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PROJECTE AMBICIÓS 
A Sant Adrià del Besòs, l’Ajuntament ha 
encarregat als artistes Zosen i Mina Hamada 
pintar en 3 anys 400 columnes sota la C31

A L’OCTUBRE

MIRA’MiR pretén posar en valor la imatge del municipi i està inspirat en el festival Gargar del poble lleidatà de Penelles

L’Ajuntament organitzarà el pro-
per mes d’octubre el ‘Festival 
MIRA’MIR. Arriben els colors 
a Montcada i Reixac’. El projecte 
pretén transformar 25 columnes 
de l’autopista C33 en una gale-
ria d’art urbà a l’aire lliure. L’al-
caldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), i el director artístic del 
festival, l’il·lustrador sabadellenc 
Kimo Osuna, van presentar la 
proposta el 24 de maig als mit-
jans de comunicació en el punt 
on es farà l’activitat, sota la in-
fraestructura viària, a la rambla 
dels Països Catalans. 
L’objectiu del consistori és crear  
un esdeveniment anual que per-
meti que diferents artistes realit-
zin les seves composicions a la 
part inferior d’aquest vial, que 
passa per sobre del municipi, i 
transformar un espai que ara és 
gris i fosc en una gran sala d’ex-
posicions. El projecte està inspi-
rat en iniciatives com el festival 
Gargar que es fa des del 2016 al 
municipi de Penelles (Lleida) i 
que ha servit per donar una gran 
projecció a un poble sense atrac-
tiu i en procés de deteriorament.

Oportunitat. Campos considera 
que el festival MIRA’MiR ajuda-
rà a canviar en positiu la imatge 
de la localitat, trinxada per nom-
broses infraestructures viàries i 
ferroviàries. “Tenim l’estigma 

de ser una ciutat dormitori, un 
municipi de pas i industrial i, 
amb aquesta proposta, dona-
rem color i alegria a un espai 
gris que s’utilitza com a apar-
cament públic”, va dir l’edil 

durant la presentació, en què va 
estar acompanyada del president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA), la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere, i el 
regidor de Medi Ambient, José 
Domínguez, ambdós de Círculo. 
Montse Ribera (ERC), regidora 
de Comerç i Turisme, el departa-
ment que organitzarà el festival, 
no hi va poder assistir per mo-
tius personals. 
 
Bases. L’Ajuntament farà una 
convocatòria oberta a artistes na-
cionals i internacionals que, per 
mitjà de la tècnica del grafi t i del 
mural, realitzaran creacions rela-
cionades amb la natura durant 
un cap de setmana (el 19, 20 i 21 
d’octubre). L’activitat anirà acom-
panyada d’una àmplia oferta mu-
sical i gastronòmica. Els partici-
pants, que només cobraran 150 
euros i les despeses de desplaça-
ment i allotjament –en cas que 
vinguin de fora–, disposaran de 
pilars de més de 8 metres d’alça-
da ubicats al llarg de 500 metres, 
entre el camí de la Font Freda, la 
rambla dels Països Catalans i el 
carrer Carrerada. Pintures Valen-
tine hi col·laborarà pagant el cost 

de la pintura que servirà de base 
per condicionar les columnes. La 
resta, anirà a càrrec de Comerç 
i Turisme que ha contactat amb 
diferents empreses per obtenir el 
seu patrocini.
Les bases del festival s’aprovaran 
en Junta de govern local el 29 de 
maig i es publicaran al web mont-
cada.cat. Els artistes que vulguin 
participar han de presentar el seu 
currículum i una mostra del seu 
treball abans del 2 de setembre. 
Un consell artístic seleccionarà 
25 dels aspirants, que hauran 
d’aportar un esborrany del mu-
ral que proposen pintar.

Pilar Abián | Montcada

Montcada acollirà un festival d’art urbà 
que cobrirà de murals els pilars de la C33

Imatge d’una de les façanes del poble de Penelles (Lleida) pintada en el marc del festival Gargar, en el qual s’inspira el consistori montcadenc
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El director artístic del festival, Kimo Osuna, va fer un grafi t durant la presentació del festival
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El govern aposta per 
fer un festival anual 
que anirà acompanyat 
d’una oferta musical 
i gastronòmica

Es pintaran 25 pilones 
amb creacions que 
estaran relacionades 
amb la natura
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LA RIBERA
El veïnat participa en una sessió de recollida 
de propostes sobre el disseny dels espais 
públics de l’antic solar de Valentine

PLA LOCAL DE RESIDUS

L’Ajuntament està acabant d’en-
llestir el Pla Local de Prevenció 
i Gestió de Residus que té com 
a principals objectius promoure 
la reducció de les deixalles; mi-
llorar la quantitat i la qualitat de 
la recollida selectiva, i contribuir 
a la transparència i sostenibilitat 
econòmica dels sistemes de ges-
tió de residus fi ns al 2023. 
El Pla Local serà una adaptació 
del que ha fet el Consorci per a 
la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental i inclourà una diag-
nosi sobre la situació actual a la 
localitat, una previsió sobre la 
possible evolució de la mateixa i 
una defi nició de les línies  estratè-
giques a seguir, tenint en compte 
les fi tes que marquen les directi-
ves autonòmica i europea. 

