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ÈPOCA III

PÀG. 10

ESPORTS: El bàsquet UB MiR renova part de la junta directiva i presenta un nou projecte esportiu PÀG. 20

PÀG. 3

Lidl inverteix 19 
milions per ampliar
la seu central
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El nou passeig de la Ferreria 
s’enllestirà en dos mesos PÀG. 7

Joan Mimó, Premi Catalunya 
de Fotografi a 2021 PÀG. 17

Aprovat el pla de reparcel·lació que preveu construir 510 habitatges a l’antiga Valentine PÀG. 4

Casals participatius
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 5 de juliol de 2021, 
va acordar:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de l’àmbit del sector 
Valentine de Montcada i Reixac.
SEGON.- Sotmetre el projecte de reparcel·lació a un termini d’informació pública per un 
termini d’un mes mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, a l’e-Tauler 
de l’Ajuntament, amb audiència a les persones interessades, amb citació personal.
TERCER.- Condicionar l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació a l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització i a l’acreditació de la validació gràfica positiva del 
cadastre prevista a l’article 14 de la Resolució conjunta de la Direcció General Cadastre 
Registre de 23 de setembre de 2020.
QUART.- .Notificar el corresponent acord als interessats que consten a l’expedient.
El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat e- 
Tauler.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
12/07/2021

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 5 de juliol de 2021, 
va acordar:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla de millora urbana de la Normativa de la Zona 15 
de Terra Nostra.
SEGON.- Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de 
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 
23 del RLU.
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials (Agència Catalana de l’Aigua i a l’administrador de les infraestructures 
ferroviàries ADIF).
El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat e- 
Tauler.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
09/07/2021

L’Alcadia d’aquest Ajuntament, amb núm. de Decret 2021/001769 de data 13 de juliol, 
de 2021, ha resolt:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de reforma del pis situat al carrer drac, 13 
2on 1a al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac.
SEGON.- Publicar l’acord mitjançant el corresponent anunci al BOPB, a un dels diaris 
de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-tauler de l’Ajuntament.
El que s’exposa a informació pública pel seu coneixement general. 
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
14/07/2021

EDICTES

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: museumun

  @museumunicipalmontcada

JORNADES DE PORTES OBERTES 
A LA CASA DE LES AIGÜES

A partir 4 de setembre

Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

ELS SECRETS DE LA CASA
DE LES AIGÜES

Diumenge 5 de setembre, 12 h

Visita guiada.
Durada: 1,5 h

Preu: 2 €

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS 
DEL MUSEU MUNICIPAL

Diumenge 12 de setembre, 11 h

Durada: 1 h
Activitat gratuïta.

JUGATECAMBIENTAL
AL PARC DE LES AIGUËS

A partir del 18 de setembre,

tots els diumenges d’obertura

de la Casa de les Aigües

Espai familiar de joc i d’experimentació
per a l’aprenentatge mediambiental. 

Organitza: Àrea Metropolitana de 
Barcelona

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 18 de setembre, 10 h

Itinerari guiat. Punt de trobada:
Casa de la Mina.

Durada: 3 h
Preu: 3 €

LA PINEA BUSCA CASA
Diumenge 19 de setembre, 11 h

Casa de les Aigües
Contes per a famílies.

Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Durada: 1 h

Activitat gratuïta

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES.
EL ROMÀNIC DEL BAIX VALLÈS

Diumenge 26 de setembre, de 10 a 12 h

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

Activitat gratuïta.

EXPOSICIÓ ‘COINCIDÈNCIES INSÒLITES:
TOTS SOM MONESTIR’

Fins al 12 de setembre

Casa de la Vila
El passat en comú de Montcada i Reixac,

Sant Cugat, Ripollet i Cerdanyola entorn
el monestir de Sant Cugat 

ACTIVITATS
MUSEU
MUNICIPAL 
MONTCADA
I REIXAC

INSCRIPCIONS PRESENCIALS DEL 6 AL 30 DE SETEMBRE

Col·labora:Organitzen:

Les inscripcions als cursos de la Regidoria d’Esports comencen l’1 de setembre.

CURSOS I TALLERS
MUNICIPALS
MONTCADA I REIXAC 2021-2022
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EMPRESES

La cadena de distribució ali-
mentària Lidl vol consolidar el 
seu futur a l’estat amb una in-
versió de 1.500 milions d’euros 
durant els propers quatre anys 
que es destinaran a l’obertura 
de noves botigues i magatzems 
així com a l’ampliació de  la 
seva seu central, ubicada al po-
lígon industrial La Granja i a la 
qual es destinaran 19 milions. 
El projecte constructiu ja està 
en marxa amb l’objectiu que 
estigui enllestit l’estiu vinent i  
preveu augmentar la superfície 
de les ofi cines centrals en més 
de 12.000 m², pràcticament do-
blant la seva actual superfície. 
Un cop feta l’ampliació, el nou 
centre de treball tindrà capaci-
tat per acollir més de 1.000 em-
pleats de la seva plantilla. 

“Estem demostrant amb fets 
la nostra ferma i decidida 
aposta pel mercat espanyol. 
En els últims anys hem millo-
rat i estès signifi cativament 
la nostra xarxa de botigues 
i magatzems i continuarem 
fent-ho, per la qual cosa ne-
cessitem adequar la nostra ca-
pacitat organitzativa a aques-
ta nova i exigent realitat” , ha 
manifestat el director general 
d’Expansió i Immobles de Lidl 
Espanya, Imanol Zabala.

Aposta local. Per a Lidl, Montca-
da i Reixac és el paradigma de la 

seva contribució al desenvolupa-
ment econòmic i a la generació 
de riquesa i ocupació a nivell 
local. Des de la seva arribada al 
municipi l’any 2003, la cadena 
hi ha invertit uns 150 milions 
d’euros en la construcció de 
les seves ofi cines centrals, d’un 
centre logístic i d’una botiga 
inaugurada a fi nals de l’any 
passat a Mas Rampinyo que va 
incloure un pla de millora de 
l’entorn.

Satisfacció municipal. Des de 
l’Ajuntament, els plans de futur 
immediat de Lidl han estat re-
buts amb satisfacció. “És molt 
important que la multinacio-
nal faci l’aposta de continuar 
al nostre municipi i d’inver-
tir a les seves instal·lacions; 
aquest projecte repercutirà 
de forma directa en la creació 
de nous llocs de treball a la 
cadena i, de forma indirecta, 
a d’altres empreses i serveis 
de la zona”, opina l’alcaldessa 
Laura Campos (ECP).
El president de l’Àrea Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC), tam-
bé ha posat en valor el grau de 
col·laboració i entesa amb Lidl 
que ha permès la continuïtat i 
l’expansió de la cadena al mu-
nicipi, tot i que l’actual govern 
es va oposar al 2016 al projecte 
d’ampliació –aprovat pel PSC 
i CiU en el mandat anterior–, 
que va haver de ser modifi cat 
perquè afectava un corredor bi-
ològic. “L’empresa no només 
no ha marxat com auguraven 
alguns sinó que ha pogut créi-
xer complint la normativa 
urbanística, amb seguretat 
jurídica i respectant l’entorn 
natural”, ha dit l’edil.

Pilar Abián | Redacció

DUPLICACIÓ DE L’ESPAI ACTUAL 
El projecte ja està en marxa amb l’objectiu 
d’acabar l’estiu vinent i preveu augmentar la 
superfície d’ofi cines en més de 12.000 m²
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Des de la seva arribada 
al municipi, al 2003, la 
cadena hi ha invertit 
uns 150 milions d’euros

Laura Campos i Jordi Sánchez –al centre de la imatge– van visitar les obres amb els representants de Lidl Jordi Massó i Imanol Zabala

Lidl consolida el seu projecte a l’estat amb 
l’ampliació de la seu central, a Montcada
La multinacional alemanya constata la seva aposta pel mercat espanyol amb una inversió a curt termini de 1.500 milions

Lluís Maldonado | Redacció

A cinc mesos del seu tancament, la planta local encara no té un projecte de futur
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Incògnita sobre la reindustrialització de Nissan

El futur de les fàbriques de pro-
ducció de Nissan a Catalunya 
segueix sense resoldre’s a poc 
més de cinc mesos del seu tan-
cament, el proper 31 de desem-
bre. La Taula de reindustrialitza-
ció ha rebut diversos projectes 
d’inversions per absorbir el teixit 
industrial i els més de 1.600 llocs 
de treball directes que deixarà la 
multinacional. 
Les úniques alternatives prove-
nen, ara per ara, d’empreses 
vinculades a projectes elèctrics i 
de dos fabricants xinesos d’auto-
mòbils. La marca de fabricació de 
motos catalana ‘Silence’ també 

ha mostrat interès per instal·lar-se 
a la planta del Pla d’en Coll, que 
actualment es dedica a processos 
d’estampació de vehicles i on tre-
ballen 150 persones, de les quals 
més del 60% s’acolliran a preju-
bilacions arran de l’acord social 
pactat l’agost passat amb Nissan. 
L’anunci de la reconversió de la in-
dústria de l’automòbil elèctric amb 
una injecció per part de l’estat es-
panyol de més de 40.000 milions 
d’euros encara no ha convençut 
cap gran inversor. “No podem dei-
xar passar més temps i al setem-
bre exigirem la concreció total, 
tant del tipus d’empresa com dels 
calendaris”, ha advertit el comitè 

d’empresa de Montcada. “No des-
cartem cap proposta, però som 
partidaris d’un gran projecte que 
pugui quedar-se amb tots els ac-
tius de Nissan i comptar amb la 
plantilla, els proveïdors i les em-
preses auxiliars”, ha subratllat el 
comitè local.
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PÀG. 06

MOBILITAT
Segona campanya de la Policia Local 
per controlar i informar sobre la 
circulació de bicicletes, patinets i VMP

Interior del solar buit de l’antiga fàbrica Valentine, on el projecte d’urbanització del solar preveu la construcció de 510 habitatges

URBANISME

Nou pas per a la 
futura urbanització 
del solar de l’antiga 
fàbrica Valentine
L’Ajuntament ha aprovat el pla de reparcel·lació

La futura urbanització dels 
terrenys de l’antiga fàbrica de 
pintures Valentine –ubicats 
entre els carrers Larramendi, 
Llevant, Carril i l’avinguda de 
la Ribera, amb una superfície 
de 46.727 m2–, sembla més a 
prop de fer-se realitat. L’Ajun-
tament ha aprovat en Junta de 
Govern el projecte de reparcel-
lació del solar, que determina 
l’espai que es destina a habi-
tatges, equipaments, zones 
verdes i sistema viari, entre 
d’altres. Pel que fa a l’àmbit 
residencial, la propietat té pre-
vist construir 510 habitatges, 
423 dels quals seran de mercat 
lliure i 87, de protecció ofi cial. 
També es preveu la cessió al 
consistori d’una fi nca per a la 
construcció de 30 habitatges 
dotacionals que entrarien a 
formar part del parc de titula-
ritat municipal.
El pas següent previ a l’inici de 
les obres és aprovar el projec-
te d’urbanització, que ja està 
en procés de redacció i que, 
segons ha confi rmat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sanchez (ERC), “inclourà les 

aportacions de la ciutadania 
que van sorgir en el procés 
participatiu fet al 2018 amb 
el veïnat de la Ribera”. 
En aquest procés, els veïns van 
mostrar la seva voluntat de 
millorar la connectivitat urba-
nística i preservar el corredor 
biològic entre Collserola i la 
Serralada de Marina, amb pro-
postes com la creació d’un pas-
seig central d’unió de la Ribera 
i el centre de la ciutat seguint 
criteris sostenibles i ecològics; 
fer una plaça a l’espai central; 
situar l’aparcament al períme-
tre del sector a urbanitzar i re-
ordenar la zona de passeig de 
l’avinguda de la Ribera per fa-
cilitar el pas dels vianants. 

Integració de l’espai. Amb la ur-
banització del solar de l’antiga 
Valentine, l’Ajuntament vol 
aconseguir cohesionar la Ribe-

ra amb el centre del nucli urbà 
i acabar amb la situació d’aïlla-
ment en què es troba el barri, 
envoltat per dos solars buits 
des del 2009 i on antigament hi 
havia, d’una banda, la química 
Intorsa i, de l’altra, Valentine. 

Esculls. La crisi del 2008 va 
paralitzar el projecte de de-
senvolupament urbanístic del 
solar més gran, el de l’antiga 
fàbrica de pintures. El canvi de 
titulars dels terrenys i la modi-
fi cació del planejament del sec-
tor –aprovada defi nitivament 
al 2018–, també han contribuït 
a allargar els terminis d’execu-
ció planifi cats, ja que l’actual 
govern va negociar amb la pro-
pietat va riacions en la proposta 
inicial del 2009 per rebaixar les 
alçades dels edifi cis projectats 
i canviar la ubicació del futur 
edifi ci de l’institut La Ribera i 
de la fi nca de cessió a l’Ajun-
tament. 

Pilar Abián | Redacció La propietat ja té en 
marxa el projecte 
d’urbanització, últim 
requisit abans de 
poder iniciar les obres

LA
U

R
A 

G
R

AU

Fixades les condicions a complir per construir en el sector  

Pla de millora urbana a la 
zona 15 de Terra Nostra

La Junta de Govern Local ha 
aprovat inicialment el Pla de 
millora urbana de la Zona 
15 de Terra Nostra per fi xar, 
detallar i completar les con-
dicions d’edifi cació de totes 
les fi nques del sector, ubicat 
entre la riera de Sant Cugat, el 
Coll de Montcada, l’N-150 i el 
Turó. El document regula els 
requisits per a l’atorgament 
de les llicències urbanístiques 
en el seu àmbit d’actuació i 
estableix els paràmetres apli-
cables a l’ordenació de l’edifi -
cació, la parcel·lació mínima, 
l’alçada màxima, les alinia-
cions respecte els vials, l’ocu-
pació de les parcel·les, la in-

tensitat d’edifi cació, els usos 
(habitatge plurifamiliar o uni-
familiar) i les construccions 
auxiliars (piscines i tanques).

