposa un pas 
més en el coneixement de les 
caracterítiques constructives 
del sistema defensiu de l’assen-
tament. “També hem detectat 
tres nivells d’alçada en forma 
de terrassa que permetrien 
als habitants fer tasques de 
vigilància des de tres punts 
diferents”, ha afegit Hidalgo, 
qui insisteix en la singularitat 
d’aquest complex, únic als po-
blats de l’entorn. Queda pen-
dent esbrinar per on es creuava 
la muralla perimetral prèvia a 
la porta d’entrada.

Altres troballes.  Una altra sor-
presa ha estat la localització 
de restes òssies d’animals a la 
base on s’aixecava la torre de 
guaita del complex. “Aquests 

òssos, que podrien correspon-
dre a ovelles, cabres i algun 
bou, van ser reutilitzats com 
a material de rebuig per ani-
vellar el terreny”, assenyala 
Hidalgo. Els fragments d’es-
quelets permetran disposar de 
nova informació sobre la fauna 
de l’entorn i l’activitat ramade-
ra.  Tot el material serà netejat, 
classifi cat i inventariat els pro-
pers dies a l’INS M.Miró per 
tal de poder-lo analitzar. 

Voluntaris. La 21a campanya, 
que coordina el Museu Mu-
nicipal, ha comptat amb la 
participació d’una vintena de 
voluntaris, entre els quals hi ha 
alumnes i exalumnes de l’insti-
tut, a més d’un equip d’arqueò-
legs. El context de pandèmia va 
obligar a aplicar els protocols 
anti-covid que ja es van seguir 
a l’anterior campanya, fi nança-
da pel Consorci del Parc de la 
Serralada de Marina. Recent-
ment, l’organisme ha renovat 
i actualitzat la senyalització del 
jaciment i la pàgina web que 
aplega les audio guies sobre els 
diferents espais de Les Maleses.

Localitzat el punt d’entrada al poblat iber 
per on s’accedia al carrer principal
La porta estava annexada al sistema defensiu de Les Maleses, que continua sorprenent pel seu tamany i singularitat

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA 2021

Laura Grau | Redacció ‘Queda pendent 
esbrinar per on es 
creuava la muralla 
perimetral del poblat’

Part del personal que va participar en la darrera campanya, amb voluntaris de l’ADF La Serralada, que van col·laborar en les tasques de transport
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26 DE JUNY, 20H

FESTES DE CAN SANT JOAN
Una de les propostes del programa 
és el concert del grup de rock 
Desenfreno, el 26 de juny, al Kursaal

En aquest indret s’ubicaria la porta d’entrada al poblat Les Maleses, precedida per tres esglaons excavats a la pedra perfectament visibles
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L’Associació Torre dels Frares-Can Vestit 
aposta per recuperar l’edifi ci històric
La nova entitat està formada per una vintena de socis que volen treballar en els àmbits social, cultural i mediambiental

PATRIMONI

Recuperar l’edifi ci patrimonial 
i el seu entorn i convertir-se en 
un referent de l’acció col·lectiva 
és l’objectiu principal de la nova 
Associació Torre dels Frares-
Can Vestit, que ja compta amb 
una vintena de socis. Mario Mo-
rales, veí de Vallençana, és un 
dels portaveus de l’entitat. “Som 
un grup heterogeni, la majoria 
gent del poble, amb inquietuds 
socials, culturals i mediam-
bientals”, explica Morales, qui 
destaca que compten amb un 
equip d’arquitectes que els asses-
sora de forma voluntària. 
Una de les prioritats és reparar 
les parts més deteriorades de 
l’edifi ci, especialment  el sostre, 
per frenar la seva degradació. 
“Estem treballant per crear 
zones segures a la casa i hem 
retirat una gran quantitat de 
deixalles”, ha indicat Morales, 

qui fa una crida a la població 
perquè se sumi al projecte. El re-
gidor d’Activitats i Qualitat Am-
biental, José Domínguez (ECP), 
ha estat un dels promotors de la 
nova entitat i n’és soci a títol par-
ticular. Actua com enllaç amb els 
responsables del Parc de la Ser-
ralada de Marina i amb la pro-
pietat, amb qui s’està negociant 
un conveni que reguli els drets i 
les obligacions de cadascuna de 
les parts. “Després de diferents 
intents d’engegar l’associa ció, 
creiem que aquesta vegada 
anem per bon camí, perquè hi 
ha un grup de persones amb 
ganes de treballar i un projecte 
sòlid”, ha afegit Domínguez.

Història. La Torre dels Frares, in-
closa al Catàleg de Patrimoni de 
Montcada, era anomenada anti-
gament Can Vestit, en record de 
Benet Vestit, que la va donar als 

frares del Monestir de Sant Jero-
ni de la Murtra, el 1547. També 
va funcionar com un centre de la 
Inquisició i, posteriorment, com 

a casa de repòs. En temps de la 
desamortització dels béns de l’es-
glésia, la fi nca va ser venuda en 
diferents parts i des de fa anys és 

propietat d’una família originà-
ria de Reus. L’adreça de contacte 
de la nova associació és torrefra-
res.canvestit@gmail.com.