L’UE ha establert que, abans del 
2020, cada municipi haurà de 
reutilitzar o reciclar el 50% del 
pes de les deixalles domèstiques 
i comercials que generi. La Ge-
neralitat fi xa un llindar encara 
més més ambiciós al 2025 i el 
situa en el 60%. Aquests per-
centatges són un repte per a lo-
calitats com Montcada i Reixac, 

on actualment només s’arriba al 
36%. La xifra està estancada des 
de fa anys, a l’igual que a d’al-
tres municipis de la comarca. El 
motiu respon al fet que el model 
fi ns ara vigent, basat majoritària-
ment en la participació volun-
tària en la recollida selectiva a 
través dels contenidors al carrer, 
ha tocat sostre –tal com posen de 
relleu les dades del 2017– i cal 
complementar-lo amb sistemes 
d’individualització i incentiu de 
la separació en origen, al propi 
domicili. Algunes de les mesures 
que s’apliquen a d’altres locali-
tats passen per la recollida porta 
a porta o per la identifi cació de 
l’usuari en el moment de diposi-
tar les deixalles al contenidor a 
través d’una targeta.

La Generalitat preveu pujar el cà-
non del cost d’incineració i dipò-
sit per tona als municipis que no 
compleixin amb els objectius fi -
xats, mesura que repercutirà eco-
nòmicament en els contribuents.  
Per això, una manera d’incen-
tivar la població passaria per 
bonifi car qui faci la separació 
correctament, enfront d’aquelles 
persones que no la facin. Interes-
sa, sobretot, incidir en la matè-
ria orgànica ja que, si aquesta es 
barreja amb altres restes, dismi-
nueix la quantitat i la qualitat del 
seu reaprofi tament.

Participació. Amb l’objectiu que 
el Pla –que es va presentar en el 
moment de tancar aquesta edició, 
el 24 de maig– inclogui la realitat 

i les diferents sensibilitats i neces-
sitats de la població, s’ha posat 
en marxa un procés participatiu 
perquè la ciutadania pugui fer les 
seves aportacions a través del por-
tal ‘Montcada Participa’(participa.
montcada.cat) fi ns al 15 de juny. 

L’administració ja està treballant 
propostes destinades a promocio-
nar l’ús de la Deixalleria, reduir el 
malbaratament d’aliments, dismi-
nuir l’ús del paper i crear mercats 
de segona mà, entre d’altres. 

Pilar Abián | Redacció

Separar correctament les deixalles permet la reutilització i el reciclatge i redueix el nombre de residus que van a abocadors o incineradores

Recollida de propostes per reduir els 
residus i millorar la separació selectiva

Actualment el volum 
de residus que es 
recicla a la localitat se 
situa en el 36%

La normativa europea estableix que al 2020 els municipis hauran de reciclar el 50% de la seva brossa

El Pla Local de gestió 
de residus és obert 
a la participació 
de la ciutadania

Jornades de 
neteja d’espais 
naturals

La Regidoria de Medi Ambient, 
Montcada Som Rius i Acer han 
participat un any més en la jornada 
de neteja ‘Let’s Clean Up Europe’, 
que promou la Comissió Euro-
pea per alertar la societat sobre la 
gran quantitat de residus abando-
nats als espais naturals. El primer 
equip de voluntaris de Montcada 
Som Rius va actuar el 12 de maig 
a la llera del Ripoll, a l’alçada de la 
passarel·la de La Salle. L’activitat, 
amb el suport de l’Ajuntament, va 
permetre recollir prop d’un cente-
nar de quilos de brossa. La Jugate-
cambiental del dia 13, al parc de la 
Llacuna, també va centrar la seva 
activitat en la retirada de residus.

Serralada de Marina. Una quin-
zena de persones coordinades 
per Acer va netejar el dia 13 els 
voltants de l’àrea d’esbarjo de la 
Font del Tort i el Torrent de Vall-
Llosera. En total es van dur a la 
Deixalleria prop de mitja tona de 
residus, on hi havia plàstics, vi-
dre, tela, cartró, pneumàtics, runa 
i fustes, entre d’altres. Acer també 
va coordinar dues accions més de 
neteja al sector de Can Tapioles 
(Collserola) els dies 11 i 20, la pri-
mera amb amb la col·laboració 
de treballadors de Lafarge.

Laura Grau | Redacció
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Voluntaris, amb residus de la llera del Ripoll
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L’AV explica les accions judicials 
que té en marxa contra Lafarge
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L’AV Can Sant Joan va organit-
zar el 23 de maig un acte al Kur-
saal per informar de les accions 
judicials que ha emprès contra la 
planta montcadenca de Lafarge-
Holcim, que l’estiu del 2010 va 
començar a aplicar la valorització 
de residus, una pràctica que els 
ecologistes rebutgen en conside-
rar que es tracta d’una incinera-
ció encoberta de deixalles alta-
ment contaminants. 