Àmbit exclòs. En aquesta 
nova normativa no s’inclouen 
les façanes de l’N-150 i de 
l’avinguda de la riera de Sant 
Cugat –pendents d’una modi-
fi cació de planejament– ni les 
fi nques de l’entorn del parc 
de Ca n’Oller, que ja disposen 
d’una normativa pròpia. 
El Pla de millora urbana de la 
Zona 15 va ser presentat per 
part del govern a l’AV Terra 
Nostra abans de la seva apro-
vació | PA
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Pilar Abián | Redacció

Quatre farmàcies locals fan tests 
d’antígens per al sector del lleure
Quatre farmàcies del mu-
nicipi –J. Relat (Major, 89), 
J. Vila (Jaume I, 26), Rivas 
(Conca, 10) i El Punt (Sant 
Jordi, 5)– s’han adherit a 
la campanya de Salut per 
fer tests d’antígens ràpids 
a monitors i treballadors del 
lleure d’estiu a partir de 16 
anys, i a nens i nenes d’en-
tre 10 i 15 anys, que han d’anar acompanyats d’un adult. Els inte-
ressats a fer-se la prova s’han d’adreçar directament a la farmàcia 
i identifi car-se mitjançant una declaració responsable o el correu 
electrònic enviat per la Direcció General de Joventut a les entitats 
de lleure, amb tota la informació necessària. Si bé la farmàcia Rivas 
ha fi xat un horari per fer els tests –dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 
11h, i dimecres, de 17.30 a 19.30h–, tant aquest establiment com 
la resta recomanen trucar prèviament per reservar cita prèvia. Els 
tests són gratuïts i cada persona es pot fer la prova dos cops per 
setmana. Aquest dispositiu de cribratge no s’adreça a qui tingui 
símptomes del virus, ni tampoc als contactes de positius | PA

COVID-19

En l’últim Ple municipal previ 
a les vacances d’estiu –que es 
feia el 22 de juliol, tot just en 
el moment de tancar aquesta 
edició–, el grup d’ECP presen-
tava una moció a proposta de la 
Taula per la Salut per reclamar 
a la Generalitat la reobertura de 
les urgències nocturnes al CAP 
Montcada, entre d’altres qües-
tions. La petició coincideix amb 
els 10 anys de tancament del ser-
vei –entre la mitjanit i les 8h.
La moció incloïa també més de-
mandes relacionades amb la sa-
nitat pública, com ara una ma-
jor inversió als centres de salut 
i atenció primària del municipi; 
més mitjans en l’àmbit de sa-
lut mental, un estudi sobre les 
necessitats de la població que 
viu més allunyada dels centres 
sanitaris i la garantia que el fu-
tur hospital Ernest Lluch –que 
Salut té previst construir al so-
lar de l’antiga Redosa, entre els 
termes municipals de Montca-

da, Cerdanyola i Ripollet– sigui 
totalment de gestió pública.  

Horaris d’estiu. Des del 26 de 
juliol fi ns al 10 de setembre el 
CAP Les Indianes obrirà de 8 
a 15h, de dilluns a divendres. 
Fora d’aquest horari, la ciuta-
dania s’haurà d’adreçar al CAP 
Montcada –de 8h a la mitjanit– 

o al Centre d’Urgències d’Aten-
ció Primària Casernes (Fernan-
do Pessoa, 47, de Barcelona), 
obert les 24h. 
D’altra banda per motius orga-
nitzatius, el dispensari de Can 
Sant Joan es mantindrà tancat 
en el mateix període  i els seus 
usuaris seran derivats al CAP 
Montcada.

Moció de la Taula per la Salut 
sobre les urgències nocturnes

PLE DE JULIOL

Ara fa tot just 10 anys que el servei es va suprimir entre la mitjanit i les 8 del matí

Laura Grau | Montcada

La Taula per la Salut va recordar el tancament del servei penjant una nova pancarta
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COVID-19

L’Ajuntament lamenta la manca de concreció i de recursos per aplicar les noves mesures

Torna el toc de queda al municipi
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Arran de la cinquena onada de 
la pandèmia, la Generalitat ha 
decretat novament un confi na-
ment nocturn –entre l’1 i les 6h 
a 161 municipis, un dels quals 
és Montcada i Reixac. La mesu-
ra serà vigent, de moment, fi ns 
al 23 de juliol, però la previsió 
és que s’allargui. Les activitats 
relacionades amb la restaura-

ció, cerimònies o esdeveniments 
culturals, així com el servei a 
domicili, han de fi nalitzar a les 
0.30h i les trobades no poden re-
unir més de 10 persones, llevat 
que es tracti de la bombolla de 
convivència. Tampoc no es pot 
menjar ni beure en grup a la via 
pública i es recomana als ajun-
taments el tancament de parcs 
públics en horari nocturn. 

El control d’aquestes mesu-
res recau sobre els consistoris, 
motiu pel qual tant el Consell 
d’Alcal dies del Vallès Occidental 
com l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), han expressat la seva 
preocupació per la manca de 
concreció d’algunes de les restric-
cions i pel  fet d’haver d’assumir 
noves responsabilitats sense dis-
posar dels recursos necessaris.
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Des de l’inici d’any, la Policia 
Local ha tramitat una seixan-
tena de denúncies relaciona-
des amb l’incompliment de les 
normes de circulació per part 
de conductors de bicicletes i de 
vehicles de mobilitat personal 
(VMP). Una quinzena dels ex-
pedients es van obrir en el marc 
de la segona campanya de con-
trol feta per la Policia Local, en 
coordinació amb el Servei Ca-
talà de Trànsit, del 5 a l’11 de 
juliol; la primera va tenir lloc al 
maig i va motivar 19 sancions.
Les incidències recollides estan 
relacionades amb l’incompli-
ment de l’obligació de circular 
per determinades vies; la utilit-
zació de dues o més persones 
un mateix VMP; conduir fent 
servir el telèfon mòbil o auri-

Una seixantena de denúncies 
per conducció inadequada 

MOBILITAT

Segona campanya de control de la Policia Local de bicicletes, patinets i VMP

Pilar Abián | Redacció culars; circular de forma negli-
gent, posant en perill la segure-
tat dels vianants o superar les 
taxes d’alcohol, entre d’altres.

Conscienciació. Les campanyes 
no només són coercitives, 
també tenen una voluntat pe-
dagògica, segons ha explicat 
el cap de la Policia Local, José 
Manuel Martín: “Es tracta de 
transmetre als conductors de 
bicicletes i vehicles VMP la 
importància de circular amb 
una actitud prudent i respon-
sable per evitar sinistres”.

Procés participatiu. L’Ajunta-
ment va obrir al maig un ter-
mini per recollir propostes per 
elaborar el reglament del nou 
Consell de Mobilitat –l’aprova-
ció del qual s’havia de fer en el 

Ple de juliol, en el moment de 
tancar aquesta edició. L’objectiu 
de la creació d’aquest nou òrgan 
és disposar d’un espai per deba-
tre, coordinar i consensuar les 
actuacions necessàries per millo-
rar la mobilitat, col·laborar en 
les campanyes per promoure-la 
i fer el seguiment de l’ordenança 
municipal de circulació de via-
nants i vehicles, en procés de 
revisió i redacció. 
El regidor de Policia Local i 
Protecció Civil, Oriol Serratu-
sell (ECP), ha destacat que la 
modifi cació de l’ordenança per-
metrà “incloure tots aquells 
punts que no recull la DGT 
i que la ciutadania ha apor-
tat amb l’objectiu de tenir un 
bona regulació i garantir la 
seguretat i la convivència al 
municipi”.

Agents de la Policia Local, durant un dels controls duts a terme al polígon de la Ferreria, al carrer Progrés, en paral·lel a la riera de Sant Cugat
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Curs 2021-22

SLC de Montcada i Reixac

MATRÍCULA OBERTA

REQUISIT

SLC de Montcada i Reixac

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

Dissabte, de 9 a 13.30 h

HORARI:

C. Progrés s/n. Tel. 935 644 157

9 hh

DEIXALLERIA MUNICIPAL

Centre
de Formació
d’Adults

Oferta Formativa
Graduat en Educació Secundària (ESO)

Preparació a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

Català inicial (A1 del Marc Europeu
de les llengües)

Informàtica: Acreditació ACTIC bàsic,
mitjà i avançat

Anglès: Inicial, A1, A2.1 i A2.2 (certificats 
homologats pel Marc Europeu de les llengües)

Llengua Castellana (Spanish lessons): Inicial, 
A1, A2 i B1

Aprendre a llegir i escriure

Perfeccionament de la lectoescriptura

Curs 2021/2022

Matrícula 
oberta

c. Reixagó, 5 (Can Sant Joan)
935 643 001
a8062021@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/cfa-montcada
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L’adequació d’un nou passeig al 
polígon de la Ferreria en paral-
lel a la riera de Sant Cugat que 
millori la connexió dels barris 
de Terra Nostra i de la Font 
Pudenta començarà a fi nals de 
juliol amb la previsió que esti-
gui enllestida en el termini de 
dos mesos. El projecte consisti-
rà a habilitar un camí de 1.600 
metres de longitud i 2 metres 
d’amplada, fet amb sauló sòlid 
emmarcat pel bordó existent i 
per un altre de formigó prefa-
bricat. El traçat anirà en paral-
lel a la calçada, excepte en el 
tram comprès entre els carrers 

de la Ceràmica i de l’Electròni-
ca, amb l’objectiu de mantenir 
l’aparcament en bateria exis-
tent. L’actuació també inclou 
la plantació de vegetació arbus-
tiva i d’arbres de ribera ,així 
com la instal·lació de fanals de 
4 metres d’alçada, xarxa de reg 
i mobiliari urbà. 

Aposta conjunta. El disseny del 
passeig l’ha fet el servei de Pro-
jectes i Obres de l’Ajuntament i 
el projecte té un cost de 519.967 
euros que cofi nançaran la Dipu-
tació, el consistori i els gestors 
privats de la zona industrial. 
El regidor de Mobilitat, Jaume 

Teixidó (ERC), ha destacat la 
importància d’aquesta inter-
venció i la col·laboració entre 
els tres ens esmentats “gràcies 
a la qual aconseguim millo-
rar la connexió i integració de 
la zona industrial amb el ve-
ïnat, fet que afavorirà la mo-
bilitat sostenible”, ha dit l’edil. 
El projecte s’emmarca en el 
pla de modernització dels 
polígons, que també inclou 
el canvi de l’enllumenat pú-
blic als sectors de la Ferreria, 
Molí d’en Bisbe, Foinvasa i la 
Granja amb l’objectiu de ga-
rantir més punts de llum i re-
duir el consum elèctric. 

Comencen les obres per fer el nou 
passeig en paral·lel a la riera

LA FERRERIA

La previsió és que l’actuació estigui enllestida en el termini de dos mesos

Pilar Abián | Terra Nostra

Tram de l’espai que s’adequarà com a nou passeig, a l’alçada de la passarel·la de Terra Nostra
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La neteja de la 
llera de la riera 
de Sant Cugat es 
farà a la tardor

La neteja de la riera de Sant Cu-
gat es farà fi nalment a la tardor. 
Tot i que es va anunciar que 
els treballs s’iniciarien abans de 
l’estiu, la tramitació de l’adjudi-
cació del projecte i dels permisos 
corresponents i el fet que ara si-
gui època de nidifi cació d’ocells 
han retardat la intervenció fi ns a 
l’últim trimestre de l’any.  L’ac-
tuació tindrà un cost de prop de 
40.000 euros, dels quals 28.000 
els aportarà l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) i la resta, 
l’Ajuntament. 
“Estem treballant per tal de 
poder executar l’obra; el pres-
supost ja està preparat però 
falten algunes qüestions, com 
ara l’informe favorable del 
Patronat de Collserola, ad-
judicar l’actuació i tractar la 
proposta de projecte amb les 
entitats mediambientals i veï-
nals”, ha explicat el regidor de 
Medi Natural, Oriol Serratusell 
(ECP). Els col·lectius ecologis-
tes La Horda i la Màquia pro-
posen que no es retiri de la llera 
tota la vegetació, sinó només les 
espècies al·lòctones i els residus.

Pilar Abián | Redacció

La riera, al seu pas per la Font Pudenta
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Més de 500 persones participen a 
l’enquesta sobre l’incivisme
L’abandonament dels voluminosos al carrer i els excrements dels 
gossos són dues de les principals preocupacions de la ciutadania 
pel que fa a la neteja de la via pública, segons es desprén de la 
consulta ciutadana feta per l’Ajuntament en les darreres setmanes, 
que ha comptat amb la participació de 415 persones enquestades 
a peu de carrer per les agents cíviques i de 103, a través de la 
plataforma virtual Montcada Participa. Aquesta és l’única dada que 
n’ha trascendit fi ns al moment, a l’espera que s’analitzin totes les 
respostes recollides. “El principal objectiu de la consulta ha estat 
saber quin és el grau de coneixement i valoració per part de la ciu-
tadania sobre l’ordenança de protecció i tinença d’animals i sobre 
la recollida de voluminosos a la via pública, per tal d’adequar els 
serveis que presta l’Ajuntament a les demandes i necessitats de 
la població”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals i Via Públi-
ca, Juan Carlos de la Torre (ECP). Les conclusions de l’enquesta es 
faran públiques un cop s’hagin presentat al Consell Municipal de Ci-
visme i Convivència, que té previst reunir-se al mes de setembre | PA

CONSULTA

L’actuació s’està fent al parc proper a les pistes de patinatge de Mas 
Duran i és una de les propostes guanyadores dels pressupostos par-
ticipatius del 2018. El projecte consisteix a ampliar l’oferta de jocs 
infantils en la franja d’edat compresa entre els 4 i els 12 anys, amb 
la incorporació d’una torre activa, un gronxador de dos seients plans 
i una nova piràmide. L’import destinat a la intervenció és de 50.000 
euros i es preveu que estigui enllestida a principi d’agost | PA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

En marxa, les obres de millora d’un 
àrea de joc del parc de la Llacuna

Mercè Roda regenta la xurreria-frankfurt Mercè i Punt, davant del parc de la Llacuna

Montcada Emprèn es consolida
com un servei d’autoocupació
Aquest curs ha ajudat a crear sis empreses i ha ofert cursos i assessorament 

Cada vegada són més les per-
sones que opten per l’autoo-
cupació, apostant per posar en 
marxa petits negocis. La falta 
d’experiència i coneixements 
sobre el món empresarial són 
hàndicaps importants a l’hora 
d’abordar projectes amb garan-
ties d’èxit. El servei Montcada 
Emprèn, de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Ocupa-
ció de l’Ajuntament, pretén aju-
dar les persones emprenedores 
a desenvolupar la seva idea de 
negoci des del principi fi ns al 
fi nal. “A les primeres ses sions, 
de caràcter grupal, expli-
quem als usuaris quines pas-
ses s’han de seguir. Després, 
oferim assessories individuals 
per resoldre dubtes i, fi nal-
ment, els ajudem a redactar el 
seu Pla d’Empresa”, explica la 
tècnica d’Emprenedoria Esther  
de Frutos. Durant aquest curs, 
el servei ha contribuït a crear un 
total de sis empreses.