ESCOLA D’ART MUNICIPAL

‘Pandemònium’ per fi  de curs
Els alumnes dels cursos han treballat un format poc habitual, el llibre d’artista

La mostra de l’Escola d’Art Municipal es pot visitar a la Casa de la Vila fi ns al 18 de juliol

‘Pandemònium’ és el curiós tí-
tol de la mostra de fi nal de curs 
de l’Escola d’Art Municipal, 
inaugurada el 21 de juny a la 
Casa de la Vila. Fa referència al 
mot inventat pel poeta anglès 
John Milton, que signifi ca ‘reu-
nió de dimonis’ –fi l conductor 
de les creacions–, i alhora ens 
recorda la paraula pandèmia, 
que tant ha condicionat el fun-
cionament de les classes. “Els 

alumnes han treballat de for-
ma telemàtica la major part 
del curs i això ha suposat al-
gunes limitacions”, va expli-
car el professor Maese Pérez, 
qui confi a que el curs vinent 
es pugui recuperar la màxima 
normalitat.
Pérez i l’altra professora, Lau-
ra Cáceres, han apostat per un 
format poc conegut, el llibre 
d’artista, perquè l’alumnat ex-
plorés totes les seves possibili-

tats. El resultat és una mostra 
diversa habitada per monstres 
i éssers d’altres planetes, on no 
falten virus d’aspecte terrorí-
fi c que obliguen les persones a 
protegir-se amb mascareta. La 
regidora de Cultura, M. Rosa 
Borras (ERC)  i l’alcaldessa 
Laura Campos (ECP), van fe-
licitar els alumnes per l’esforç 
de seguir fent classes, malgrat 
les restriccions, i van elogiar la 
seva creativitat.

Laura Grau | Montcada
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Lluís Maldonado | Redacció

Pati  posterior de la Torre dels Frares, amb membres de l’entitat, que es troben tots els dissabtes per fer tasques de neteja i manteniment

Que és?
El PASSA és un punt d’informació, 
orientació i assessorament gratuït
per a la població de Montcada i Reixac
que té per objectiu promoure i millorar
la salut i benestar d’infants, joves i les 
seves famílies.
                          

A qui s’adreça?
A qualsevol que vulgui fer una consulta

relacionada amb drogues, pantalles, 
sexualitat, alimentació i salut emocional.
A més, si voleu organitzar algun tipus 
de taller, xerrada, campanya de 

sensibilització, exposició o formació a 

professionals d’aquestes temàtiques  
podeu consultar-nos i us donarem suport
i recursos per poder portar-ho a terme.

PASSA, Casa de la Vila (C. Major, 32)

  633 334 753

  passa@montcada.org

@passa.passa
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A2 aposta pel pop alternatiu 
en el seu debut com a duet
Andrea Díaz i Ania Casajuana publiquen el seu primer EP ‘Y tú, qué tal?’
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‘¿Y tú, qué tal?’ és el títol del 
primer EP que ha publicat el 
grup A², una matemàtica fusió 
dels noms d’Andrea Díaz (veu 
i guitarra) i Ania Casajuana 
(veu), dues joves de Montcada 
i Reixac unides per l’amistat i 
la passió per la música. El disc 
va ser enregistrat íntegrament 
a l’estudi de gravació de l’Es-
pai Jove Can Tauler –on van 
actuar per primera vegada el 
2019–,  amb l’assessorament 
d’Albert Vázquez, tècnic del 
servei i membre del grup de 
rock alternatiu Slow Gravity. 
L’EP va ser presentat a l’Espai 

Poblet, en el marc de la darre-
ra Festa Major, i inclou quatre 
temes de pop alternatiu que 
relaten les diferents fases de 
superació d’una ruptura amo-
rosa, des de la ràbia i la tris-
tesa, fi ns a l’acceptació. Entre 
els seus referents musicals es 
troba la cantant Amaia. “La 
considero un bon exemple de 
com triomfar  fent allò que a 
un realment l’apassiona”, as-
senyala Ania.

Projectes. Mentre Andrea es 
planteja la música com un camí 
professio nal –l’any vinent mar-
xarà a Dublín per continuar  la 

seva formació–, Ania ho veu 
com una afi ció a la qual vol des-
tinar el màxim de temps, però 
sense descuidar els seus estudis 
de Comunicació Audio visual.
Davant del repte de ser artis-
tes independents, no ho dub-
ten. “Som conscients que és 
difícil, però a la vegada ens 
agrada que no hi hagi ningú 
ens dicti unes normes per-
què la nostra música vengui 
més”, diu Andrea, que aposta 
per continuar evolucionant al 
marge de la indústria musical. 
Ambdues esperen continuar la 
seva trajectòria i publicar un àl-
bum més extens pròximament.  