Causes obertes. L’advocat de l’en-
titat veïnal, Albert Calduch, va 
parlar de les causes obertes en 
l’actualitat i els dos contenciosos 
que va guanyar l’entitat anterior-
ment relacionats amb l’autoritza-
ció ambiental que la Generalitat 
va atorgar a la cimentera, que 
va ser refusada pel Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya i 
el Tribunal Suprem al·legant un 
defecte de forma, ja que la pre-
sentació de l’estudi ambiental per 
part de Lafarge tenia la mateixa 
data que la resolució del Departa-

ment de Medi Ambient. “Abans 
d’autoritzar una activitat s’han 
analitzar els informes i aquí va 
quedar demostrat que no van 
tenir temps material per fer-
ho”, va manifestar l’advocat. 
Pel que fa als processos actuals, 
l’AV té en marxa un contenciós 
contra la Generalitat en consi-
derar que la nova autorització 
ambiental atorgada a Lafarge no 
és vàlida ja que es basa en uns 

estudis del 2006 que no s’ajusten 
a la realitat actual. “El control 
de l’administració sobre l’acti-
vitat de la cimentera és estèril 
perquè anteposa l’interès de la 
gestió dels residus per davant 
de l’interès general”, va argu-
mentar Calduch, qui va denunci-
ar que Lafarge també té caducada 
la llicència d’activitats. “L’últim 
moviment de la Generalitat per 
resoldre aquest tema és aplicar 

Sílvia Alquézar| Can Sant Joan

L’advocat Albert Calduch va informar dels contenciosos en un acte al Kursaal 

CAN SANT JOAN

una normativa de fa molts anys 
perquè l’empresa adopti millo-
res tècniques”, va dir el jurista.

Contaminació acústica. L’AV de 
Can Sant Joan, que forma part 
de la Plataforma Antiincineració 
de Montcada, també té interpo-
sada una denúncia per la via pe-
nal contra la cimentera per con-
taminació acústica, que es troba 
en la fase d’instrucció al Jutjat de 
Cerdanyola. “El jutge ha encar-
regat a un perit judicial que 
corrobori si els arguments que 
presenta Lafarge són certs”, va 
dir Calduch, en referència al re-
curs que ha presentat l’empresa 
sobre el mapa acústic elaborat 
per l’Ajuntament, on es consi-
dera que els carrers Bifurcació i 
Mina són zones habitables, men-
tre que Lafarge defensa que és 
un sector industrial amb algun 
habitatge, proposant que a la 
nit el límit de decibels permesos 
passi de 45 a 60.  “Si podem de-
mostrar la contaminació acús-
tica que genera, tenim moltes 
possibilitats de tancar la plan-
ta”, va comentar, qui va felicitar 
l’AV per la seva perseverància 
en la lluita contra la cimentera, 
tenint en compte que és la sego-
na multinacional del sector més 
important del món. 

Albert Calduch, a l’esquerra, amb el president de l’AV de Can Sant Joan, José Luis Conejero

Adif enllesteix 
el pou de 
ventilació 
de la LAV

L’empresa gestora d’infraestruc-
tures ferroviàries Adif ha enlles-
tit els últims treballs del pou de 
ventilació de la LAV que hi ha 
al pàrquing de l’INSS –al costat 
del CAP Montcada–, que afecten 
aspectes com l’enllumenat, el sis-
tema elèctric i altres elements de 
seguretat del túnel. Els operaris 
d’Adif també han condicionat la 
zona verda adjacent a l’aparca-
ment, amb la poda dels pins, la 
renovació de la terra, la plantació 
de gespa i eliminació dels bancs 
–ja que no és una zona d’estada.
L’actuació s’ha fet per petició ex-
pressa de l’Ajuntament que tam-
bé ha demanat que es tanqui l’ac-
cés al recinte des de la vorera per 
impedir que sigui utilitzat com a 
pipi-can per part d’alguns propie-
taris de gossos. Aquest mal ús de 
l’espai genera un problema de 
pudors ja que, en ser propietat 
de l’INSS i no de l’Ajuntament, 
no es neteja regularment. El de-
partament de Parcs i Jardins va 
assessorar els operaris sobre les 
actuacions a fer.

Laura Grau | Montcada
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El veïnat proposa la creació d’un 
passeig que connecti amb el centre

La creació d’un passeig central 
que connecti els barris de la Ri-
bera i Montcada-Llevant va ser 
una de les propostes recollides a 
la primera jornada de treball del 
procés participatiu que ha convo-
cat l’Ajuntament per recollir sug-
geriments sobre la urbanització 
de l’espai públic que s’ha de dis-
senyar als antics terrenys de Pin-
tures Valentine. El solar, buit des 
del 2009, és propietat de la cons-
tructora Reyal Urbis i les entitats 
fi nanceres BBVA i Santander, que 
tenen previst construir-hi prop de 
400 nous habitatges.
Els participants a la sessió el passat 
16 de maig també van demanar 
que el planejament del nou sector 
segueixi un model sostenible i eco-
lògic, amb espais verds i naturals 
i amb zones específi ques per a di-
ferents col·lectius com els infants i 
el jovent. L’aparcament va ser un 
altre dels temes debatuts, posant 
de manifest la necessitat de cons-
truir places en bateria al carrer de 
les Aigües. També es va parlar de 
reor denar la zona de passeig de 
l’avinguda de la Ribera, on actual-
ment hi ha aparcaments en bateria, 
un carril bici i arbrat que difi culten 
el pas dels vianants.
La jornada va comptar amb la 
participació del president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), i 
del regidor de barri, José Domín-

guez (Círculo). “La voluntat del 
govern municipal és eliminar les 
barreres que separen la Ribera 
perquè esdevingui en un futur 
el centre de la ciutat”, va mani-
festar Sánchez, qui va avançar que 
el 30 de maig tindrà lloc la segona 
jornada de treball, on l’Ajuntament 
presentarà una proposta amb les 
idees del veïnat i les aportacions de 
la propietat dels terrenys.