Experiències. Mercè Roda, de 
44 anys, es va quedar en atur 
fa dos anys, quan l’empresa 
d’hostaleria on treballava va 
marxar a Reus i va acomiadar 
la plantilla. Sense cap experièn-
cia de gestió empresarial, va 
decidir fer-se càrrec de la xur-
reria-frankfurt de l’avinguda 
Europa, a Mas Duran. Fa un 
any va contactar amb el servei, 
que la va ajudar a organizar mi-
llor el seu negoci. “Vaig fer un 
curs molt complet que m’ha 
permès aprendre a gestionar 
diferents aspectes de la meva 
activitat, des de temes admi-
nistratius, fi ns a legals i de co-
municació”, ha explicat Roda, 
qui també destaca el seguiment 
que fa el servei després de l’eta-

pa de formació i assessorament. 
Adolphe Minkoua, originari de 
Camerún, està engegant un 
negoci de comercialització de 
marxandatge esportiu africà. 
Inicialment, va contactar amb 
el servei d’emprenedoria Bar-
celona Activa, però va canviar 
al de Montcada perquè l’aten-
ció és més personalitzada. “He  
trobat bona predisposició per 
part dels tècnics, que m’han 
ajudat a enfocar i materia-
litzar la meva idea”, ha dit 
Minkoua, veí del municipi des 
de fa 13 anys. 

Altres serveis. Montcada Em-
prèn es troba al Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Ram-
pinyo. També ofereix formació 
específi ca a emprenedors i em-
presaris per consolidar els seus 
negocis i imparteix xerrades 
informatives als instituts de se-
cundària perquè els més joves 
tinguin en compte l’emprene-
doria com una sortida laboral.

Laura Grau | Mas Rampinyo
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Adolphe Minkoua, a les ofi cines del servei Montcada Emprèn, on ha dissenyat el seu pla

Mercè Roda: ‘He après 
a gestionar millor el 
meu negoci gràcies als 
cursos del servei’ 

DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA
Plaça de l’Església, 10 h
ACTE INSTITUCIONAL

PROGRAMA
• Hissada de la senyera
• Parlaments oficials 
• Actuació musical
• Ofrena floral del consistori

Dissabte 11
de setembre
de 2021

Dimiteix el 
portaveu 
de Podem 
Montcada

Set mesos després d’haver es-
tat elegit portaveu de Podem 
Montcada, Oliver Hernández 
ha presentat la seva renúncia 
per motius personals, en consi-
derar que en els darrers mesos, 
especialment des de l’inici de 
la pandèmia, el partit ha anat 
perdent el contacte amb la gent 
fet que, segons assenyala, ha 
enfeblit “la seva essència i ha 
provocat el distanciament de 
moltes persones amb l’orga-
nització”. El fi ns ara portaveu 
de Podem Montcada considera 
que la formació a nivell esta-
tal també ha sofert un desgast 
estructural que ha provocat la 
desafecció a part del territori i 
també a Montcada.

Pilar Abián | Redacció

Hernández ha estat set mesos al càrrec
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George R. Steward té 46 anys i viu a Terra Nostra amb la seva dona i el seu fi ll de 16 anys

‘Tothom té dret a equivocar-se 
i poder començar de zero’
George R. Steward ha aconseguit que un jutge l’exoneri d’un deute de 48.000 euros

George Raymond Steward va 
venir a Catalunya fa 18 anys 
amb la seva dona provinent de 
Veneçuela. Els començaments 
no van ser fàcils, però aviat van 
trobar feina i un habitatge de 
lloguer. A partir de la crisi de 
2008, la parella va veure com 
es reduïen els seus ingressos, 
mentre havia de fer front a les 
quotes de les targetes de crèdit 
per compres diverses. Atret per 
les ofertes de les empreses de 
crèdit ràpid, Steward va dema-
nar petits préstecs personals, 
sense ser conscient dels elevats 
interessos que generaven. 

Números vermells. La situació va 
esdevenir desesperada al 2017. 
“Tenia un deute acumulat de 
48.000 euros i estava asset-
jat pels acree dors”, recorda 
Steward, que va decidir acudir 
a l’empresa Repara Tu Deuda, 
després d’escoltar un anunci 
seu a la ràdio. Aquest gabinet 

d’advocats de Sabadell està 
especialitzat en la tramitació 
de la Llei de Segona Oportu-
nitat, aprovada pel Parlament 
espanyol al 2015 i adreçada a 
particulars i autònoms que no 
poden fer front als seus deutes. 
Segons l’advocada d’Steward, 
Ana Isabel García, el requisit 
més important per acollir-se a 
aquesta llei és demostrar que el 
deutor actua de bona fe: “Ha 
de quedar clar que el client 
no es nega a pagar, sinó que, 
amb els seus ingressos, no pot 
cobrir les despeses bàsiques i 

alhora afrontar les quotes”. 
El deute no pot superar els 5 
milions d’euros i el deutor no 
pot haver comès cap delicte 
socioeconòmic en els últims 10 
anys, ni amagar cap propietat.

Procediment. En la fase extra-
judicial, un mediador impar-
cial intenta que el deutor i els 
acreedors arribin a algun tipus 
d’acord, fet que no passa en el 
95% dels casos. El pas següent 
és presentar al jutjat una de-
manda de cancel·lació del deu-
te. “Si la sentència és favora-
ble, com en el cas d’Steward, 
el deute queda cancel·lat i 
els acreedors estan obligats 
a eliminar el seu nom de les 
llistes de morosos”, explica 
García, qui destaca que aques-
ta llei  dona a les persones una 
segona oportunitat per viure 
sense el llast de deutes inassu-
mibles. “N’hi ha que són fruit 
d’una mala gestió dels diners 
i d’altres, derivats de situa-

Laura Grau | Terra Nostra
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LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

‘El client ha de demostrar 
que no es nega a pagar, 
sinó que no pot viure 
amb els seus ingressos, 
i, alhora, fer front a les 
quotes’

Ana Isabel García
Advocada

cions sobrevingudes”, afegeix 
l’advocada, qui també critica 
la falta de transparència en les 
condicions  de contractació dels 
crèdits ràpids. Amb la sentència 
a la mà, Steward respira tran-
quil i anima les persones en 
situació similar a acollir-se a la 

llei, “perquè tothom té dret a 
equivocar-se i començar de 
zero”. La sentència només es 
podria revocar, si en els propers 
cinc anys Steward rebés una 
herència o un premi d’atzar. 
“Aleshores estaria encantat de 
pagar”, diu, amb un somriure.
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Conèixer gent d’altres països, 
practicar l’anglès i realitzar una 
acció comunitària són els prin-
cipals al·licients que han portat  
prop d’una desena de joves –de 
18 a 25 anys– a participar al 
camp de treball internacional 
que ha tingut lloc al municipi 
del 30 de juny al 14 de juliol. El 
projecte ‘Coopera amb Mont-
cada’ és una de les novetats que 
la Direcció General de Joven-
tut de la Generalitat ha ofertat 
aquest estiu a Catalunya, on 
s’han realitzat una seixantena 
de camps. 
Els joves que han fet l’estada 
a Montcada, procedents de 
Catalunya, França, Itàlia i la 
República Txeca, s’han allot-
jat a l’escola Font Freda. “Els 
voluntaris han fet treballs a 
l’hort comunitari de Mas Du-
ran, han realitzat tasques de 
manteniment a l’escola Font 
Freda i han pintat mobiliari 
urbà amb els colors de l’arc de 
Sant Martí per sensibilitzar la 
ciutadania sobre la temàtica 
LGTBI+”, ha comentat la co-
ordinadora del projecte, Irene 
Souto, de la Fundació Josep Ca-
rol, que ha gestionat l’organitza-
ció de la iniciativa local amb el 
suport de la Regidoria d’Infàn-
cia i Joventut de l’Ajuntament. 

Balanç positiu. “Són com una 
mena de colònies. Al matí tre-
balles i, a la tarda, tens temps 
lliure per anar a la piscina i 
conèixer l’entorn”, ha explicat 
Aleix Van de Berk, un jove llei-
datà de 18 anys a qui li ha sor-
près “la quantitat de vies de 
tren que hi ha a Montcada”. 
Per a Emma Domínguez, de 19 

anys i de Barcelona, l’experièn-
cia és molt enriquidora: “Co-
nec gent nova, aprenc anglès 
i faig activitats diferents”. Per 
a Analey Farinati, italià de 21 
anys, “el camp és una manera 
de descobrir llocs i persones 
de diverses cultures”. Aquesta 
opinió també la comparteixen 
Leóne Lappierre i Séphora Obi-
nu, dues noies franceses de 18 
anys, les quals han destacat la 
vessant comunitària del projec-
te. “Ens agrada fer un servei 
a la població i sentir-nos útils 
durant les vacances”, han ma-
nifestat.

VIDEO A LAVEU.CAT

Societat
laveu.cat/societat

ACTIVITATS JOVES I SOSTENIBLES
Can Tauler ha promogut tallers d’horticultura 
ecològica, un hotel d’insectes i un jardí de 
papallones, amb la participació de 24 joves

LAVEU.CAT

‘COOPERA AMB MONTCADA I REIXAC’

El projecte local ha estat una de les novetats que la Direcció General de Joventut ha ofertat aquest estiu a Catalunya

Una desena de joves participa al camp 
de treball internacional fet al municipi
Sílvia Alquézar | Montcada

Conèixer gent, practicar 
l’anglès i fer un servei 
comunitari, principals 
al·licients per al jovent

‘El lleure és un dret més 
necessari ara que mai’
El nou director general de Joven-
tut, Àlex Sastre, i el regidor d’In-
fància i Joventut de l’Ajuntament, 
Gerard Garrido (ERC), van visitar el 
13 de juliol els joves que han parti-
cipat al camp de treball del muni-
cipi. “Els camps són una activitat 
transformadora, implicada en el 
seu entorn”, va destacar Sastre, 
qui va mostrar la seva satisfacció 
perquè enguany s’ha recuperat la 
xifra d’inscripcions del 2019, mal-
grat la Covid-19. “El lleure és un 
dret que, en les circumstàncies 
actuals, és més necessari que 
mai”, va manifestar, tot destacant 
l’esforç entre diferents agents per 

elaborar els protocols anti-covid.
El coronavirus ha condicionat la 
realització dels camps de treball. A 
Montcada, hi havia prevista l’arri-
bada d’una vintena de joves d’ar-
reu del món, però la situació sani-
tària ha disminuït la participació i 
ha obligat a modifi car el projecte 
inicial, que consistia en la rehabili-
tació de pisos a barris vulnerables. 
“Vam haver de reformular el plan-
tejament, però el balanç és posi-
tiu. Estem molt agraïts a Joventut 
per oferir-nos la possibilitat d’aco-
llir aquesta iniciativa”, ha explicat 
Garrido, qui espera poder repetir 
l’experiència l’any vinent | SA

VISITA INSTITUCIONAL
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Algunes de les joves que han participat al camp internacional de treball, pintant els bancs de l’avinguda de la Ribera amb els colors LGTBIQ+
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Ara, més que mai,

protegeix-te
del Sol
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Adela Gràcia deixa l’Escola 
d’Adults coincidint amb el 40è 
aniversari de l’equipament de 
Can Sant Joan, que va obrir 
les seves portes el 1981, amb 
només tres professors i una 
modesta oferta de cursos d’alfa-
betització i graduat escolar. Al 
llarg dels anys, l’escola ha anat 
ampliant les titula cions i adap-
tant-se al nou perfi l d’alumnat, 
però la fi losofi a que la va inspi-
rar continua vigent: donar una 
segona oportunitat a les perso-
nes que, per diferents motius, 
no han estudiat durant la seva 
infància i adolescència.
Quines sensacions té en dei-
xar enrera la feina a la qual 
ha dedicat tota una vida?
Marxo contenta. Quan vaig as-
sumir la direcció, amb només 
23 anys, èrem tres professors i 
l’oferta formativa es limitava al 
graduat escolar, l’alfabetització 
i poca cosa més. Ara hi ha una 
plantilla de set professors, unes 
instal·lacions reformades i una 
oferta molt més àmplia. No ha 
estat fàcil arribar fi ns aquí, per-
què les escoles d’adults sempre 
han estat les grans oblidades 
de l’administració. 
Com ha estat la relació amb 
el barri?
Una de les raons per les quals 
em vaig quedar és que sempre 
m’hi he sentit molt a gust. Em 
van enganxar les ganes de par-
ticipar de la gent i la força del 
moviment veïnal. Can Sant 
Joan era un barri on hi havia 
molta necessitat d’una escola 
com aquesta. Durant quatre 
dècades hem rescatat molts jo-
ves que estaven perduts i que 
han pogut reorientar les seves 
vides.
No deu ser una feina fàcil.
És molt vocacional perquè no et 
pots limitar a impartir classes, 

sinó que has de fer un segui-
ment exhaustiu de l’alumnat, 
perseguir-lo si cal quan desa-
pareix de les classes i esbrinar 
què li ha passat. Potenciem les 
tutories i donem moltes opor-
tunitats als alumnes per evitar 
que abandonin.  
L’alfabetització continua 
sent  el puntal de les escoles 
d’adults?
Sí, sens dubte, però ha canviat 
el perfi l de l’alumnat d’aquests 
cursos. Si bé els primers anys 
era població autòctona, ara és 
majoritàriament estrangera. 
També s’ha modifi cat la per-
cepció del que signifi ca acudir a 
una escola d’adults. Els primers 
anys, moltes persones, sobretot 
dones, estudiaven d’amagat 
perquè els hi feia vergonya re-
conèixer les seves mancances. 
Des de fa anys, acudir a una 
escola d’adults s’ha normalitzat 
i la majoria d’alumnes té el su-
port i el reconeixement del seu 
entorn. 
Un suggeriment per millorar 
les escoles d’adults.
En els últims anys, comprovem 
que moltes persones nouvin-
gudes acudeixen a l’escola per 
obtenir el certifi cat de castellà 
de 45 hores que els hi dema-
na el Servei d’Immigració per 
demostrar l’arrelament al país. 
El problema és que els nostres 

cursos són anuals i tenen una 
durada d’entre 115 i 135 hores. 
Això suposa que la majoria 
abandoni l’escola una vegada 
completa les hores exigides, 
sense acabar el curs. Per evitar 
aquesta situació, l’administra-
ció s’hauria de coordinar amb 
les escoles per ajustar l’oferta 
de cursos als requisits legals 
en el tema de coneixement de 
l’idioma.
Quins records s’emporta?
M’enduc l’estimació de la gent. 
Quan surto a prendre un cafè 
pel barri, puc trigar una hora 
a tornar perquè moltes perso-
nes em paren pel carrer per 
donar-me les gràcies o dir-me 
que s’enrecorden dels meus es-
quemes a la pissarra. Però, el 
més emocionant és quan algú 

aconsegueix la titulació que 
somiava i ve a dir-t’ho. Fa cinc 
anys, un alumne d’ètnia gitana 
ens va confessar amb orgull 
que era el primer noi de la 
Muntanyeta de Can Sant Joan 
que obtenia el títol de l’ESO i el 
primer de la seva família que 
l’aconseguia. També recordo 
les llàgrimes d’emoció d’una 
dona gran el primer dia que va 
poder signar un document ofi -
cial amb el seu nom, en lloc de 
l’empremta dactilar.
Què farà a partir d’ara?
El primer que faré és apun-
tar-me a l’escola d’adults que 
tinc a prop de casa per estu-
diar informàtica i anglès. Tam-
bé vull dedicar més temps a 
les meves tres fi lles abans que 
marxin de casa.
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‘Hem rescatat molts joves que han 
pogut reorientar les seves vides’