Ania Casajuana i Andrea Díaz, del grup A2, a l’estudi de gravació de l’Espai Jove Can Tauler, on actuaran l’1 de juliol dintre dels actes LGTBIQ+

Eric Moner | Redacció

Retrobament dels Amics de Reixac a Sant Pere

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Trobada i mostra de 
cotxes antics dels 
Amics dels Clàssics

L’Associació Amics de Reixac va celebrar 
el 13 de juny la seva trobada anual a l’es-
glésia de Sant Pere. La jornada va comen-
çar amb l’assemblea anual de socis i va 
continuar amb una audició de sardanes 
a càrrec de la Cobla La Nova Vallès, un 
dinar popular i una xocolatada. Eduard 
Aguilar, president de l’entitat, ha destacat 
les ganes que tenien els socis de tornar a 
celebrar la trobada, que l’any passat es va 
suspendre a causa de la pandèmia. L’al-
caldessa Laura Campos (ECP) i el regidor 
d’Urbanisme, Jordi Sánchez (ERC), van 
passar a saludar els comensals | LR

El 27 de juny s’inaugura la mostra de fotografi es 
‘Montcada & Clàssics’ que acull l’Auditori Municipal

La plaça de l’Església i part del 
carrer Major seran l’escenari 
el diumenge 27 de juny d’una 
trobada de cotxes dels Amics 
dels Clàssics de Montcada i 
Reixac (Acmir), entre els quals 
hi haurà un Ford A, un MG 
A, un Seat 600 i un Biscúter. 
Aquests i altres vehicles prota-
gonitzen la mostra de fotogra-
fi a ‘Montcada & Clàssics’, que 
acull l’Auditori Municipal fi ns 
al 25 de juliol. 

Retrats. Òscar Barcons, mem-
bre de l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada (Afotmir), ha re-

tratat diferents cotxes d’Acmir 
en espais emblemàtics del mu-
nicipi, com la Casa de les Ai-
gües, el Rec Comtal, Can Va-
lentí o la Torre Na Joana, entre 
d’altres. A més de les imatges, 
els visitants també podran con-
templar una rèplica a tamany 
real del Seat Panda que utilitza-
va la Policia Local fa 40 anys, 
restaurat gràcies al conveni en-
tre aquest cos i l’Acmir i amb 
la col·laboració de voluntaris 
de l’ADF. Durant l’acte del dia 
27, s’homenatjarà l’afi cionat als 
clàssics, Jaume Poch, que va 
morir l’any passat a causa de la 
covid. 

Laura Grau | Redacció
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La mostra de fotografi es de vehicles clàssics inclou un Seat Panda antic de la Policia Local
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Sabies que amb els 
Enviaments MBE pots 
enviar arreu del 
món amb solucions 
personalitzades?

MBE. Molt més 
que enviaments. 
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a   

‘LAVEU.CAT’ 

FUTBOL SALA

L’Amac FS Montcada femení puja 
a la Divisió d’Honor Catalana
L’equip ha acabat la lliga imbatut, amb 12 victòries i 3 empats, sent el bloc menys golejat (25) i el segon més golejador (68) 

L’Amac FS Montcada feme-
ní ha aconseguit l’ascens a la 
Divisió d’Honor Catalana i el 
campionat de lliga al grup 1 de 
Primera, després de guanyar el 
19 de juny el Sant Cugat per 
0-3 al darrer matx de lliga. 
L’equip, que es va crear ara fa 
tres anys, ha fet una temporada 
excel·lent, ja que no ha perdut 
cap partit. El conjunt que diri-
geix Xavi Romeo ha sumat 12 
victòries i 3 empats que l’han 
permès encapçalar la classifi -
cació, amb 39 punts. L’Amac 
ha estat l’equip menys golejat 
del seu grup, amb 25 gols, i el 
segon més golejador, amb 68. 
D’altra banda, la jugadora lo-
cal Thais Singh ha estat la mà-
xima golejadora del grup, amb 
20 dianes.