Futur del solar. El Pla de Millora 
Urbana aprovat al 2008 concedia 
als propietaris el dret a construir 
dos edifi cis de 15 plantes, a més 
d’ubicar el nou institut La Ribera 
a un espai que tallava la continuï-
tat entre els dos barris. Al mateix 

temps, situava l’espai de cessió 
municipal a una zona que estava 
afectada per la línia del tren i per 
una línia d’alta tensió. Al maig del 
2016, el Ple va aprovar l’anul·lació 
de llicències per forçar la propietat 
a negociar un nou disseny per al 
futur del solar. Finalment, el pla-
nejament per a aquest sector es va 
aprovar a principi d’aquest any 
després que el consistori aconse-
guís rebaixar les dues torres de 15 
plantes a un sol edifi ci de 12 pisos 
l’alçada, situar la construcció del 
nou institut del carrer Larramendi 
en una zona que permeti la con-
nectivitat entre barris i millorar la 
ubicació de l’espai de cessió del 
10% a l’Ajuntament.

Sílvia Alquézar | La Ribera

L’Ajuntament recull suggeriments sobre la urbanització de l’antiga Valentine

FUTUR DE LA RIBERA

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa –segon per l’esquerra–, 
va ser l’11 de maig al municipi per participar en una xocolatada or-
ganitzada pel partit a la plaça de l’Església, a la qual també va assistir 
la diputada María Valle. El polític va profi tar la seva estada per parlar 
sobre les expectatives de Ciutadans cara als propers comicis locals. 
“Crec que tenim opcions d’arribar a l’Alcaldia tenint en compte els 
resultats obtinguts a les eleccions autonòmiques del 21D, en què 
vam ser la llista més votada amb diferència; la nostra marca tira, 
l’agrupació és activa i responsable, com ha demostrat ajudant a 
desbloquejar l’aprovació dels pressupostos, i això es valorarà”, va 
dir. Carrizosa va augurar, però, que no hi haurà majories absolutes i 
que caldrà arribar a pactes. El portaveu de Cs, David Gerbolés, va dir 
que el seu partit seguirà recollint les impressions de la ciutadania i 
que mantindrà en el Ple “una línia de responsabilitat” | PA

POLÍTICA
Carlos Carrizosa veu Cs amb opcions d’arribar a 
l’Alcaldia de Montcada a les properes eleccions

La convocatòria, amb el títol ‘Tornem a encendre la fl ama’ és per 
al 26 de maig, a les 11.30h, al parc de les Aigües, a la Casa de la 
Mina. En aquesta assemblea, la CUP proposa avaluar l’actuació del 
grup municipal del partit, que compta amb un representant, així com 
parlar sobre les eleccions locals del 2019 | PA

La CUP organitza una assemblea oberta per avaluar 
l’actual mandat i posar el focus en les municipals

El president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), parlant amb veïns de la Ribera
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REFORMA HORÀRIA

Mohedano: ‘Hem d’equiparar l’horari 
del país amb el de la resta d’Europa’
ERC fa una xerrada amb un dels impulsors del Pacte per a la Reforma Horària

Fabian Mohedano, exdiputat de 
Junts pel sí i un dels impulsors del 
Pacte per a la Reforma Horària 
signat pel Parlament de Catalu-
nya, va instar el govern municipal 
–el passat 14 de maig, en un acte 
convocat per ERC–, a treballar per 
aconseguir un pacte del temps a 
Montcada i Reixac, seguint l’exem-
ple d’altres ciutats com Barcelona 
o Sant Cugat. Aquest projecte pre-
tén sensibilitzar la població perquè 
els horaris comercials i d’activitats 
de cada localitat s’adeqüin als que 
es fan a d’altres països europeus on 
es dina i se sopa més d’hora per 
garantir més hores de descans.
Mohedano va explicar a Montca-
da la tasca feta des del 2014 per 
un grup d’experts i professionals 

de diferents àmbits al voltant de la 
Reforma Horària. El ponent va ex-
plicar l’evolució dels horaris des de 
l’època franquista fi ns a l’actualitat. 
Durant els anys 60, es van incen-
tivar la pluriocupació laboral i les 
hores extres, allargant les jornades 
de treball i endarrerint els horaris 
dels àpats. Segons Mohedano, la 
situació s’ha agreujat progressiva-
ment a causa, entre d’altres factors, 
de les programacions televisives.
“La reforma horària és absoluta-
ment necessària si volem incidir 
en la salut de la ciutadania; anar 
a dormir tard i no descansar 
les hores necessàries és una font 
constatada de malalties”, va dir el 
ponent. D’altra banda, les llargues 
jornades laborals també infl ueixen 
negativament en la conciliació de la 

feina amb la vida social i familiar, 
especialment en el cas de les dones.

Canvi d’hora. Una de les mesures 
que en breu s’aplicaran, segons va 
explicar Mohedano, serà la supres-
sió del canvi d’hora entre l’estiu i 
l’hivern perquè el Parlament euro-
peu està decidit a suprimir-ho.