ENTREVISTA A ADELA GRÀCIA

Laura Grau | Can Sant Joan

Adela Gràcia, de 60 anys, ha estat l’ànima de l’Escola d’Adults durant quaranta anys

‘No et pots limitar a 
impartir classes, has 
de fer un seguiment 
exhaustiu de l’alumnat’

La directora de l’Escola d’Adults es jubila després de 37 anys al capdavant del centre montcadenc

Maite Fons, 
nova directora 
dels Serveis 
Territorials 
d’Educació

La directora de l’INS La Ferre-
ria en els últims 12 anys, Mai-
te Fons, és la nova responsable 
dels Serveis Territorials d’Edu-
cació al Vallès Occidental, en 
substitució de Jesús Viñas, que 
ha ocupat el càrrec  durant els 
darrers tres anys. Fons ha di-
rigit el centre montcadenc des 
del 2009, on també ha estat co-
ordinadora de Qualitat. 

Experiència. La nova responsa-
ble territorial va néixer a Sant 
Cugat del Vallès el 1979. És 
llicenciada en Biologia per la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (2002) i compta amb 
dos màsters de la UAB –Sa-
lut Internacional i Medicina 
Tropical (2004) i Recerca en 
Didàctica de les Ciències i les 
Matemàtiques (2000)– i amb 
un postgrau en Direcció de 
Centres i Serveis Educatius de 
la Universitat de Girona.
En l’àmbit educatiu, ha treba-
llat com a formadora d’interins 
i coordinadora d’Educació de 
les proves per a l’obtenció del tí-
tol de tècnic o tècnica en Cures 
Auxiliars d’Infermeria i com a 
professora col·laboradora de 
l’Institut Obert de Catalunya. 

Una seixantena de persones van participar el 
14 de juliol a la concentració que va convocar 
la Taula LGTBIQ+ amb el lema ‘Canviar-ho tot 
per ser més lliures’, per rebutjar les agressions  
a persones del col·lectiu. L’acte, fet davant de 
la Casa de la Vila, es va sumar als que hi va 
haver arreu del territori espanyol i català per 
demanar justícia per la mort del jove gallec Sa-
muel Luiz, després d’una brutal pallissa amb 
tints homófobs que la policia està investigant. 
Tres membres de la Taula van llegir un manifest 

que fa una crida a actuar des de la refl exió: 
“No podem deixar que ens dominin la por 
ni la ràbia, hem de destruir els imaginaris 
heteropatriarcals que hi ha al darrera de les 
agressions i reforçar la sensibilització”. L’acte 
va incloure la penjada de la bandera LGTBIQ+ 
i la que representa el col·lectiu transgènere a 
la balconada de la Casa de la Vila i va fi nalitzar 
amb un minut de silenci en memòria del jove 
assassinat | LG

VIDEO A LAVEU.CAT

Concentració contra les lgtbifòbies
El manifest de la Taula LGTBIQ+  fa una crida ‘a destruir els imaginaris heteropatriarcals’
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‘M’enduc l’estimació 
de la gent. Quan surto 
a fer un cafè, puc trigar 
una hora a tornar-hi’

Sílvia Alquézar | Redacció

Maite Fons ha dirigit La Ferreria 12 anys
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Uns 800 infants han partici-
pat al Casal d’Estiu que ha 
ofert la Regidoria d’Infància i 
Joventut, que enguany ha ex-
perimentat un augment elevat 
d’inscripcions respecte l’any 
passat, amb 450 nens i nenes a 
la primera quinzena –del 28 de 
juny al 9 de juliol– i 353, a la 
segona –del 12 al 23 de juliol.  
El regidor d’Infància i Joventut, 
Gerard Garrido (ERC), ha des-
tacat l’important increment de 
participants: “Agraeixo a les 
famílies la confi ança diposi-
tada en les activitats organit-
zades per l’Ajuntament”. 

Centre d’interès. El programa 
s’ha fet a les escoles El Viver, 
Mas Rampinyo, Elvira Cuyàs, 
Mitja Costa i Reixac –aquest 
últim centre acollirà també 
el casal del 26 al 30 de juliol, 
amb 85 infants inscrits. Amb 
el lema ‘Siguem el canvi que 
volem veure al món’, el casal 
s’ha articulat amb un centre 
d’interès basat en el desenvolu-
pament sostenible, com la salut 

i el benestar, l’educació de qua-
litat, el consum responsable, la 
igualtat de gènere, la pau i la 
justícia. “Hem treballat tots 
aquests temes de forma lúdi-
ca, participativa i adaptada 
a cada franja d’edat. A més, 
hem abordat altres qüestions 
com els hàbits i l’autonomia 
personal”, ha explicat la coor-
dinadora dels Casals al muni-
cipi,  Aïda Magran, de la Fun-
dació Pere Tarrés.  Cada dia hi 
ha hagut jocs d’aigua i, un cop 
a la setmana, una visita a la pis-
cina de la Zona Centre. Setma-
nalment s’ha fet una excursió 
fora del municipi i també hi ha 
hagut sortides dins Montcada. 

Covid-19. Per segon any conse-
cutiu, els Casals d’Estiu han 
estat marcats per la pandèmia, 
amb estrictes mesures per mi-

nimitzar el risc de contagi de la 
Covid-19. Als Casals, hi ha ha-
gut diversos casos positius que 
han obligat a confi nar un total 
de 6 grups al llarg de les qua-
tre setmanes. “La cinquena 
onada també ens ha afectat, 
tot i que l’impacte no ha estat 
molt elevat perquè hem reac-
cionat ràpidament en cada 
cas”, ha manifestat Garrido, 
qui ha destacat la importància 
del lleure en el marc de la crisi 
sanitària: “Malgrat la pan-
dèmia, el balanç és positiu 
perquè els infants han pogut 
gaudir de l’estiu després d’un 
any molt difícil”. 

VIDEO A LAVEU.CAT

CASAL INFANTIL

Més de 800 infants han participat a les activitats

Gaudir de l’estiu 
de forma divertida  
Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

Garrido: ‘El balanç 
és positiu, malgrat la 
pandèmia, perquè la 
canalla ha gaudit’
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Infants del Casal d’Estiu que s’ha fet a l’IE Mas Rampinyo juguen amb material reciclat al pati del centre educatiu, ubicat a Mas Duran

Canalla del Casal d’Estiu de l’IE Mas Rampinyo es refresca amb jocs d’aigua

L’Ajuntament col·labora amb la campanya ‘Posa’t 
la gorra’, promoguda per l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), 
amb l’adquisició d’un total de 350 gorres solidàries, 
que s’han distribuït entre infants del municipi que 
participen al Casal Esportiu. Amb aquests diners, el 
consistori dona suport al fi nançament dels serveis i 
accions que l’entitat duu a terme, per tal de poder 
continuar oferint-los les famílies de forma gratuïta. 
“Des de les regidories d’Esports i Sanitat hem fet 

aquesta aportació per donar suport a una entitat 
que ajuda infants malalts de càncer i les seves 
famílies; ens trobem en un context complicat 
arran la pandèmia, on moltes entitats solidàries 
pateixen la manca de recursos per poder realit-
zar els seus projectes’, ha explicat la regidora de 
Serveis Socials, Polítiques d’Inclusió i Sanitat, Mar 
Sempere (ECP), qui ha indicat que s’ha aprofi tat el 
Casal Esportiu per desenvolupar aquesta tasca de 
conscienciació i solidaritat | SA

‘Posat’ la gorra’ contra el càncer infantil
L’Ajuntament col·labora amb l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics
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La Taula Comunitària ha organitzat 
activitats lúdiques al mes de juliol
L’IE El Viver ha estat l’escenari de nombroses activitats per a infants i joves 

CAN SANT JOAN
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La Taula Comunitària de Can Sant Joan 
ha organitzat el programa ‘Estiu Co-
munitari’, que ha constat d’un conjunt 
d’activitats de lleure dirigides principal-
ment a infants i adolescents.  Antonio 
Alcántara, membre de la Taula Comu-
nitària, ha destacat la positiva rebuda 
del projecte per part del veïnat, tot i la 
pandèmia: “Durant els primers dies 
vam notar una baixa participació, però 
després s’ha animat i hi ha hagut bona 
resposta”, ha manifestat  Alcántara qui 
ha explicat la importància del projecte 

per al veïnat: “Ha estat l’espai de lleure 
durant el juliol d’alguns infants”. Una 
de les propostes que va atraure força 
canalla va ser la tarda de tironina i jocs, 
el 7 de juliol a l’IE El Vivier de la mà del 
Centre Esportiu Alpí Vallesà –a la foto-
grafi a.  Altres propostes destacades han 
estat una escoleta de circ per a infants i 
adolescents, un taller d’il·lustració, con-
tacontes familiars o una sessió de tenis 
taula, organitzades a espais comunitaris 
com l’IE El Viver, l’Hotel d’Entitats i el 
Rec Comtal | EM
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TRUCA AL SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA DE VOLUMINOS

900 150 140
de 9 a 14 h,
de dilluns a divendres, 
per saber quan baixar
el material

abandonis voluminosos al carreraNO

ACTIVITATS ESPORTIVES 2021-2022
Inscripcions a partir de l’1 de setembre

L’origen de l’actual restaurant 
Casa Juanita es remunta al pri-
mer terç del segle XX. Juanita 
Pastells i el seu marit regenta-
ven un berenador a la Font de 
la Mitja Costa, on atenien els 
estiuejants que hi passejaven 
buscant la frescor i l’ambient 
de la muntanya del Turó. L’ex-
plotació del cim per part de 
l’antiga cimentera Asland va 
obligar el matrimoni a traslla-
dar el negoci a la seva ubicació 
actual, al passeig de la Font Pu-
denta, a l’entrada de l’incipient 
barri de Terra Nostra. Amb la 
indemnització que els hi va pa-
gar l’empresa, van muntar un 
nou berenador, que disposava 
de barbacoes i oferia servei de 
dinar.

Relleu. Als anys seixanta, el ne-
goci va passar a mans de la fi lla 
del matrimoni, Laura Beltrán, 
qui el va regentar juntament 
amb el seu marit, Lluís  Carras-
co. El 1991, el fi ll de la parella, 
qui també es diu Lluís, i la seva 
dona, Neus González, van as-
sumir-ne la gestió i van decidir 
convertir l’antic berenador en 
un restaurant tal i com avui dia 
el coneixem. La família recorda 
la crisi econòmica del 2008 com 
la pitjor època per al negoci, 
que van estar a punt de traspas-
sar. Afortunadament, el fi ll de 
la parella va acudir en la seva 

ajuda i es va incorporar a la 
direcció per tractar de donar-li 
una empenta al negoci.  Així va 
ser com Isaac Carrasco, besnet 
de la fundadora de Casa Juani-
ta, es va convertir en la quar-
ta generació al capdavant del 
restaurant. Format en Cuina 
i Hosteleria a l’escola Jesuïtes 
Sarrià-Sant Ignaci,  va aprofi tar 
la seva experiència acadèmica i 
laboral en d’altres establiments 
hostalers per adaptar el negoci 
dels seus pares als nous temps. 
“Intentem innovar, oferir 
propostes originals i seguir el 
boom que ha viscut l’hostale-
ria en els últims anys”, explica 
Carrasco.

Pandèmia. “Les restriccions 
per la Covid ens han afectat 
força, amb una reducció de 
la facturació del 75% en el 
període 2020-21”, lamenta el 
restaurador. Malgrat aquesta 
crisi, es mostra optimista i con-
fi a en el procés de vacunació i 
en les ganes de la gent de tirar 
endavant. Entén les restriccions 
aplicades al sector de l’hostale-
ria en tractar-se d’un espai de 
reunió social, però denuncia 

que se l’ha marcat com a “cul-
pable” durant la crisi sanitària. 
També destaca la importància 
d’apostar pel comerç de pro-
ximitat “perquè ens ajuda 
a fer poble i nodrir-nos del 
que tenim al costat”, declara 
Carrasco, qui confi a continuar 
molts més anys al capdavant 
del restaurant. Amb dos fi lls 
petits, considera que és massa 
aviat per avançar si el negoci 
familiar podria ser regentat per 
la cinquena generació.
                         VIDEO A LAVEU.CAT
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Isaac Carrasco, amb els seus pares Neus González i Lluís Carrasco, que són la tercera i quarta generació que regenten el restaurant

‘Les restriccions per la 
pandèmia han limitat 
l’activitat i rendibilitat 
del restaurant’

Eric Moner| Terra Nostra

Casa Juanita, tradició culinària entre fogons
El restaurant va ser fundat l’any 1929 per Juanita Pastells i porta quatre generacions donant servei a Terra Nostra

La fundadora de l’establiment, Juanita Pastells, a l’entrada del berenador originari
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laveu.cat/agenda
Agenda II NIT DE POESIA I MÚSICA

Organitza: Amics de Reixac

18 DE SETEMBRE

ESGLÉSIA DE SANT PERE DE REIXAC

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

28j l dimecres
Hola Estiu!. Dimecres, contes: ‘Animala-

des’, a càrrec de Gemma Garcia. Hora: 

18.30h. Lloc: Plaça de la Ribera.