Valoracions. “El balanç és molt 
positiu, perquè ens hem ma-
tingut imbatudes amb unes 
estadístiques molt bones”, ha 
indicat el tècnic. Romeo reco-
neix que la temporada ha estat 
dura a causa de les restriccions 
anticovid, que van obligar a 
aturar al mes d’octubre la com-
petició a la tercera jornada i no 
es va reprendre fi ns al febrer. 
“Entre els confi naments peri-
metrals i el toc de queda, la 
plantilla ha pogut entrenar al 
complet molt poc durant els 
mesos més difícils de la pan-
dèmia”, ha comentat l’entre-

nador, qui ha destacat “el gran 
esforç que ha fet tothom per 
sobreposar-se a les circums-
tàncies i tirar endavant”.
Per la seva banda, el president 
del FS Montcada, Diego Már-

quez, també s’ha mostrat molt 
feliç amb l’ascens del sènior 
femení, que s’afegeix al que 
va aconseguir a Tercera Na-
cional el sènior masculí: “És 
un orgull que el femení hagi 
aconseguit aquest èxit, sent el 
futbol sala un esport minori-
tari”. El president ha destacat 
el gran nivell de la plantilla i ha 
avançat que l’objectiu del club 
és seguir potenciant l’esport fe-
mení amb la creació d’equips 
del planter. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’equip de l’AMAC FS Montcada es va fer aquesta fotografi a per a la història de l’esport local femení després d’haver aconseguit l’ascens a la pista del Sant Cugat amb una victòria per 0-3

La jugadora local 
Thais Singh ha estat la 
màxima golejadora del 
grup 1, amb 20 dianes

‘La lliga és el millor 
premi a la constància’
La capitana de l’Amac FS Mont-
cada femení, Esther Morales, 
fa balanç de la trajectòria de 
l’equip.
Què signifi ca per a la plantilla 
aquest ascens?
Juntament amb altres compa-
nyes vam apostar per aquest 
equip des del primer minut. Les 
temporades passades van ser 
molt difícils però, tot i així, vam 
mantenir l’esperança de conso-
lidar un conjunt de somni com 
el que hi ha en l’actualitat. Per a 
la plantilla, guanyar la lliga és un 
dels millors premis i reconeixe-
ments que ens pot donar el fut-
bol sala. Aquest títol és un orgull 
que refl ecteix el gran esforç de 
tot l’equip. 
Quina és la clau de l’èxit 
d’aquesta plantilla?
El secret és la constància, tant 
en els entrenaments com en 
els partits. A més, l’any passat 
ens vam quedar amb les ganes 

de guanyar la lliga i aquest any 
era l’objectiu obligatori a assolir. 
D’aquí neix la nostra motivació i 
ganes de lluitar dia rere dia. Som 
un equip que sap donar-se su-
port en els moments difícils. La 
cohesió, la constància i la moti-
vació ens ha fet arribar a l’èxit. A 
més, m’agradaria afegir que es-
tic molt orgullosa de l’entrenador, 
de la delegada i les companyes 
perquè, malgrat les adversitats, 
han estat sempre al costat de 
l’equip | SA

El juvenil B, 
a Primera
El juvenil B ha pujat a la Primera 
Divisió, després d’haver acabat 
la lliga en segona posició al grup 
2 de Segona Divisió. “Amb tot 
el que hem passat amb la pan-
dèmia, aquests èxits encara fan 
més il·lusió perquè posen de 
relleu la implicació i les ganes 
de tothom per superar la si-
tuació”, afi rma el president | SA
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TENNIS TAULA

El CTT La Unió es proclama campió 
de lliga i ascendeix a Preferent
L’equip culmina una gran temporada amb la victòria contra el Sentmenat per 2-4 en la fi nal, disputada a Calella el 20 de juny 

El primer equip del Club 
Tennis Taula La Unió de Mas 
Rampinyo, entrenat per Rafa 
Ramírez i capitanejat per Car-
los Fernández, s’ha proclamat 
campió de Primera Provincial 
en superar el Sentmenat per 
2-4 a la fi nal, disputada el 20 
de juny a Calella. Ambdós ri-
vals tenien assegurat l’ascens 
a Preferent, la màxima cate-
goria catalana, pel fet de ser 
fi nalistes.  A semifi nals, La 
Unió va superar el Ripollet i 
el Castelldefels per 4-2 a tots 
dos partits.

Satisfacció. El president del 
CTT La Unió, Francisco Ja-
vier Javier Aguado, ha mos-
trat la seva doble satisfacció 
per l’ascens i el segon títol de 
lliga, que espera celebrar ben 
aviat amb tot l’equip. “Estem 
molt contents perquè no ha 
estat una temporada fàcil, 

tenint en compte les limita-
cions per la Covid, però el 
balanç fi nal és del tot po-
sitiu, tant a nivell esportiu 
com humà”, ha manfi estat 
Aguado, qui ha mostrat la 
seva preocupació per la falta 

d’espais i horaris per entrenar 
al local de La Unió de Mas 
Rampinyo, fet que pot condi-
cionar la permanència a Pre-
ferent, com ja va passar fa dos 
anys. “Esperem no haver de 
renunciar per segona vega-

da a la categoria”,  ha afe-
git el president, qui ha agraït 
l’esforç dels jugadors i dels 
tècnics, així com de tothom 
qui ha donat suport a l’equip 
en aquesta temporada tan atí-
pica.