Pilar Abián | Montcada
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Mohedano, durant la seva intervenció
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Aconseguir que Montcada i Reixac 
tingui un Centre d’Urgències d’As-
sistència Primària (CUAP) que ga-
ranteixi l’assistència 24 hores i que 
compti amb serveis especialistes és 
un dels objectius de la Comissió per 
la sanitat pública, creada al febrer i 
integrada per representants de tots 
els grups municipals, tècnics i enti-
tats com la Favmir o la Taula per la 
Salut. Així ho va explicar l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), en 
el decurs de la matinal en defensa de 
la sanitat pública feta el 12 de maig. 
L’edil va afegir que aquesta deman-
da es traslladarà al nou govern de la 
Generalitat tan aviat com sigui pos-
sible. “Portem mesos treballant 
un seguit de reivindicacions , però 
fi ns ara no hem tingut interlocu-
tors”, va lamentar Campos. Fruit 
del treball de la Comissió, l’Ajun-
tament signarà en breu un conveni 
amb l’ICS per fer programes de 
prevenció als CAP en àmbits com 
la lluita contra el càncer o l’obesitat 
infantil. 

Precarietat. Una altra de les inter-
vencions que va haver-hi durant la 

matinal organitzada per la Favmir i 
la Taula per la Salut va ser la del 
metge i activista de Marea Blanca 
Toni Barberà, qui va fer una extensa 
explicació sobre les causes que han 
provocat els dèfi cits que té la sanitat 
pública després d’anys de retallades 
pressupostàries motivades, segons 
va dir, per una visió mercantilista 
d’un dret universal i constitucional 
com és la salut. “Quan empitjora 
la sanitat pública, més negoci fa 
la privada”, va criticar. L’activista 
va assegurar que Espanya i Cata-
lunya estan a la cua d’Europa en 
inversió sanitària i que, tot plegat, 
respon a una qüestió de voluntat 
política: “Els diners hi són, però 
són els governs els que decideixen 
a què els destinen i els gasten en 
coses que no són tan necessàries 
com la sanitat i l’educació públi-
ques”. Barberà considera que la 
ciutadania té la responsabilitat de 
no deixar-se endur per la por, la 
resignació i l’autoinculpació i ha de 
prendre consciència que té la capa-
citat de capgirar la situació. “Grà-
cies a la lluita de col·lectius com 
Marea Blanca, s’han aconseguit 
frenar projectes de privatitza-

cions d’hospitals”, va assegurar. 
Barberà també va destacar la gran 
tasca professional que està fent el 
personal sanitari per mantenir el sis-
tema públic, malgrat la precarietat i 
la pressió assistencial.

Demandes locals. Gabi Ruiz, en re-
presentació de la Taula per la Salut 
de Montcada, va tancar el torn de 
parlaments reclamant als governs 
que garanteixin la salut com un dret 
universal per a totes les persones i 
denunciant les principals mancan-
ces sanitàries que té el municipi. 
“No només no hi ha urgències 
nocturnes, el servei d’ambulàn-
cies també s’ha retallat, als CAP 
locals no hi ha Ginecologia i al 
del centre, no hi ha Pediatria; a 
sobre, ara tampoc obren les far-
màcies de nit”, va lamentar.
Ruiz va animar la ciutadania a su-
mar-se a la campanya de signatu-
res que està duent a terme la Tau-
la per presentar-les al Parlament i 
a la qual s’han afegit fi ns ara més 
de 500 persones. L’acte va acabar 
amb una batucada a càrrec del 
grup de músics de la Colla de 
Drac i Diables de Can Sant Joan.

Pilar Abián | Montcada

SANITAT PÚBLICA

Campos: ‘Lluitarem per tenir un Centre 
d’Urgències d’Assistència Primària’
L’alcaldessa vol traslladar aquesta demanda al nou govern de la Generalitat

L’alcaldessa, Laura Campos, amb el portaveu de la Taula per la Salut, Gabi Ruiz, a l’esquerra de la imatge, i l’activista Toni Barberà
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...També és notícia.........................................
CARRER GENERALITAT

Pintada d’un mural per reivindicar el soterrament de l’R2
Dos estudiants de disseny gràfi c, 
Àlex Coll i Mònica López, van fer 
el 19 de maig un mural reivindica-
tiu sobre el soterrament de l’R2 al 
carrer Generalitat. L’acció, que va 
comptar amb el suport de la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament 
Total, s’emmarcava en un treball 
acadèmic consistent en un projec-
te col·laboratiu amb alguna entitat. 
“Sabem que aquesta reivindicació 
té molt de suport al municipi i hem 
dissenyat un bitllet de tren on la 
ciutadania ha pogut expressar per-
sonalment perquè reclama el soter-
rament”, van explicar els joves | PA

Cs considera que Ana Ballesta, regidora de Círculo en l’oposició, ha 
de deixar l’acta per no haver donat explicacions sobre la construcció 
d’una piscina i un porxo a casa seva, sense el corresponent permís 
municipal. “Se li acusa d’un fet greu i no pot seguir ni un minut més 
ostentant un càrrec públic”, ha manifestat el regidor Óscar Pérez (Cs) 
a través d’un comunicat. Ballesta, però, no pensa dimitir i ha acusat el 
partit d’actuar amb “servilisme” cap a l’equip de govern, tot lamentant 
que Cs no demani la dimissió dels altres dos membres de Círculo, Mar 
Sempere i José Domínguez, contra els que diu haver presentat una de-
manda al febrer per no haver complert la sentència de la primera quere-
lla segons la qual, quan va ser cessada i apartada del grup a l’agost del 
2016, es van vulnerar els seus drets | PA