29j l dijous
Hola Estiu!. ‘Estiu a les places’, amb 

gim cana esportiva i jocs d’aigua. Hora: 

18.30h. Lloc: Plaça de la Segona Repú-

blica (Mas Duran). 

4a l dimecres
Jornada. Donacions de sang. Horari: De 

10 a 14h i de 17 a 21h. Lloc: Casa de la 

Vila. Cal cita prèvia.

1s l dilluns
Taller. Donacions de plasma sanguini. 

Hora: De 15.30 a 21.30h. Lloc: Casa de 

la Vila. Cal cita prèvia.

3s l divendres
Hola Estiu!. Festa Major de Terra Nos-
tra. Organitza: Comissió de festes (veure 
programa a la pàgina 19).

5s l diumenge
Patrimoni. Visita guiada ‘Els secrets de 
la Casa de les Aigües’. Hora: 12h. Orga-
nitza: Museu Municipal. Preu: 2 euros.

11s l dissabte
Diada. Acte institucional, parlaments i 
ofrena fl oral. Hora: 10h. Lloc: Plaça de 
l’Església. Transmissió de l’acte a través 
de ‘laveu.cat’.

12s l diumenge
Visita. Visita guiada a les col·leccions 
del Museu Municipal. Hora: 11h. Lloc: 
Museu Municipal. Cal inscripcions a 
museumunicipal@montcada.org.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 17 de setembre

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau i Lluís Maldonado. Equip audiovisual: Mario Azañedo 
i Raül Rivas. Estudiant en pràctiques: Eric Moner. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: GPL. Tel. 625 601 107 (Laura Catalán). Disseny: 
Martí Riba. Impressió: Impressions Intercomarcals, SA. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent de Montcada Comunicació: Pilar 

Abián. Presidenta: Laura Campos. Consell d’Administració: Josep Bacardit, Salvador Sánchez, Xavier Paredes, Francisco Ávila, Eva García Pagán, Marisol Orta i Carme Picart. Secretària 
Ajuntament: Mª José López. Interventor: David Magrinyà. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

>Editorial
Mobilitat segura
Des de l’inici d’any, la Poli-
cia Local ja ha tramitat més 
d’una seixantena de denún-
cies contra conductors de 
bicicletes i de vehicles de 
mobilitat personal (VMP) –
patinets i d’altres– al muni-
cipi. Els motius són diversos, 
però la majoria tenen a veure 
amb l’incompliment de cir-
cular per determinades vies; 
utilitzar dues o més persones 
un mateix VMP; conduir fent 
servir el mòbil o auriculars o 
circular de forma negligent. 
Tot i que alguns dels motius 
sancionables puguin semblar 
poc greus, el cert és que són 
la principal causa d’accidents, 
posant en perill tant els propis 
conductors com els vianants. 
Per garantir una convivència 
segura entre les persones que 
es desplacen a peu i les que 
ho fan en vehicle, cal que 
tothom respecti els espais de 
cadascú i la velocitat màxima 
a cada vial. Com a norma ge-
neral, millor arribar tard que 
provocar un accident.
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Farmàcies de torn a l’estiu
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C.Pardo
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El Punt

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

Vols fer algun prec i pregunta
al Ple Municipal?

Envia la teva proposta, fins a 48 hores abans
de la sessió plenària, a  participa.montcada.cat

Tel. 935 651 122 | De dilluns a divendres: 8 a 21h. Dissabte i diumenge: 10 a 14h. Agost tancat

MONTCADA LACTA

EXPOSICIÓ

Clàudia Raigón

Fins al 12 de setembre

Agenda



16 2a quinzena | Juliol-Agost 202116

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. 

Mar Sempere

Amb aquest eslògan la Taula LGTBI de Montcada es concen-
trava fa uns dies per rebutjar les agressions que, malaurada-
ment, s’han anant repetint les últimes setmanes a diferents 
ciutats a persones del mateix col·lectiu. 
L’acte demanava justícia per la mort del jove Samuel Luiz 
després d’una brutal pallissa  per una manada d’agressors que va realitzar l’atac homòfob. 
Samuel va morir al crit de “maricón”. Cap persona hauria de morir escoltant aquestes parau-
les. Cap persona hauria de morir per ser o estimar a qui hagi triat lliurement. Cap persona 
hauria de ser discriminada per la seva diversitat, perquè com a societat encara hem d’educar 
i aprendre que la diversitat és implícita al nostre ADN i que és en aquesta diversitat on trobem 
la riquesa social, obtenint una eina clau per al respecte, la comprensió i l’acceptació.
Samuel és la punta de l’iceberg. Moltes veus en primera persona posen de manifest aquesta 
dura realitat per al col·lectiu. Samuel és tan sols la part més visible de tota una estructura de 
violències. La LGTBIfòbia és un problema estructural, on el masclisme i el racisme són confl ic-
tes de la mateixa societat en què vivim, una societat que continua tenint por a la diferència, a 
la diversitat i a l’orgull de pertànyer a un col·lectiu divergent del concepte obsolet de “norma-
litat”. La mateixa terrible sort va patir Isaac. Assassinat amb 18 anys per tenir Síndrome d’As-
perger. Assassinat pel simple fet de ser diferent, de tenir una diversitat, de patir una malaltia.
Hi ha un factor que es repeteix en els perfi ls dels agressors que és la simpatia o vinculació cap 
a una ideologia d’extrema dreta. Davant del discurs d’odi, les institucions estem obligades a 
actuar de totes les maneres possibles: a curt termini, donant serveis a la persona que rep la 
violència; a mig termini, creant polítiques efectives; i a llarg termini, aconseguint que la violèn-
cia estructural remeti, condemnant tot tipus de discurs discriminatori o estigmatitzant. Hem 
d’exigir una educació, conscienciació i sensibilització de tota la societat en el seu conjunt, co-
mençant pels més petits, que són la clau del canvi en el futur. Educar en l’acceptació, la sen-
sibilitat i la necessitat de la diversitat com a motors del canvi que la nostra societat necessita.
Hem de canviar el futur des del present. Per Samuel, per Isaac i per molts altres. Per justícia 
social i per a que l’amor li guanyi la batalla a l’odi d’una maleïda vegada.

Canviar-ho tot per ser més lliures

Opinió

Octubre-desembre 2021
Consulteu la programació a www.teatremontcada.cat

Venda d’entrades a partir del 14 de setembre

NOVA TEMPORADA 
D’ESPECTACLES

El passat 19 de novembre de 2020 es va aprovar els pressu-
post necessari per cobrir i donar servei a la ciutadania. És l’eina 
més important que estableix els ingressos que podem comptar 
i les despeses a suportar. 
El PSC va donar la seva aprovació a aquests pressupostos, ja 
que s’augmentava considerablement la despesa social i cobria una part important per a les per-
sones més vulnerables en temps de pandèmia amb la COVID19. També es garantien els serveis 
de qualitat. 
I el que es va aprovar el dia 19 de novembre de 2020 no ho veiem refl ectit amb actuacions. No-
saltres vam aprovar els pressupostos pel ja exposat, però també per aportacions que vam fer a 
aquests pressupostos com incloure una partida de 200.000,00€ anualment per millorar els parcs 
infantils de la nostra ciutat, fent-los més inclusius. També en els pressupostos es contempla una 
altra partida general de millora de parcs infantils de 320.000,00€ donant-li continuïtat en els anys 
següents, 2022 i 2023. Això fa conjuntament un total anual de 520.000,00€ una xifra important 
per poder començar i que es vegin resultats que, de moment, la ciutadania no percep.
No veiem que això s’estigui realitzant i demanem encaridament a la Sra. alcaldessa que es facin 
efectives aquestes millores en els nostres parcs, que siguin més inclusius i, com vostè va dir, que 
l’espai públic, el que tots i totes compartim, és on la ciutadania es relaciona i són els carrers o les 
places. La dignifi cació dels espais públics és una necessitat demandada per la ciutadania i no 
s’està produint. I com vostè ha dit, és un repte clau per a la millora de la vida quotidiana. Millorem 
la vida dels ciutadans, amb actuacions alcaldessa.
Per tot això vam donar el nostre vot favorable. Posin prioritats. Una d’elles ha de ser la demanda 
de la ciutadania de tenir els carrers, places i parcs nets. Com vostè bé ha dit, cal dignifi car-los.
Tenim els recursos, treballem per canviar-ho.

Dignifi cació de parcs i jardins

Andreu Iruela

Ana Pellicer

Lidl inverteix a Montcada. Més de 14 milions d’euros només 
en obra civil i 19, en total. Amb un potencial de creació de 
llocs de treball que permetrà passar de 800 a 1.300 treballa-
dors. Una empresa que tria Montcada com a la seva seu a 
l’estat espanyol, on generar ocupació i atreure talent.
Quan fa cinc anys Lidl volia ampliar el seu magatzem en una zona verda, des de l’equip de 
govern ens hi vam oposar. En unes negociacions dures i amb moltes pressions, no vam per-
metre una operació urbanística arriscada i de dubtosa legalitat, que estrangulava un connector 
biològic defi nit en el Pla Territorial Metropolità. Aleshores des d’una part de l’oposició i des de 
certs mitjans es va esbombar l’espantall que l’empresa marxaria per culpa del govern municipal 
que no cedia a les seves pretensions, amb rodes de premsa on amenaçaven i fi caven la por als 
treballadors si perdien els seus llocs de treball, difi cultant la defensa dels interessos municipals.
Avui veiem com, després de les greus difi cultats generades pels tancament de les plantes de 
Nissan o de TE Connectivity, als treballadors de les quals no podem deixar sols en la lluita per 
la reindustrialització,  també hi ha empreses que no només no marxen, sinó que aposten per 
Montcada. Invertint i creant llocs de treball. El treball de qualitat és la millor política social. I ho 
fan evitant riscos, de manera sostenible,ampliant les seves dependències en parcel·les qualifi -
cades d’industrials i no de zones verdes, i acompanyades d’un Ajuntament rigorós i professional 
que vetlla pel compliment de la legalitat urbanística. Un Ajuntament que rebutja antecedents 
especulatius com el que es va fer en el seu dia amb el trasllat de Valentine, que continua qüesti-
onat per sentències judicials que posen en risc la viabilitat econòmica de les arques municipals.
Des de l’equip de govern sabem que hi ha moltes coses per arreglar, que sempre serem objecte 
de crítiques, moltes d’elles constructives i que ajuden a millorar. Però quan les coses les fem bé, 
sense hipotecar el futur de la ciutat, també ens hem de reivindicar.
Així seguirem, amb responsabilitat i visió estratègica de futur. Gràcies i bon estiu!

Inversions segures

Jordi Sánchez Esgrigas

Este mes de julio Cs ha cumplido quince años de vida, 
donde unos intelectuales decidieron poner en marcha 
un nuevo partido político en Cataluña. Ellos ya aventura-
ban lo que sucedería en nuestra tierra años después, por 
aquel entonces les tacharon de alarmistas. Cabe decir 
que tenían razón y que el independentismo trabajaba y trabaja para dividir en bandos a la 
sociedad catalana, mientras demuestra su incapacidad para gobernar. 
Si nos centramos en Montcada i Reixac, se cumplen ahora diez años desde la primera en-
trada de Cs en nuestro consistorio, de la mano de Carmen Romero, una excelente portavoz, 
que durante cuatro años hizo una gran labor al frente del grupo municipal.
En las elecciones del 2015, logramos aumentar nuestra representación hasta tres conceja-
les. En ese mandato nuestra formación fue vital para la gobernabilidad de la ciudad, dada 
la minoría en la que se encontraba el gobierno de Laura Campos. Fuimos capaces entonces 
de demostrar lo que es hacer política útil, pactando presupuestos a cambio de mejoras para 
la ciudadanía. 
Se logró no subir el impuesto del IBI en todo el mandato, pese a la precaria situación 
económica del Ayuntamiento y se logró recortar las asignaciones a los grupos municipales 
hasta en un 25%. Se lograron mejoras importantes en el Miquel Poblet, en el pabellón de 
Bonavista y en el estadio de Can Sant Joan, entre otras muchas cosas que son imposibles 
de enumerar en este escrito. 
En 2019 repetimos con tres concejales y un equipo de trabajo totalmente renovado, para 
seguir creciendo y afrontar nuevos retos, siempre teniendo a los ciudadanos en el centro 
de nuestras decisiones. Estoy muy orgullosa del trabajo de todos mis compañeros, tenemos 
por delante importantes retos y estamos preparados para afrontarlos con energía y deter-
minación.

15 años de política útil
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DEL 3 A L’11 DE SETEMBRE

TERRA NOSTRA TINDRÀ FESTA
L’AV ha decidit tirar endavant la celebració amb un 
programa adaptat a la normativa anti-covid

L’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
ha tornat a guanyar la Lliga 
Espanyola –que convoca la 
Confederació Espanyola de Fo-
tografi a (CEF)– i també la que 
organitza la Federació Catalana 
de Fotografi a (FCF). Aquesta 
és la tercera vegada que l’enti-
tat montcadenca aconsegueix 
el títol de millor entitat a nivell 
estatal i la sisena consecutiva a 
nivell català. “Estem molt con-
tents amb aquests resultats i 
molt satisfets de la feina dels 
nostres socis”, ha dit el seu pre-
sident, Cosme Oriol.

Premi Catalunya. El soci Joan 
Mimó ha obtingut per prime-
ra vegada el màxim reconeixe-
ment de la FCF, el Premi Ca-
talunya, per la sèrie ‘El quart 
genet’, que mostra el dramatis-
me de la pandèmia a partir d’es-
cultures fotografi ades al cemen-
tiri parisenc del Père Lachaise, 
un dels més famosos del món 
per la qualitat artística dels seus 
panteons. “Sempre que vaig a 
París, hi vaig a fer fotografi es 
perquè és un espai molt espe-
cial”, explica Mimó, que ha es-
collit per al seu treball les obres 
més impactants del cementiri, 
que es troben a la secció dedica-
da a les víctimes de l’Holocaust. 