Laura Grau| Redacció

L’AE Can Cuiàs seguirà a Primera Divisió

L’AE Can Cuiàs ha salvat la cate-
goria de Primera Catalana, tot i 
perdre el 20 de juny l’últim partit 
de lliga contra el Castellnou per 
3-5. Els montcadencs sabien que 
tenien la permanència assegura-
da i que no s’ho jugaven tot a una 
carta, ja que el Grups Arrahona, 
el seu rival directe, va perdre dis-
sabte pel mateix resultat a la pis-
ta del Valldetenes. “Es nota que 
molts jugadors han jugat sense 
pressió”, va valorar l’entrenador 

del AE Can Cuiàs, Toni Moreno, 
decebut amb el joc ofert davant 
de l’afi ció. “Aquesta temporada 
hem estat sovint massa pen-
dents de l’arbitratge i la graderia 
i poc centrats en allò que depèn 
de nosaltres”, va lamentar el tèc-
nic. Les restriccions de la pandè-
mia i les lesions també han mar-
cat l’equip en una lliga que s’ha 
jugat a una sola volta i amb partits 
a vida o mort. “En aquesta cate-
goria el nivell de mitja taula cap 

avall és força igualat i no et pots 
relaxar si la vols conservar sense 
patir”, ha apuntat Moreno.

Segona Catalana. Els dos equips 
montcadencs al grup 2 s’han 
classifi cat a la zona còmoda. El 
FS Montcada B va guanyar el 
l’Sport Sala Santa Perpètua per 
6-4 i el FB Montcada va superar 
la Fundació Terrassa per 2-9. El 
FS ha estat quart, amb 26 punts,  
i el FB, vuitè, amb 21 | PA

FUTBOL SALA

El club tem que la falta 
d’espais i horaris per 
entrenar al seu local 
condicioni la continuïtat 
a la categoria

L’equip manté la categoria, tot i haver perdut el darrer partit contra el Castellnou 
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Els jugadors dels diferents equips del CTT La Unió que han competit aquesta temporada, destacant l’èxit aconseguit pel conjunt A amb l’ascens a la màxima categoria catalana

El CH La Salle femení, quart de la Copa

El sènior femení del CH La Sa-
lle Montcada ha acabat la Copa 
Federació a la quarta posició, 
després de perdre el 20 de juny 
contra el Mataró B la fi nal de con-
solació per 22 a 34. La UE Sarrià, 
el botxí de les montcadenques a 
les semifi nals (30-21) disputades 
una setmana abans, s’ha procla-
mat campió en superar Les Fran-
queses per 30 a 26. 
Després de mantenir-se invic-
ta en la primera fase de la Copa 

Federació i superar el Ràpid Cor-
nellà als quarts de fi nal, el sènior 
femení de La Salle, de Segona 
Catalana, es va trobar amb un es-
cull insalvable a les semifi nals, la 
UE Sarrià de Ter, d’una categoria 
superior. 

Balanç positiu. Malgrat les der-
rotes, l’entrenador de La Salle, 
Víctor Corral, ha posat en valor la 
tasca feta pel seu equip. El tècnic 
es mostra orgullós de la trajectò-

ria de la plantilla: “Vam comen-
çar un nou projecte des de zero, 
amb moltíssimes incorporacions 
i, malgrat les limitacions per la 
pandèmia, hem aconseguit co-
hesionar el grup i introduir un 
sistema de joc valent”. Corral es 
mostra convençut que, gràcies a 
la qualitat individual que tenen 
les jugadores i a la incorporació 
de les juvenils que pugen, la tem-
porada vinent el conjunt aspirarà 
a grans fi tes | PA

HANDBOL

El conjunt de Víctor Corral va perdre a semifi nals contra la UE Sarrià per 30-21
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El cadet A del FB Montcada 
s’ha proclamat campió de lli-
ga i ha aconseguit l’ascens a 
la Primera Divisió. L’equip 
ha assolit l’objectiu de mane-
ra brillant: ha guanyat els 13 
partits de lliga, ha marcat 145 
gols i només n’ha encaixat 4. 
El conjunt local es va jugar la 
primera posició del grup 43 
de Segona Catalana el passat 
dissabte al camp de l’EF Ripo-
llet B, amb qui estava empatat 
a punts a falta d’una jornada. 
Al fi nal, la victòria se la va en-
dur l’equip que dirigeix Dídac 
Martínez per 2-4, amb gols de 
Daniel Gonzalo (10’), Ízan Ar-
quillo (37’), Starlyn Rivas (61’) 
i Marc Villegas (68’).

“Estem molt contents per 
l’ascens, aconseguit de ma-
nera brillant”, ha manifestat 
el director tècnic del FB Mont-
cada, Dani Busquets, qui ha 
destacat que “aquesta fi ta és 
molt important per al nostre 
club perquè la temporada vi-
nent tindrem tots els primers 
equips a Primera Divisió”. 
El cadet A ha hagut d’esperar 
un any a celebrar l’ascens, ja 
que l’any passat es va anul·lar 
la competició quan ho tenia tot 
de cara per quedar en primer 
lloc. Per a Busquets, el secret 
de la bona trajectòria “és la 
unió que existeix entre el cos 
tècnic, els jugadors i el club. 
Hem creat una gran famí-
lia”. 