El programa Accelera el Creixement s’adreça a empreses de Montcada, 
Cerdanyola i Ripollet. La jornada, que compta amb el suport dels departa-
ments de Promoció Econòmica i Ocupació dels tres municipis, tindrà lloc el 
28 de maig, a la Masia Can Serraparera de Cerdanyola (9.30h), i requereix 
inscripció a través del correu consolidacioiempresa@cerdanyola.cat | PA

JORNADA FORMATIVA
La Diputació i PIMEC informaran sobre el Programa 
Accelera el Creixement a empreses del municipi
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Aquesta clínica Dental de Barcelona ha tancat sense previ avís, motiu 
pel qual l’OMIC recomana els pacients que havien pagat via crèdit tracta-
ments que no han rebut que recopilin tota la documentació i s’adrecin a 
l’entitat fi nancera amb la denúncia dels Mossos per demanar l’anul·lació 
dels càrrecs pendents, en haver-se produït un incompliment del con-
tracte. Si per algun motiu, l’entitat fi nancera no atén la sol·licitud de 
cancel·lació, s’ha de demanar el full ofi cial de queixa i presentar la recla-
mació a l’OMIC. En el cas d’haver pagat amb targeta, cal contactar amb 
l’entitat fi nancera i preguntar com es poden anul·lar els càrrecs | PA

INFORMACIÓ ALS CONSUMIDORS
L’OMIC assessora els clients de la clínica iDental

Se traspasa. Bar restaurante en 
Montcada. Precio negociable. Tel. 
659 489 396 o 667 045 615. 
Trabajos económicos. Se ofrece 
autónomo para trabajos de obra y ro-
tulación. 608 869 448. 
En venta. Piso de 65 m² en Mas 
Rampinyo. Tres habitaciones exte-
riores. Precio: 148.800 euros. Tel. 
678 886 429 (sólo particulares). 
En venta. Casa adosada de planta 
baja detrás del Ayuntamiento. Precio: 
235.000 euros. Tel. 678 886 429.

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

anuncis gratuïts

Treballadors de l’Ecoparc van trobar el 22 de maig el cadàver d’un nadó a 
l’interior d’una de les màquines que classifi quen les escombraries d’aquesta 
empresa que depèn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els Mossos han 
iniciat una investigació per determinar les causes de la seva mort i el muni-
cipi de procedència del contenidor on va ser dipositat per tal d’intentar dur 
a terme la seva identifi cació. L’Ecoparc dóna servei a diferents localitats de 
l’àmbit metropolità, del Vallès Oriental i l’Occidental, del Maresme i del Baix 
Llobregat, fet que difi cultarà esbrinar on va ser abandonat el cos | PA

SUCCESSOS
Localitzat el cadàver d’un nadó a l’Ecoparc de 
Montcada en una màquina de classifi car residus

La petita va caure el 21 de maig des 
d’un balcó d’un entresòl a la Carre-
tera Vella, a una alçada de més de 
dos metres. Els fets van passar al 
voltant de les 10h, quan la criatura 
va esmunyir-se pels barrots laterals 
del balcó, segons fonts de la Policia 
Local. El Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM) va enviar un helicòp-
ter medicalitzat, que va aterrar als 
terrenys a l’antic solar de Valentine. 
A l’Hospital, un cop constatat que 
la menor es trobava bé, va ser do-
nada d’alta | LG

PRESENTACIÓ
El Reglament de Participació Ciutadana, obert 
a les aportacions que vulguin fer els veïns

Una nena de 15 mesos 
resulta il·lesa després 
de caure d’un balcó

El 29 de maig (Casa de la Vila, 19h), l’Ajuntament organitza una sessió 
informativa i de debat sobre el Reglament de Participació Ciutadana 
que es troba en procés d’actualització i obert a la incorporació de les 
propostes que faci la ciutadania. L’actual document és del 2006 i s’ha 
d’adequar a les noves normatives. Les entitats i persones que hi vul-
guin fer aportacions ho podran fer el dia de la presentació de manera 
presencial o bé a través del portal ‘Montcada Participa’ (participa.mont-
cada.cat) fi ns al 15 de juny | PA

SUBVENCIONS
Nova convocatòria d’ajuts per als comerços que 
inverteixin a millorar i modernitzar els seus locals
En el marc del programa Millora el comerç, la Regidoria de Comerç i 
Turisme convoca una nova edició d’ajuts als propietaris d’establiments 
que inverteixin enguany en la millora de la imatge o la modernització del 
seu local per adequar-lo a les necessitats del mercat. L’actuació objecte 
de subvenció s’haurà de fer i justifi car abans que acabi l’any. Els criteris 
de valorització puntuaran diferents ítems i els ajuts que s’atorgaran co-
briran com a màxim el 50% de la inversió, fi xant el topall de 600 euros 
per benefi ciari. Les bases del programa estan al web montcada.cat | PA

La regidora del PP al consistori local, Eva García, ha exigit públicament 
a l’alcaldessa que retiri els llaços grocs que hi ha penjats a la façana de 
l’Ajuntament i de la Casa de la Vila per demanar la llibertat dels polítics i ac-
tivistes sobiranistes que es troben empresonats. Aquesta demanda l’ha feta 
arribar per escrit a l’Alcaldia el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric 
Millo, argumentant que, en virtut del principi de neutralitat de les administra-
cions públiques que fi xa la Constitució, “no es pot ocupar amb simbologia 
partidista els espais públics, que són de tots els ciutadans” | PA