“He agrupat digitalment 
vàries escultures per crear 
composicions que apel·len a 
l’imaginari religiós  relacionat 
amb la mort i el sofriment, en 
referència a la gran quantitat 
de persones que han perdut la 
vida a causa de la Covid-19”, 
ha afegit l’autor. Amb 73 anys 
i veí de Ripollet,  Mimó es va 
afi cionar a la fotografi a fa qua-
ranta anys. Va ser un dels socis 
fundadors de l’Afotmir i és un 
assidu als concursos, on li han 
premiat desenes de treballs.
 
Socis premiats. Manel Puigcer-
ver ha aconseguit la primera 
posició en la categoria de fo-
tografi a en blanc i negre al 
concurs estatal. Pel que fa a la 
lliga catalana, tres membres de 
l’entitat també han obtingut 
la màxima puntuació en tres 
categories:  Txema Lacunza, en 
la de natura morta; Isidre Hu-
met, en la de natura, i Antonio 
Figueras,  en la de paisatge no 
urbà. L’Afotmir té la seva seu al 
Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo.

L’Afotmir es torna a proclamar campiona
de les lligues espanyola i catalana
Joan Mimó s’ha endut el màxim guardó de la Federació Catalana amb la sèrie ‘El quart genet’ sobre el drama de la pandèmia

FOTOGRAFIA

Laura Grau | Redacció Txema Lacunza, 
Isidre Humet i Antonio 
Figueras, primers en 
diferents categories
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Per aconseguir més dramatisme, Joan Mimó va editar les imatges en monocrom, posant especial atenció en el treball dels clarobscurs

Una de les natures mortes de Txema Lacunza, primer en la categoria Espectaculars imatge de natura d’Isidre Humet
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Jordi Centeno, veí de Can Sant 
Joan de 19 anys, ha debutat 
com a guitarrista amb la com-
panyia Barcelona Flamenco 
Ballet durant la gira que va fer 
a principi de juliol per Bulgà-
ria. El músic és el membre més 
jove del grup que dirigeix el 
prestigiós bailaor català David 
Gutiérrez i que acaba d’estrenar 
a Barcelona l’espectacle ‘Luxu-
ria’. De cara als propers mesos, 
el jove participarà en una gira 
internacional per França, Ro-
mania i els Estats Units. I el 12 
de setembre, tornarà a Catalu-
nya per actuar a Castellar del 
Vallès.

Trajectòria. Des de la seva in-
fància, Centeno va mostrar 
una gran facilitat per la músi-
ca, aprenent a tocar de forma 
autodidacta instruments com 
la guitarra i el piano. Al bar-
ri, el coneixen com el ‘Delu’, 
en referència al gran mestre 
de la guitarra Paco de Lucía, 
amb qui el comparaven el seus 
amics. Va ser alumne de Javier 
Navarro, un dels professors 

dels cursos municipals de gui-
tarra, i va fer les seves prime-
res actuacions al bar Montcata 
Vins. “Formar part d’aquesta 

companyia suposa una gran 
oportunitat”, ha explicat Cen-
teno, content de fer aquest salt 
al món professional. 

Jordi Centeno debuta amb el 
grup Barcelona Flamenco Ballet
El jove guitarrista de Can Sant Joan fa el salt al món professional amb 19 anys

Laura Grau | Redacció
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Jordi Centeno viu a Can Sant Joan i la seva formació és eminentment autodidacta

MÚSICA

L’OMS recomana la lactància materna fi ns als 2 anys de vida, però 
la realitat és que a l’estat espanyol només una de cada quatre mares 
aconsegueix alletar més enllà dels tres mesos i mig. Denunciar aquesta 
situació i reivindidicar més protecció per a aquest dret fonamental són 
els motius que van impulsar la fotògrafa i activista Clàudia Raigón a fer 
l’exposició ‘Montcada Lacta’, que es pot visitar fi ns al 12 de setembre a 
la Casa de la Vila. La mostra està formada per una trentena d’imatges 
de dones alletant els seus fi lls en diferents espais públics del municipi. 
“L’alletament és una part més dels processos sexuals i reproductius 
femenins, així com de la criança temprana i, per aquest motiu, s’ha 
de visibilitzar”, ha explicat Raigón, qui reivindica una maternitat lliure 
de les exigències del mercat i recolzada a nivell legal | LG

Reivindicació de la lactància materna
EXPOSICIÓ

LA
U

R
A 

G
R

AU

Èxit de ‘Les 4 hores de rock’
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KURSAAL

CAN TAULER

L’Espai Jove Can Tauler va acollir el 8 de juliol la primera edició de 
‘Les 4 hores de rock’, una versió reduïda de les antigues ‘8 hores de 
rock’ que s’havien fet als anys noranta a Montcada i Reixac. El públic 
va gaudir dels concerts dels grups locals Dead Flamingos (a la foto), 
Desenfreno i Kilian Noise. Durant aquest mes, l’equipament del carrer 
Balmes ha acollit diferents activitats per al públic juvenil en el marc 
del programa municipal ‘Hola Estiu!’. També va tenir bona resposta la 
jornada d’art urbà que es va fer el 15 de juliol i que va incloure tallers 
de break dance, twerk i danses urbanes | LG

Fins al 10 de setembre es pot visitar al Kursaal la primera mostra 
de pintura de Luis Silva, exalumne de l’escola d’art La Taca i veí de 
Mas Rampinyo des de fa tres anys. En la majoria de les seves obres, 
Silva recrea paisatges i escenes festives amb presència de fi gures 
humanes, on són reconeixibles països com Mèxic, Xile i Perú, però 
també ciutats europees com Barcelona i Venècia. “Són paisatges i 
situacions  que m’han impressionat i que pinto seguint l’estil naïf, 
amb molt de color i línies senzilles”, va explicar l’autor durant la in-
auguració, feta el 21 de juliol. Silva, de 66 anys, va començar a pintar 
de forma autodidacta fa 8 anys, arran de la seva prejubilació | LG

Luis Silva exposa obres d’estil naïf
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Marc Roca, conegut artística-
ment com Mr. DJ Roccat, és un 
dels representants del panora-
ma local de música electrònica. 
La seva passió per les taules de 
mescles va sorgir arran de les 
primeres sortides a la discote-
ca, on se sentia atret per la fei-
na del punxadiscos. Va fer les 
seves primeres actuacions  com 
amateur al Boulevard Cafè, 
de Carretera Vella. “Al prin-
cipi punxava temes de pop i 
rock, però després em vaig 
interessar per la música elec-
trònica”, explica. La pel·lícula 
‘Berlin Calling’ el va fer acabar 
de decidir-se per aquest estil. 

Trajectòria. Roccat publica les 
seves peces a les plataformes 
Soundcloud i Mixcloud. S’ha 
especialitzat en les mescles, for-
mant-se professionalment com 
a productor i DJ professional a 
l’escola Plastic Academia de Bar-

celona. Va participar en les edici-
ons 2018 i 2021 de la Festa Ma-
jor. “La primera vegada vaig 
actuar després d’Ítaca Band i 
va ser impressionant veure’m 
dalt de l’escenari davant de 
tantes persones”, explica.  Ac-
tualment, compagina la feina al 

sector automobilístic amb la seva 
faceta artística. Va formar part 
de la Unió Musical Montcada 
i, des de fa anys, és membre de 
l’associació Amus Aquata. Du-
rant la seva infància va estar a la 
Banda de Trompetes i Tambors 
de La Unió de Mas Rampinyo.

Míster Dj Roccat, un apassionat 
de les taules de mescles
Marc Roca es va formar com a discjòquei i productor a la Plastic Academia 

Eric Moner | Redacció
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Marc Roca té 43 anys, viu a Mas Rampinyo i forma part del grup cultural Amus Aquata
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Danilo Moncada fa una nova 
donació al Museu Municipal
Les dues peces, una cota de malla i una levita, s’exposen a la sala medieval

PATRIMONI

La col·lecció municipal del Mu-
seu de Montcada s’ha ampliat 
amb la donació de dues peces 
del fons personal d’un dels des-
cendents dels Montcada, Danilo 
Moncada Zarbo di Monforte. El 
membre de la branca siciliana de 
la nissaga dels Montcada ha lliu-
rat al consistori una reproducció 
del segle XVI d’una cota de ma-
lla de ferro amb l’escut del mu-
nicipi, utilitzada pels soldats a 
l’època medieval, i una levita del 
servei personal dels seus avant-
passats datada del 1860.

Sala medieval. El lliurament del 
material es va fer el 15 de ju-
liol al Museu Municipal. La re-
gidora de Cultura i Patrimoni, 
Maria Rosa Borràs (ERC), i la 
directora del Museu, Mercedes 
Durán, van donar les gràcies pú-
blicament a Danilo Moncada per 
aquesta nova donació, que s’ex-
posarà de forma permanent a la 
sala medieval de l’equipament, 

ubicat a la Casa de la Vila. Des-
prés de l’entrega, la comitiva va 
assistir a l’actuació dels Gegants 
Elisenda i Guillem de Montcada 
i a una representació teatral dels 
Amics del Museu a la plaça de 
l’Església. El Museu també acull 
fi ns al 12 de setembre la mostra 
‘Coincidències històriques. Tots 
som Monestir’, que es remunta a 

l’època d’esplendor del monestir 
de Sant Cugat del Vallès, quan 
Cerdanyola, Montcada, Ripollet 
i Sant Cugat formaven part de 
les possessions d’aquesta antiga 
abadia benedictina. L’exposició, 
de la Diputació, inclou la prime-
ra làmina de la genealogia de la 
família Montcada, donada per 
l’aristòcrata italià.

Lluís Maldonado | Montcada

Danilo Moncada, fl anquejat per Mercedes Durán i la regidora Maria Rosa Borràs, al Museu
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Organitza: Col·labora: 

Divendres de 3 
setembre

18.30 h. Lliurament de premis 

del concurs 

de cartell i de dibuix 

de la Festa Major

21.30 h. Pregó de Festa Major

22 h. Nit Boja

01 h. Sessió de DJ

Dissabte de 4 
setembre

10 h. Futbol   

A l’Escola Mitja Costa

10 h.  Mostra de Modelisme 

Ferroviari

  Al Casino de Terra 
Nostra

11 h. Inflables

13.30 h.  Sardinada musical, 

amb Confina2

17.30 h. Gimcana juvenil, 

tallers, escacs

i berenar infantil

18 h.  Salsa i bachata en 

línia

21 h.  Festa del Fanalet.
80è aniversari

  A l’estació de tren de 
Montcada i Reixac-Santa 
Maria

21.30 h. Correfoc

  Inici del recorregut a 
l’estació de tren de Santa 
Maria i a continuació, 
pels carrers del barri 

23 h.  Concert, amb 

Buscando el Duende

0.30 h. Concert, amb Los 

Caipirinhas rumberus

Diumenge
5 setembre

11 h. Bicicletada popular

  Inscripcions, al bar de 
les festes (plaça del 
Poble). Sorteig d’un regal

12 h. Toro mecànic

12 a 14 h.Concurs de paelles

Inscripcions i bases del 
concurs, al bar de les 
festes

Màxim 30 inscripcions

17 h.  Màster Class de 

Zumba

18 h. Berenar infantil

18.30 h. Festa de l’escuma

21.30 h.  Els Globus dels 

Desitjos

Divendres 10 
setembre

20.30 h.  Concurs de pastissos, 

truita i croquetes

21 h. Sopar de Germanor

22 h. Bingo popular

23.30 h.  A ballar, amb Víctor 

Sanz, ‘El Niño de la 

Emi’, & Friends  

Dissabte
11 setembre

9 h. Caminada matinal

Sortida, plaça del Poble

12 h. Tot per a la canalla

14 h. Fideuà popular

Preu: 3 euros. A la venda 
al bar de les festes 
(places limitades)

17 h. Circuit caní

17.30 h. Berenar infantil

18 h. Sardanes

21 h.  Havaneres,

amb L’Espingari

22 h. Rom cremat

23 h. Fi de festes

Tots els actes es fan majoritàriament a la plaça 
del Poble. Els que es realitzen en altres 
emplaçaments estan especificats al programa.

Les activitats, els horaris i l’aforament estan 
sotmesos a les mesures de prevenció de la Covid-19 
que estiguin vigents en el moment 
de celebrar la festa.

El director teatral Climent Sensada va fer la dramatúrgia i la coordina-
ció artística de l’obra ‘Via crucis segons Sant Iago’, en homenatge al 
director teatral Iago Pericot (El Masnou, 1929-2018). El muntatge es 
va estrenar el 10 de juliol a La Vinya dels Artistes, un museu a l’aire 
lliure creat pel Celler Mas Blanch i Jové (Lleida), que ha incorporat a la 
seva col·lecció ‘La Guillotina’ (2014), una escultura que l’artista mas-
noví va dissenyar per a una obra del Festival Grec de Barcelona. Més 
d’una vintena d’amics i col·laboradors de Iago Pericot van participar en 
l’espectacle inaugural, que també va comptar amb vuit actors i actrius 
de Montcada. 
L’obra, que no es tornarà a representar, va proposar un recorregut per 
diferents espais de la vinya a tall de via crucis irreverent. “En cada 
estació, hi havia una performance que feia referència a moments 
de la vida personal i professional de l’artista”, ha explicat Sensada, 
qui va treballar amb Pericot en diferents muntatges teatrals, entre els 
quals destaquen l’òpera electroacústica ‘Uno es el cubo’, estrenada al 
Festival de Música Contemporània d’Alacant (1995), l’obra ‘La Venus 
de Willendorf’, estrenada al TNC (2010) –en ambdues va fer d’ajudant 
de direcció– i, la més recent, ‘Adam i Eva’, representada el 2017 a 
L’Espai Brossa –en què feia d’actor | LG

Nou muntatge de Climent Sensada
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EDUCADORS ESPORTIUS
La Regidoria d’Esports posa en marxa 
un projecte per incentivar l’activitat 
física entre el jovent  

‘LAVEU.CAT’ 

BÀSQUET

La UB MiR aposta per potenciar el 
planter i ascendir el primer equip
El president Carles Vilalta continuarà al capdavant del club durant quatre anys més amb una directiva totalment renovada

La UB MiR aposta per poten-
ciar el planter i intentar pujar 
el sènior A, que juga a Segona, 
a categories superiors. L’entitat 
va presentar el 14 de juliol a la 
Casa de la Vila la nova direc-
tiva després del recent procés 
electoral que només ha comp-
tat amb una única candidatura, 
encapçalada pel president dels 
últims quatre anys, Carles Vi-
lalta. El directiu continuarà al 
càrrec amb una junta totalment 
renovada, on Gerard Trias serà 
el vicepresident; Julio Águila, 
el secretari, i Martí Velasco, el 
tresorer. Com a vocals, s’han 
incorporat al projecte Oriol i 
Daniel Sanchís, Àngel Orenes, 
Daniel Algar i Xavi López.