Nou èxit del Club Endansa
L’entitat triomfa al Campionat Multidisciplinar de Catalunya

El Club de Ball Esportiu En-
dansa ha aconseguit un total 
de 21 copes –14 d’or, 3 de plata 
i 4 de bronze– i 9 medalles –8 
d’or i 1 de plata– al Campionat 
Multidisciplinar de Catalunya, 
que es va celebrar els dies 12 i 
13 de juny a Platja d’Aro. 
El grup Chickymonkeys s’ha 
proclamat campió de Catalu-
nya de hip hop en júnior-ab-
soluta; la parella formada per 
Laura i Maria ha aconseguit el 
primer lloc de Performing Duo 
Jazz, en absoluta; Yaiza i Maria 
han quedat campiones de txa-
txà i jive i sotscampiones de 
samba, en júnior; els duets Laia 
i Judit i  Noemi i Adolfo s’han 
endut els màxims guardons de 
samba, txa-txa-txà, jive i combi, 

en les categories absoluta i sè-
nior, respectivament; els grups 
Shaki Shaki i Chayanne han 
aconseguit la copa d’or de sam-
ba, txa-txa-txà, jive i combi, en 
juvenil i júnior, respectivament. 
El conjunt Azúcar s’ha procla-
mat campió de samba, jive i 
combi i sotscampió en txa-txà, 
en absoluta. I el grup Revolu-
tion ha obtingut una tercera 
posició de combi, en absoluta.
A sub 13 llatins, Aleix i Aina 
han quedat en segon lloc; en 
sub 18 llatins i estàndard, Ar-
nau i Nastya i Arnau i Emma, 
tercers; en sènior +45, Carles 
Cirera i Eva Nieto i Susana i 
Paco, primers, i en sènior +55, 
han quedat segons Rafa i Ma-
rina, Jordi i Eulàlia, Àngels i 
Albert i Montse i Paco.

Laura Grau | Redacció

BALL ESPORTIU

El CG Unió tanca la temporada amb 
l’espectacle ‘Un regne de la fantasia’

El Club Gimnàstic La Unió de Mas Rampinyo va acabar la temporada esportiva el 20 de 
juny amb l’espectacle ‘Un regne de fantasia’ al pavelló  Miquel Poblet. Les gimnastes i 
els diferents equips de l’entitat van fer gaudir el públic amb l’exhibició dels treballs que 
han fet al llarg de l’any | PA 

GIMNÀSTICA RÍTMICA KARATE

El Club Shi-kan guanya 17 medalles 
al Campionat de Catalunya de kyus
El pavelló Miquel Poblet va aco-
llir el 12 de juny la competició, 
organitzada per la Federació 
Catalana amb el suport del Club 
Shi-kan. El torneig va comptar 
amb la participació de 760 kara-
teques. De l’entitat local, hi van 
perdre part 34 competidors, que 
van aconseguir 2 medalles d’or, 
2 de plata i 13 de bronze.

Resultats destacats. Lucía 
Franco i Joseba Sánchez es 
van proclamar campions a les 
categories Open femení cinturó 
marró i negre i kumite juvenil 
masculí cinturó taronja-verd 
de més 55 kg, respectivament. 
D’altra banda, Àlex Solsona i 
Abdesalam El Arrossi van gua-
nyar el metall d’argent a les 
proves de kumite infantil blau-
marró de menys de 43 kg i ku-
mite cadet masculí taronja-verd 
de més de 60 kg | SA 
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La plantilla del cadet A del FB Montcada celebra al vestidor l’ascens a la Primera Divisió
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El conjunt cadet A 
del FB Montcada obté 
l’ascens a Primera
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El grup Shaki Shaki va guanyar la copa d’or de samba, txa-txa-txà, jive i combi en categoria juvenil

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip ha acabat la lliga imbatut, amb 145 gols a favor

Juan Luis 
Ramón Lopo, 
subcampió 
d’Espanya
El montcadenc Juan Luis Ra-
món Lopo, de la Joventut At-
lètica Montcada (JAM), s’ha 
proclamat subcampió d’Es-
panya a la prova dels 3.000 
metres obstacles al Campio-
nat d’Espanya Màster a l’aire 
lliure a la categoria M35, dis-
putat el 18 de juny a Màlaga. 
El corredor de la JAM va fer 
un temps de 9 minuts i 41 se-
gons. D’altra banda, Daniel 
Rueda va quedar al quart lloc 
a la mateixa cursa de la cate-
goria M40, amb un registre 
de 10 minuts, 50 segons i 51 
centèsimes i Carlos Cera va 
ser el setè classifi cat als 5.000 
metres, a la categoria M35, 
amb una marca de 15 minuts, 
1 segon i 34 centèsimes. Lopo 
també va participar als 5.000, 
acabant a la dotzena posició, 
amb un temps de 16 minuts, 
12 segons i 19 centèsimes | SA