El PP exigeix a l’alcaldessa que retiri els llaços grocs 
d’equipaments municipals, tal com demana Millo

En el marc del projecte ‘Seguim Treballant’ sobre economia social i solidà-
ria que estan duent a terme els ajuntaments de Ripollet, Barberà, Cerda-
nyola i Montcada i Reixac, amb el suport de la Diputació, s’han programat 
quatre jornades sobre consum responsable, una a cadascun dels quatre 
municipis. La primera tindrà lloc a Ripollet on el 28 de maig es faran dife-
rents ponències al Centre Cultural (rambla Sant Jordi 2-4, 18h) | PA

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Iniciativa per promoure el consum responsable

POLÍTICA
Cs vol la dimissió de Ballesta per fer-se una piscina 
sense permís, mentre l’edil l’acusa de ‘servilisme’
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
Totes les famílies que han presentat la 
inscripció tindran plaça el curs vinent 
a un dels cinc centres de la xarxa pública

L’Escola d’Adults, amb seu a Can 
Sant Joan, iniciarà el 4 de juny el 
període de preinscripció per al curs 
vinent, que romandrà obert durant 
tot el mes. El centre, amb 35 anys 
d’experiència, oferta cursos d’ac-
cés a grau mitjà i superior, gradu-
at de l’ESO, informàtica i anglès, 
a més de formació per a persones 
nouvingudes per a l’obtenció de 
la nacionalitat i la incorporació al 
sistema educatiu. “Oferim noves 
oportunitats per posar al dia els 
estudis i ampliar el currículum 
per tal de fer front amb més ga-
ranties l’exigent mercat laboral”, 
ha comentat la directora del centre, 
Adela Gràcia. 
Coincidint amb l’arribada de la cri-
si econòmica i l’augment de l’atur, 
l’Escola d’Adults, que depèn del 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, 
va experimen-
tar un ‘boom’ 
d’alumnat. Però,  
a mesura que ha 
anat millorant la 
conjuntura eco-
nòmica, amb la 
creació de llocs de treball, s’ha re-
gistrat una davallada d’assistència 
a les aules. Aquest fet preocupa el 
centre, que vol trencar amb la imat-
ge negativa que es té de les Escoles 
d’Adults. “No som un espai de 

recollida del fracàs escolar. Te-
nim un programa per millorar 
la formació destinat a persones 
que, pel motiu que sigui, no han 
tingut l’oportunitat o la necessi-
tat d’estudiar”, explica Gràcia, qui 
ha destacat la gratuïtat dels estudis 
i la fl exibilitat horària, amb torn de 
matí, tarda i vespre per compagi-
nar les classes amb la feina. 
Un altre dels aspectes que es des-
coneixen de les Escoles d’Adults és 
que l’alumnat d’anglès i informà-
tica pot obtenir la titulació ofi cial 
al mateix centre. En el cas de la 
llengua anglesa, superant els tres 
cursos (fi ns a l’A.2.2) es pot acce-
dir directament a tercer de l’Escola 
Ofi cial d’Idiomes sense haver de 
fer una prova de nivell. Pel que fa a 
la informàtica, es pot aconseguir el 
títol Competic –equivalent a l’antic 
ACTIC– des del nivell inicial fi ns 

al tercer.
D’altra banda, 
el centre també 
ofereix el curs 
instrumental, 
que consta de 
classes d’alfabe-
tització, d’adqui-

sició de fl uïdesa lingüística i la pre-
paració per incorporar-se a l’ESO. 
Per a les persones nouvingudes, es 
fan sessions d’acollida, català, cas-
tellà i preparació per a la prova de 
l’obtenció de nacionalitat.

ESCOLA D’ADULTS

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

La preinscripció es 
podrà fer al mateix 
equipament durant   
tot el mes de juny

Alumnes de l’Escola d’Adults a una de les classes que s’imparteixen al centre educatiu, ubicat al carrer Reixagó de Can Sant Joan
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Hi ha cursos d’accés a grau mitjà i superior, anglès, informàtica i l’ESO, a més d’un programa per a persones nouvingudes

El centre ofereix noves oportunitats 
per no perdre el tren de la formació

‘Mai és tard per aprendre el que t’agrada’ 
Noel de Soto treballa actualment 
al Departament d’Informàtica de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Quan tenia 23 anys, va decidir 
apuntar-se a l’Escola d’Adults 
(EA) per obtenir el títol de l’ESO. 
“A l’EA em van ajudar a trobar el 
meu futur professional. Després 
d’aprovar la secundària, vaig fer 
el curs d’accés a grau mitjà i vaig 
estudiar Sistemes Microinformà-
tics i Xarxes”, explica De Soto, 
qui recomana “no deixar passar 
l’oportunitat de ser el que es vol, 

perquè mai és tard per aprendre 
el que t’agrada”. Altres exalumnes 
també estan molt contents del seu 
pas per l’escola. Satur Tardío va 
deixar els estudis als 14 anys i va 
estar treballant a diverses empre-
ses fi ns que es va quedar a l’atur 
amb 45 anys. “Vaig decidir que 
m’havia de formar per trobar una 
nova feina”, comenta Tardío. Ara 
és funcionària d’auxiliar d’inferme-
ria a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
Per a la majoria d’exalumnes, l’EA 
és molt més que un centre educa-

tiu on s’imparteixen coneixements. 
“És una gran família on, sobretot, 
t’ajuden a creure en tu mateixa”, 
manifesta Juliette Urrea, una jove 
colombiana que va cursar diversos 
estudis al centre de Can Sant Joan 
fi ns aconseguir l’accés al grau mit-
jà d’auxiliar d’infermeria. “M’han 
ajudat molt a incorporar-me a la 
vida laboral i a la societat cata-
lana”, manifesta Urrea, qui està 
treballant del que va estudiar en 
un geriàtric de la Fundació Sant 
Andreu de Palomar | SA