Objectius. “Volem enfortir 
el club amb una estructura 
més professionalitzada”, va 
comentar Vilalta, qui va posar 
de relleu la tasca que s’ha fet als 
darrers vuit anys després de la 
fusió de tot el bàsquet montca-
denc “per tornar a recuperar 
la credibilitat i donar a conèi-
xer la nova entitat”. En aquest 
sentit, el president va destacar la 
col·laboració en projectes de cai-
re social que s’han dut a terme 
amb altres entitats del municipi. 
“El nostre compromís és se-

guir treballant en aquesta ves-
sant, però volem fer un salt a 
nivell esportiu per recuperar 
les categories supe riors d’eta-
pes anteriors”, va dir Vilalta, 
tot afegint que serà un projecte 
a mig termini “perquè no vo-
lem caure en el parany d’hi-
potecar el club amb el fi txatge 
de jugadors”. El president va 
aprofi tar la presència de diver-
sos partits polítics a la presenta-
ció de la junta per demanar que 
“es construeixi un altre pave-
lló per donar sortida a la gran 
quantitat d’activitat esportiva 
que té la ciutat”.  

Nova temporada. El director es-
portiu, Darwin Iglesias, va ex-
plicar alguns dels projectes de 
la temporada vinent, com un 
campus de tecnifi cació al desem-
bre i una estada a La Conreria 
a l’inici dels entrenaments. “Vo-
lem instaurar una manera de 
treballar comuna per a tots 
els equips i, alhora, promoure 
la implicació i el compromís 
dels jugadors amb el club”, va 

informar Iglesias, qui va avan-
çar que l’objectiu del club és 
augmentar el nombre d’equips.

Nova equipació. La UB MiR va 
aprofi tar l’acte per presentar 
la nova equipació, de la mar-
ca Joma Sports. La samarreta 
principal manté el color blau i 

incorpora a l’esquena el nom de 
Montcada i el del jugador, a més 
de l’escut del municipi. “Reco-
nec que a més d’una pista 
ens han preguntat d’on èrem 
perquè abans no apareixia el 
nom de la ciutat per enlloc. 
Anem per tot Catalunya i és 
una manera de projectar la 

imatge del municipi”, va co-
mentar Vilalta. D’altra banda, 
la segona equipació recupera el 
color verd per a la samarreta i 
el blanc per als pantalons. “Són 
els colors que històricament 
han identifi cat els equips del 
nostre municipi”, va conclou-
re el president.

Sílvia Alquézar | Montcada
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La nova junta es va fer una fotografi a a les escales de la Casa de la Vila amb dos jugadors del planter –Pau i Alba– vestits amb la nova equipació

‘Volem enfortir el club 
i fer una estructura 
més professionalitzada’   
Carles Vilalta                       

Joaquín Sánchez, nou entrenador del sènior
La presentació del nou projec-
te de la UB MiR per als propers 
quatre anys va comptar amb 
l’assistència del nou entrenador 
del sènior A, Joaquín Sánchez, 
que arriba al club amb moltes 
ganes i il·lusions per treballar: 
Vull crear un equip competitiu. 
He estat seguidor del bàsquet 
a Montcada durant molts anys i 
tinc molt bones sensacions res-
pecte el nou projecte”. Sánchez 
és un tècnic amb una dilatada 
expe riència adquirida al Ripollet 

–amb qui va aconseguir dos as-
censos de Segona a Primera i a 
Copa Catalunya–, el Sant Pere de 
Terrassa –que va pujar a EBA–, i 
al Cerdanyola, amb qui va asso-
lir l’ascens de Segona a Primera. 
En les darreres temporades, Sán-
chez ha treballat dirigint equips 
de la base, cadets i júniors del CB 
Cerdanyola, aconseguint procla-
mar-se subcampió de Catalunya 
en categoria cadet.
El primer equip de la UB MiR ju-
garà a Segona Catalana i tindrà 

una plantilla formada per 12 juga-
dors, 8 dels quals són de Montca-
da i Reixac. “El sènior ha de ser 
el referent per a la resta de con-
junts del club i m’agradaria que 
els seus components s’impli-
quessin amb les categories del 
planter”, ha dit el tècnic. Respec-
te als reptes esportius, Sánchez 
va garantir que “l’equip treballa-
rà per intentar pujar de categoria 
o estar entre els primers, amb un 
joc que sigui capaç d’atraure els 
infants i les seves famílies” | LM
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FUTBOL SALA. TERCERA ESTATAL

El FS Montcada es reforça 
amb jugadors joves de qualitat
El club tanca els fi txatges de Marc Hermosel, Marc Pérez i David Loinaz 

El FS Montcada prepara la 
nova temporada amb el repte 
de fer un bon paper a la Terce-
ra Nacional, categoria assolida 
aquest any de manera brillant. 
El tècnic Juanjo Amigo conti-
nua al capdavant del projecte, 
que s’ha reforçat amb diverses 
incorporacions. Han arribat tres 
jugadors de clubs de categoria 
superior: Marc Hermosel, ala 

esquerre provinent del Cerda-
nyola; Marc Pérez, tancament 
format a l’Industrias García, i 
el porter David Loinaz, de La 
Unió de Santa Coloma. “Hem 
buscat gent jove de molta 
qualitat”, ha comentat Amigo.

Altres incorporacions. També han 
pujat del juvenil A Àlex Vaca 
i Àlex Andrés, que ja havien 
disputat alguns partits la cam-

panya anterior amb el sènior A. 
En el capítol de baixes, mar-
xen Bryan Flores, Toni López, 
Ízan Moreno i Mario Litrán. 
“El nostre objectiu és fer-ho 
el millor possible, però som 
conscients que donar el salt a 
la Segona B serà molt compli-
cat perquè han baixat molts 
equips per la reestructuració 
de la categoria”, ha argumen-
tat l’entrenador.

Sílvia Alquézar | Redacció
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D’esquerra a dreta, el porter David Loinaz, l’ala Marc Hermosel i el tancament Marc Pérez, els tres fi txatges del FS Montcada 

Sergio González, convocat 
per preparar el Mundial

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA

El fi ns ara segon entrenador 
de l’AE Can Cuyàs, Sergio 
Santander, és el nou tècnic del 
primer equip en substitució de 
Toni Moreno, que serà el coor-
dinador de la secció de futbol 
sala. El club aposta per donar 
continuïtat al projecte i conso-
lidar l’equip a la Primera Ca-
talana, després d’una tempora-
da difícil en què ha patit molt 
per salvar la categoria. “Estic 
molt content per l’oportuni-
tat i il·lusiontat a fer un bon 
paper. Espero que puguem 
estar a l’alçada”, ha indicat 
el nou entrenador, veí de Mas 
Rampinyo, qui ha assegurat que 
“intentarem no patir tant per 
seguir a Primera”. 

Objectius. Toni Moreno, que ha 
estat al capdavant de l’equip 
durant quatre temporades, ha 
comentat que “necessitava un 
canvi perquè aquesta tempo-
rada ha estat complicada per 
tot plegat”, però que continu-
arà vinculat al club fent altres 

tasques: “Intentarem mante-
nir un equip a cada catego-
ria, però no serà fàcil perquè 
molts infants han decidit pas-
sar-se al futbol”.
De cara a la propera campanya, 
l’AE Can Cuyàs manté pràcti-
cament tota la plantilla, amb la 
incorporació dels juvenils Sergi 
(porter), Adri (tancament), Ca-
mino i Cali (tots dos ales). Són 
baixa Jairo i el porter Rafa, que 
es retira. El sènior començarà 
la pretemporada el 30 d’agost.

Sergio Santander, nou 
tècnic de l’AE Can Cuyàs
Toni Moreno segueix al club com a coordinador

Sergio Santander coneix bé l’AE Can Cuyàs
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Sílvia Alquézar | Redacció

El montcadenc Sergio González, 
del FS Valdepeñas, ha entrat a la 
convocatòria de l’entrenador Fede 
Vidal per preparar el Mundial de 
futbol sala, que es disputarà a 
Lituània del 12 de setembre al 3 
d’octubre. El seleccionador es-
tatal va donar a conèixer el 14 
de juliol la llista dels 18 jugadors 
que s’incorporaran a la concen-
tració a partir del 24 de juliol a 

Las Rozas, Madrid. L’esportista 
local ha mostrat la seva alegria 
per la convocatòria, d’on sortiran 
els 14 jugadors que lluitaran per 
aconseguir el tercer títol mundial 
per a Espanya. “Avui és un dels 
dies més feliços de la meva vida. 
Estar a la llista per al Mundial és 
molt gran i il·lusionant”, ha co-
mentat González a través de les 
seves xarxes socials | SA
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El CH La Salle ha fi txat di-
versos jugadors de gran quali-
tat per al sènior A que també 
tindran un paper destacat en 
el planter. Aquest és el cas de 
Borja Lancina, del BM Grano-
llers, que assumirà les tasques 
de preparador físic de totes les 
categories, i de Guillem Herms, 
que serà l’entrenador de tèc-
nica i tàctica dels porters del 
club. “Volem que l’arribada 
de jugadors de primer nivell 
al club es tradueixi en una 
millora del nivell de tots els 
equips”, ha explicat el president 
de l’entitat, Josep Maresma.

Objectius. La Salle aposta per 
una estructura troncal que per-
meti que els jugadors joves s’in-
corporin a l’equip de Primera 
Estatal: “Volem que el club 
estigui entre els 10 millors 
de Catalunya”, ha subratllat 

Maresma, qui també ha desta-
cat l’ampliació de la junta fi ns 
a 14 persones “per coordinar 
de forma més efi caç les res-
ponsabilitats”. Pere Arbona, 
que ja havia estat amb l’actual 
president en l’anterior etapa 
de 10 anys al club, s’incorpora 
juntament amb Lancina per fo-
mentar i captar nous jugadors 
de l’escola d’handbol.  

Un altre dels objectius de La 
Salle és aconseguir l’ascens del 
sènior femení a Primera Catala-
na. “Creiem que hi ha nivell 
per situar en uns anys l’equip 
a Lliga Catalana”, ha afegit 
Maresma.
El sènior A començarà la pre-
temporada el 16 d’agost i debu-
tarà a la lliga el 26 de setembre, 
a Terrassa.

HANDBOL

‘Els fi txatges s’implicaran 
en la millora del planter’ 
El president, Josep Maresma, explica el nou projecte del CH La Salle Montcada
Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Remo Forzinetti dirigirà el 
nou equip del CD Montcada
El tècnic, de 37 anys, havia estat jugador del club verd la temporada 2009-2010

Remo Forzinetti és l’home 
que ha triat la directiva del 
CD Montcada per dirigir el 
nou projecte la propera tem-
porada. “L’objectiu és con-
solidar l’actual categoria, 
sense renunciar a res”, ha 
subratllat el nou tècnic, de 
37 anys que prové d’entrenar 
aquest any al Sant Adrià, de 
Tercera, amb el qual va aca-
bar en la part alta del cam-
pionat.

Currículum. El bagatge més im-
portant de Forzinetti és l’ascens 
que va aconseguir entrenant la 
Gramenet B, que va pujar de 
Tercera a Segona Catalana al 
2018, i quedant-se a les por-
tes al 2019 d’un segon ascens 
a Primera. Al 2016 va debutar 
com a entrenador al juvenil de 
l’Horta on va pujar l’equip de 
Primera a Preferent. “Allà és 
on vaig descobrir la passió 
per entrenar”, reconeix. Com 
a jugador destaca el seu pas 

pel Badalona, l’Espanyol, la 
Damm i la Gramenet, d’on es 
va retirar per una lesió al 2015. 
La temporada 2009-2010 va 
estar jugant al CD Montcada, a 
Primera Catalana, com a reforç 
en el tram fi nal de lliga sota les 
ordres de Jaume Creixell.

Valoracions. El president del 
CD Montcada, Ramon Salva-
nyà, ha destacat les qualitats 
de Fronzinetti a la banqueta: 
“Té una gran visió, amb joc 
de toc i modern i de futbol 
ofensiu”. El bloc el forma-
ran majoritàriament joves de 
Montcada i Reixac amb la 
incorporació d’algun jugador 
amb experiència: “La Segona 
Catalana és una categoria 
dura i convé un equilibri 
amb futbolistes que aportin 
valor i calma”.
L’entrenador d’aquesta tempo-
rada, Adrià Mas, va comuni-
car al mes de maig la impossi-
bilitat de seguir a la banqueta 
per motius professionals. El 
club iniciarà la pretemporada 
el 17 d’agost. 

Lluís Maldonado | Redacció
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Ramon Salvanyà (esquerra), amb el nou entrenador del CD Montcada, Remo Forzinetti

FUTBOL FEMENÍ

El FB Montcada ha apostat 
per donar un nou aire a la di-
recció del primer equip femení. 
Arnau Jaumandreu és el nou 
entrenador en substitució d’An-
tonio Moya, amb una llarga 
trajectòria a la banqueta local,  
qui continuarà vinculat a l’en-
titat des de la directiva. “Hem 
de donar un canvi, amb idees 
renovades i nous conceptes i 
hàbits”, ha destacat Moya.

Objectius. Sellarès té una àm-
plia experiència al futbol feme-
ní català, on ha entrenat equips 
com el Sant Cugat, el Cerda-

nyola i el Mercantil. “L’objec-
tiu és crear i consolidar una 
estructura d’equip per poder 
competir”, ha manifestat Jau-
mandreu. 
Un dels principals canvis que 
ha avançat el nou tècnic és  que 
el sènior femení jugarà a partir 
de la setmana vinent a l’estadi 
de la Ferreria. Pel que fa a la 
plantilla, El FB Montcada con-
fi gurarà un grup amb jugado-
res d’aquesta última tempora-
da, d’altres que ja havien jugat  
anteriorment a l’entitat local i 
noves incorporacions. L’equip 
començarà a entrenar el 23 
d’agost.