ATLETISME

Juan L. Ramón Lopo, amb la medalla de plata
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L’Ajuntament va anul·lar les jor-
nades de portes obertes per inau-
gurar la piscina d’estiu, previstes 
del 16 al 18 de juny, en el segon 
dia de la iniciativa davant la si-
tuació de caos que es va viure 
per accedir al recinte. El fet de 
no habilitar un sistema de reser-
va prèvia va provocar l’aglome-
ració de centenars de persones a 
primera hora de la tarda de di-
marts i dimecres al carrer Bona-
vista per entrar a l’equipament, 
amb un aforament màxim de 
350 persones per les restriccions 
anti-covid. Alguns usuaris ja van 
mostrar el seu malestar durant el 
primer dia quan, després de més 
dues hores de cua, no van poder 
accedir a la piscina. 
L’endemà, amb l’objectiu de deli-
mitar i pacifi car millor l’entrada 
i agilitar l’accés, l’Ajuntament va 
reforçar el nombre de personal i 
va comptar amb la col·laboració 
de Protecció Civil. Les llargues 
cues, però, es van repetir i al-

guns usuaris no van respectar 
l’ordre d’entrada ni les mesures 
anti-covid. En fer-se la situació 
insostenible, la Policia Local i els 
Mossos van intervenir per fer 
sortir les persones que havien ac-
cedit a la piscina –algunes, fi ns i 
tot, saltant la tanca perimetral– i 
per desallotjar la gent que queda-
va a l’exterior de la instal·lació. 

Resposta municipal. “Vam creu-
re que era positiu fer aquestes 
jornades perquè 350 persones 
puguessin gaudir de forma 
gratuïta de la instal·lació, però 
malauradament ens hem tro-
bat amb un grup que ha co-
mençat a insultar i a faltar al 
respecte a tothom i ens hem 
vist obligats a tancar”, va ma-
nifestar l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ECP), tot admetent que el 
primer dia no es va preveure 
l’aglomeració que hi va haver.

Crítiques de l’oposició. PSC i 
Cs han criticat el govern mu-

nicipal –ECP i ERC– per no 
haver habilitat un sistema de 
reserva prèvia per gestionar el 
volum d’usuaris. Aquesta opi-
nió també l’han compartida a 

laveu.cat nombrosos usuaris,  
que s’han queixat de l’orga-
nització entenent que va ser 
defi cient i no hi va haver prou 
control. 

PISCINA D’ESTIU

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament anul·la les portes obertes 
pel caos i les aglomeracions en l’accés
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Els partits de l’oposició, PSC i Cs, carreguen contra el govern per no haver habilitat un sistema de cita prèvia

Els dies 15 i 16 de juny es van registrar llargues cues al carrer Bonavista, davant l’equipament

L’APUNT

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:
fins 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

HHolaola
estiu!estiu! HHolaola

estiu!estiu!

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

HHolaola
estiu!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

Crítiques del 
col·lectiu 
d’usuaris
El col·lectiu d’usuaris de la pis-
cina d’estiu, creat el 2019 amb 
l’objectiu de reivindicar millores 
en l’equipament, ha lamentat 
a través d’un comunicat “l’es-
pectacle viscut a la jornada de 
portes obertes per la falta de 
previsió i organització de l’Ajun-
tament”. El grup assegura que 
el consistori no va prendre cap 
mesura per evitar les aglomera-
cions, tot i que així ho van tras-
lladar a la Regidoria d’Esports a 
l’última reunió de la comissió de 
treball sobre la piscina. 

Reivindicacions. El grup conti-
nua reclamant noves interven-
cions “per tenir una piscina 
d’estiu digna” i es mostra crític 
amb la reforma feta als banys de 
la piscina petita: “Volíem una 
actuació integral dels lavabos i 
s’han limitat a fer-los una ne-
teja de cara; continuen sent 
obsolets”. Respecte als abona-
ments d’enguany, el col·lectiu 
qualifi ca els preus d’“abusius”
i ha fet palès el seu desacord 
amb l’eliminació de l’abonament 
de temporada tot sol·licitant la 
reducció dels preus de l’entrada 
i la congelació dels abonaments 
familiars i individuals | SA 



 Alberto Sierra
El 23 de juliol està previst que comencin els Jocs de la XXXII Olimpíada a Tòquio, que es van 
ajornar l’any passat a causa de la Covid. Serà una edició diferent, marcada per la pandèmia, que 
limitarà tant l’assistència de públic als esdeveniments, com la presència de mitjans informatius. 
El periodista montcadenc Alberto Sierra, present a les darreres cinc edicions dels Jocs –des de 
Sidney 2000–, els haurà de seguir malauradament a distància. “Si et dediques a la informació es-
portiva, cobrir els Jocs és el millor que et pot passar”, assegura. Nascut a Portugalete (Biskaia), 
Sierra va treballar en els seus inicis professionals com a productor de TVE al programa ‘El escara-
bajo verde’ de La 2. Al 1991 es va traslladar a TVE a Catalunya i sis anys després es va afegir a la 
redacció del canal Teledeporte, on continua en l’actualitat. 