Relleu a la banqueta del 
sènior A del FB Montcada
Arnau Jaumandreu Sellarès substitueix Antonio Moya

El nou tècnic del sènior femení, Arnau Jaumandreu, amb el director esportiu, Dani Busquets
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’objectiu és ampliar els jugadors de la base i millorar el rendiment de tots els equips
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NOU FUTBOL BASE

El Sant Joan crea 10 equips 
en la seva primera temporada 
La primera temporada del futbol 
base del Sant Joan Atlètic s’estre-
narà amb 10 equips des de pre-
benjamins fi ns a juvenils. El club 
tindrà tres equips femenins en 
categories de veteranes, infantils 
i cadet.

Sorpresa. “Per ser el primer any, 
el projecte ha estat tot un èxit 
que ens ha sorprès gratament a 
tots”, reconeix Rubén Tardío, un 
dels coordinadors del nou futbol 
base. “Hem rebut molt suport 
de la gent en aquest inici que 
ha exigit d’un treball diari dur”, 
afegeix.Tardío no descarta que es 
puguin formar nous equips “en-

cara que amb el que tenim és 
sufi cient”.
L’entitat està a l’espera de l’as-
signació d’horaris d’entrena-
ment per part de la Regidoria 
d’Esports. Està previst que els 
entrenaments dels nous equips 
comencin la primera setmana de 
setembre. Set dies abans comen-
çaran la pretemporada els dos 
amateurs i el juvenil.

Treball en equip. La coordina-
ció dels equips de la base està 
formada per Óscar Pérez, Jordi 
Vargas, Tomeu Alemany, Rubén 
Tardío i Daniel Baena – a la foto 
inferior, d’esquerra a dreta  | LM 
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El Club Català de Tir amb 
Arc (CCTA), amb seu a Can 
Piqué, ha tornat a triomfar 
aquesta temporada en ser el se-
gon millor club de Catalunya 
al medaller, amb podis a totes 
les competicions en 3D, camp 
i camp a l’aire lliure. L’arquer 
més destacat ha estat Josep 
Sánchez, qui ha aconseguit 
el triplet d’ors en arc nu a la 
categoria de veterans als Cam-
pionats de Catalunya de les di-
ferents modalitats. 

Aire lliure. L’última cita del ca-
lendari va tenir lloc el 17 de 
juliol a Cerdanyola del Vallès, 
on Sánchez es va proclamar 
campió en aire lliure. Altres 
esportistes del club també van 
fer podi en aquesta especiali-
tat, destacant la primera i sego-
na posició de Montse Aguirre 
i Alicia Vargas, respectivament 
en longbow sènior femení; el 
primer lloc de Xavier Fernán-
dez i el tercer, de Marc Coll 
a la categoria longbow sènior 
masculí; la segona posició de 
Javier Pérez, en instintiu vete-
rà, i el tercer lloc de Félix Pérez 
en arc nu veterà.

Resultats 3D. El CTTA va acon-
seguir un total de set medalles 
a la clausura de la temporada 
en 3D, que va tenir lloc a Cas-
tellnou del Bages l’11 de juli-
ol. Els resultats més destacats 
van ser les primeres posicions 
per a Ariel Arrastia en arc nu 
sènior masculí; Xavier Pérez, 
en longbow sènior, i Josep Sán-
chez, en arc nu veterà masculí.
D’altra banda, cinc arquers 
del CCTA van pujar al podi al 

Campionat de Catalunya de tir 
de camp, disputat a Caldes de 
Montbui el passat 27 de juny. 
En longbow, les sèniors Alicia 
Vargas i Tania Martínez van 
ser primera i segona, respecti-
vament. En la categoria d’ho-
mes, Juan José Ruiz va acabar 
al segon lloc i Xavier Fernàn-
dez, al tercer. D’altra banda, en 
arc nu, Josep Sánchez es va pro-
clamar campió en la categoria 
de veterà.

El FB Montcada té pràcticament 
tancada la nova temporada en 
què, per primera vegada a la 
història del futbol base del mu-
nicipi, tots els equips A jugaran 
a Primera Divisió. “L’escola ha 
fet un salt qualitatiu als últims 
anys que s’ha refl ectit en els re-
sultats”, ha manifestat el seu di-
rector esportiu, Daniel Busquets, 
qui ha remarcat també que tot-
hom té cabuda a l’entitat: “Al 
nostre club poden jugar totes 
les persones a qui els agrada el 
futbol i, alhora, hem de garan-
tir que alguns equips aspirin a 
estar entre els millors”. 
El responsable tècnic ha destacat 
que l’objectiu és que els conjunts 
A no pateixin per mantenir la 
categoria i, si poden, aspirin a 
pujar a la màxima categoria de 
Preferent, a la qual només ascen-
deix el primer classifi cat de cada 

grup: “És complicat, però ho 
seguirem intentant enguany 
perquè el juvenil ha quedat 
segon i l’infantil, tercer”.

Noves inscripcions. En el moment 
de tancar aquesta edició, l’en-
titat havia rebut més d’una cin-
quantena de noves inscripcions, 
que es traduiran en la confecció 
de nous grups en les diverses 
categories, arribant a prop de 
50 conjunts i 600 jugadors. Els 
equips juvenils i cadets i el San-
ta Maria A i B començaran la 
pretemporada el 23 d’agost i la 
resta, el dia 30.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL BASE MONTCADA

Tots els conjunts A 
jugaran a Primera
El club continua creixent amb nous equips 

El FB Montcada ‘canvia de pell’ 
‘Canviem de pell’ és l’eslògan 
que ha escollit el FB Montcada 
per presentar en societat el can-
vi d’imatge per a la nova tem-
porada. Tots els equips del club 
lluiran la marca Nike a les seves 
equipacions de carrer –xandall, 
parca i motxilla– gràcies a l’acord 
que ha arribat amb Futbol Emo-
tion, empresa especialitzada en 
la venda de material esportiu. 
“Volíem fer un canvi d’equi-
pació i de disseny. Crec que 
l’acord serà benefi ciós per a 
tothom”, ha explicat el director 

esportiu del FB Montcada, Dani 
Busquets, qui ha destacat que 
l’empresa s’ha compromès a fa-
cilitar guants gratuïts per a tots 
els porters de l’entitat. 
El FB Montcada va presentar la 
nova equipació a través d’una 
campanya a xarxes socials pro-
tagonitzada per Silvana Mata, 
de l’infantil-cadet; Joan Cervera, 
de l’equip inclusiu; Mari Melen-
chón, del sènior B ‘Las Espar-
tanas’; Cristian Rodríguez, del 
benjamí –tots quatre a la foto 
superior– i Jan Nadal, del cadet.

Respecte a la roba de partit, el 
FB Montcada ha confi rmat que 
mantindrà el color vermell que 
identifi ca l’entitat, però ha avan-
çat que hi haurà canvis en la se-
gona equipació.

Nou escut. L’entitat ha moder-
mitzat el disseny, realitzat per 
l’empresa Stylishs Scooters. 
“Hem mantingut les vuit rodo-
nes que identifi quen el munici-
pi, però hem intentat transme-
tre una imatge més actual”, ha 
comentat Busquets | SA
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El CCTA torna a triomfar aquesta temporada  
L’entitat local, amb seu a Can Piqué, ha quedat segona en el medaller, amb podis a tots els Campionats de Catalunya
Sílvia Alquézar | Redacció

Busquets: ‘L’escola ha 
fet un salt qualitatiu 
important que s’ha 
refl ectit en els resultats’

Josep Sánchez, al centre, ha guanyat el triplet d’ors a Catalunya a la categoria d’arc nu veterà
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Alicia Vargas: ‘El secret de 
tants èxits és la constància’ 
Alicia Vargas és la presidenta del 
CCTA des del passat mes de gener. 
La directiva –que també és vocal 
de la Federació Catalana– té molts 
reptes en la seva etapa al capda-
vant d’un dels clubs de tir amb arc 
més importants de Catalunya, amb 
prop de 200 arquers i un equip en 
competició format per una trentena 
d’esportistes. 
Quin balanç fa de la temporada?
Estem molt contents perquè els 
resultats han estat excel·lents. El 
nostre club té molts arquers de 
qualitat en competició i això fa que 
estiguem sempre a la part alta del 
medaller.
Quin és el secret de tants èxits?
El secret és la constància. S’ha 
d’entrenar molt amb l’objectiu d’in-
tentar superar-se. Un dels reptes de 
la nova junta és treballar per millo-
rar la qualitat dels nostres arquers a 
través de jornades de tecnifi cació. 
El nostre paper és facilitar als socis 
la formació adient perquè el club 
creixi en qualitat i en quantitat.
També és la directora de l’escola 
del club. Quins projectes té? 
M’agradaria formar grups de tecni-
fi cació per a adults perquè puguin 

donar un pas més i millorar els 
resultats de cara a la campanya 
vinent. En aquesta línia, també vull 
intentar la creació d’un grup de 
dones de longbow. El més difícil és 
trobar tècnics de nivell.
A nivell d’instal·lacions, quins ob-
jectius s’ha marcat?
El club ha de vetllar per facilitar 
als seus socis unes instal·lacions 
òptimes per practicar totes les 
modalitats. La nostra assignatura 
pendent és que no disposem d’un 
equipament tancat. Hem sol·licitat 
una reu nió amb l’Ajuntament per 
demanar-li la cessió d’una sala on 
poder practicar les modalitats indo-
or | SA



Andreu Agustín
Amb una llarga trajectòria en el món de l’activisme social i polític, Andreu Agustín (Montcada i Rei-
xac, 1958) va ser el responsable el 2010 del primer Pla Municipal LGTBI de Barcelona, pioner a 
l’estat espanyol, i des del 2019 dirigeix el Centre LGTBI de Barcelona, un espai de referència sobre 
aquesta temàtica. De jove va estudiar disseny industrial a l’escola Massana, on va trobar un entorn 
segur per viure amb llibertat la seva condició d’homosexual. De seguida, va començar a col·laborar 
amb el Casal Lambda, un referent dels anys setanta per a gais i lesbianes. Però la seva vocació 
com a servidor públic va néixer a Montcada, on va ser un dels fundadors de l’Associació de Joves 
contra l’Atur, una entitat creada al 1982 que seria l’embrió del futur servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament. Tot i que fa més de trenta anys que no viu al municipi, Agustín ha estat un dels 
padrins de la nova Taula local LGTBI+, que se suma a la lluita contra la discriminació del col·lectiu. 

‘Acceptar la diversitat 
ens fa millors persones’

Podem parlar d’un increment de 
les conductes lgtbifòbiques en els 
últims temps?
Les xifres de denúncies així ens 
ho indiquen, però igual que passa 
amb la violència de gènere, no 
podem determinar si la causa és un 
augment de la intolerància o bé una 
major consciència entre les víctimes 
de la importància de denunciar els 
casos de discriminació o violència. 
Sigui com sigui, la situació és 
preocupant i ens demostra que la 
conquesta dels drets és fràgil i que 
quedar molta feina a fer.
El Centre que vostè dirigeix a 
Barcelona és tot un referent.
Sí, tot i tenir només dos anys de 
vida, ens hem convertit en un punt 
de trobada, refl exió i visibilitat sobre 
la diversitat sexual i de gènere. Una 
de les claus del bon funcionament 
d’aquest servei municipal és que 

està gestionat per la Plataforma 
d’Entitats LGTBI de Catalunya, 
que agrupa la major part de las 
organitzacions referents en la 
lluita pels drets del col·lectiu. Un 
altre punt fort és la nostra visió 
comunitària i arrelada al barri 
de Sant Antoni, on es troben les 
nostres instal·lacions.
De jove, va haver d’amagar la seva 
orientació sexual?
Als anys setanta, encara hi havia 
molts prejudicis a la societat.  No 
és que ho visquessis d’amagat, 
simplement no en parlaves. 
D’adolescent vaig tenir una nòvia 
fi ns que vaig descobrir que 
m’agradaven els nois. Coneixia 
persones de Montcada que també 
eren gais, però em sentia sol i no 
trobava referents. Això va canviar 
quan vaig anar a estudiar a l’escola 
Massana Barcelona, on vaig trobar 

un ambient més obert i vaig poder 
viure la meva sexualitat amb més 
llibertat.

És en aquesta època quan 
comença el seu activisme LGTBI?
Sí, em vaig fer soci del Casal 
Lambda, un referent per als gais 
i lesbianes del moment, i em 
dedicava a anar a les associacions 
de veïns explicant què era ser gai. 
Imagina’t! Però el meu activisme en 
aquells anys era més genèric i va 
néixer mentre estudiava a l’institut 
de Montcada en uns anys de gran 
efervescència política i social.

És en aquesta etapa quan s’implica 
en l’Associació de Joves en Atur?
Sí, va ser la meva primera gran 
escola com a servidor públic, que 
és la feina que sempre m’ha agradat 
fer. L’atur era ja una gran xacra 
social i no hi havia tants recursos 
com ara per afrontar-lo. La tècnica 
de Serveis Socials d’aleshores, Anna 
Olivé, ens va engrescar a un grup 
de joves a formar l’entitat per posar 
en marxa el primer pla experimental 
de promoció d’ocupació juvenil.
Com recorda aquella experiència?
Va ser una entitat puntera als 
anys vuitanta, que va arribar a 
tenir 600 socis de tots els barris. 
Aprofi tàvem les potencialitats de 
cadascú per engegar propostes 
innovadores i atrevides, que van 
tenir força ressò mediàtic. Vam 
promoure la creació de vàries 
cooperatives i vam assessorar molts 

projectes que encara perviuen com 
la Fundació TriniJove. Tot allò va 
ser el gèrmen del futur Servei de 
Promoció Econòmica, tal i com avui 
el coneixem.
Què li sembla que s’hagi creat la 
Taula LGTBI+ de Montcada?
Em sembla fantàstic que hi hagi 
un grup de joves amb ganes de 
defensar la diversitat sexual i de 
gènere, que no pot quedar reduïda 
a unes sigles, sinó que ha d’abastar 
la pluralitat que existeix a la societat. 
Tothom té dret a expressar-se com 
se sent i a relacionar-se lliurament 
amb les altres persones, sense 
ser jutjat o etiquetat. Les etiquetes 
sempre són reduccionistes i no 
ajuden a entendre la complexitat de 
l’ésser humà. Acceptar la diversitat 
ens fa millors persones i ens 
pemet pensar les coses de manera 
diferent.

‘Les etiquetes són 
reduccionistes i no 
ajuden a entendre la 
complexitat humana’

Director del Centre LGTBI de Barcelona
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