‘Aquests Jocs Olímpics 
són territori desconegut ’

Quina va ser la seva sensació quan 
li van dir que aniria a cobrir els 
seus primers Jocs Olímpics?
Per a un periodista esportiu cobrir 
els Jocs és el més gran que et pot 
passar. Per a mi va ser un somni. Hi 
hagués anat sense cobrar (somriu). 
Tinc un gran record i no he conegut 
ciutat més bonica que Sidney.
Com a comentarista, quina edició 
creu que ha estat és la millor?
Totes. No puc dir una altra cosa. 
No faré mai cap altra feina més 
gran que cobrir uns JJOO. Acabes 
destrossat, però molt satisfet.
Quin és el record més curiós que 
conserva?
La cursa d’Éric Mous sanbani a 
Sidney 2000, el nedador de Guinea 
Equatorial que no sabia nedar.
I el més agradable?
La medalla de plata a Atenes 2004 
de la parella espanyola de volei 

platja, formada per Javier Bosma i 
Pablo Herrera. Només van perdre 
la fi nal contra la favorita, Brasil. 
Aquell dia el Telediario no va 
començar fi ns que van rebre les 
medalles.
Quin és per a vostè el millor 
esportista olímpic?
El nedador Michael Phelps és qui 
té el rècord absolut de medalles 
en uns Jocs. La natació és un 
esport terriblement exigent, t’ho 
jugues tot en una cursa que pot 
durar un minut.
Recorda el moment que més ha 
detestat en les cinc cites viscudes?
Va ser a l’estadi olímpic de Rio de 
Janeiro. Em va semblar horrible 
l’actitud del públic escridassant 
esportistes estrangers, quan com-
petien amb locals, com si allò 
fos un partit de futbol. No he vist 
enlloc aquesta manca de respecte 

Sap que l’equip de marxa entrena 
a Montcada sota les ordres de 
Valentí Massana?
Doncs no. Per a mi, Valentí és molt 
gran i molt intel·ligent, és un dels 
enginyers del parc Sincrotró Alba. 
La seva imatge equivocant-se de 
camí en la recta fi nal d’entrada a 
l’estadi en els jocs de Barcelona va 
ser tremenda. 
Els JJOO de Tòquio encara no s’han 
ce lebrat però han fet història.
L’any passat es van ajornar en una 
decisió històrica. Fins ara només 
s’havien interromput en període 

de guerres mundials. Això ens 
dona una idea de la gran dimensió 
que tenen.
Cada quatre anys són la cita 
esportiva per excel·lència.
Són l’esdeveniment esportiu més 
gran del món i cada edició agafen 
una dimensió més gran.
La pandèmia pot fer trontollar 
l’esperit olímpic?
La Covid ha provocat una 
desfeta insòlita i els que vivim les 
transmisions estem expectants. 
Per a nosaltres, aquesta edició és 
un territori des conegut. El Japó 
és un país amb un ritme lent de 
vacunació i la població té por. De 
fet, la ciutadania majoritàriament 
no és partidària que se celebrin.
Si vostè decidís, els ajornaria 
novament?
No voldria haver de tenir aquesta 
responsabilitat, no dormiria bé. 

De tota manera, la decisió ja està 
presa, el Japó és una país de poca 
improvisació.
Massa interessos en joc?
S’han enterrat milions de iens 
en els projectes olímpics de 
transformació de la ciutat, des-
plaçant, per exemple, el mercat 
del peix més gran del món.
Hi ha hagut poca transparència 
informativa en aquests jocs?
Crec que sí i els més perjudicats 
han estat els esportistes que han 
treballat per classifi car-s’hi. Sense 
ells, res seria possible.
I hauran de competir sense públic 
de fora, només l’autòcton.
Una llàstima. No som prou 
conscients de la quantitat de 
sacrifi cis que fan molts esportistes 
olímpics. La majoria no són 
professionals i es juguen l’esforç 
d’anys a una sola carta.

‘Els Jocs només 
s’havien interrumput         
fi ns ara en períodes
de guerres mundials’

Periodista

A títol personal
LLUÍS MALDONADO
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BUSQUEM 
COMERCIAL
Forma part del nostre equip 

en la venda en publicacions locals!

625 601 107 | contacte@gpl.cat