10 2a quinzena | Maig 201810 Societat

INS LA FERRERIA

Les diverses accions que ha dut a 
terme la comunitat educativa per 
evitar el trasllat del cicle de Do-
cumentació Sanitària de l’INS La 
Ferreria a un institut de Terrassa 
no han servit perquè els Serveis 
Territorials d’Ensenyament del 
Vallès Occidental, qui té la com-
petència en aquest àmbit, fes mar-
xa enrera en la seva decisió. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament ha 
avançat que demanarà una reu-
nió amb el futur conseller d’En-
senyament de la Generalitat per 
mostrar-li la seva disconformitat 
amb la mesura. “Aquest cicle és 
una oferta totalment consolida-
da que té un nivell d’inserció 
laboral molt elevat i atrau per-
sones d’arreu de la comarca”, 
va manifestar la regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA). Malgrat 

la negativa dels Serveis Territo-
rials, l’alumnat i el professorat 
afectat no defalleixen en la lluita 
per mantenir el cicle a Montcada. 
El 17 de maig, van convocar una 
concentració davant del Departa-
ment d’Ensenyament, coincidint 
amb la reunió del Consell Esco-

lar de Catalunya, on Montcada 
té representació municipal. A la 
protesta hi va assistir una àmplia 
delegació del consistori, així com 
el diputat montcadenc Joan Josep 
Nuet, de Catalunya en Comú 
Podem, i la portaveu de Podem 
Catalunya, Conchi Abellán. 

La continuïtat del cicle formatiu sanitari arriba fi ns al Consell Escolar de Catalunya 

El govern demanarà una reunió amb 
el futur conseller d’Ensenyament

Manifestació davant del Departament d’Ensenyament, a Barcelona, el passat 17 de maig
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Sílvia Alquézar | Redacció

CURS 2018-2019

La Regidoria d’Educació, In-
fància i Joventut ha avançat que 
la totalitat dels infants que han 
fet la preinscripció per accedir 
a un dels cinc centres de la xar-
xa d’Escoles Bressol Municipals 
(EBM) tindrà plaça el curs vi-
nent. Enguany, s’han presentat 
158 sol·licituds, de les quals 17 
són de P0, 84 de P1 i 57 de P2. 
Les aules de nadons s’obriran als 
tres centres on hi hagut deman-
da: Font Freda i Can Casamada, 

amb totes les places cobertes; 
i Mitja Costa, que es posarà en 
funcionament, tot i que només 
compta amb dues inscripcions. 
Pel que fa a P1, únicament que-
den vacants a l’EBM Camí del 
Bosc, a Can Cuiàs, mentre que a 
la resta de centres, les sol·licituds 
han superat les places oferta-
des. El consistori està valorant 
la possibilitat d’obrir una nova 
aula de P1 a Can Sant Joan per 
encabir l’alumnat que no ha en-
trat en primera opció a les altres 

escoles. Respecte a P2, l’oferta i 
la demana ha quadrat, tot i que 
no en la primera opció escollida, 
ja que entre el Font Freda i Can 
Casamada hi ha un excedent de 
10 alumnes, que poden ser absor-
bits per les escoles de Can Cuiàs 
i Mitja Costa, amb 8 i 2 vacants 
respectivament. 
L’Ajuntament farà públiques les 
llistes defi nitives de l’alumnat ad-
mès el 29 de maig, un dia després 
del sorteig entre les sol·licituds 
amb la mateixa puntuació.

La llista defi nitiva dels alumnes admesos es penjarà el 29 de maig a cada centre

Tots els infants inscrits tindran plaça 
a la xarxa pública d’escoles bressol

Sílvia Alquézar | Redacció

L’entitat s’ha adjudicat el tercer premi, valorat en 499 euros, a la 
categoria Fem xarxa per l’èxit educatiu amb un projecte que pro-
mou la lectura i la convivència entre els infants i les seves famílies. 
L’entrega de premis va tenir lloc el 19 de maig, a Barcelona. D’altra 
banda, l’alumne Pol Duro, de segon, ha guanyat el primer premi 
de poesia als Jocs Florals Escolars de Catalunya amb el poema 
‘Endevinalla’. Un altre estudiant del centre, Mohamed Karim, de 
5è, ha disputat la fi nal dels premis Pangea de matemàtiques | SA

PREMIS
L’Ampa El Turó guanya el tercer guardó dels Premis 
Fapac amb un projecte per promoure l’hàbit lector

Una alumna de La Salle, segona als premis Poincaré
Mariona Sánchez, de 2n de Batxillerat, ha guanyat el segon premi 
pel seu treball de recerca titulat ‘Anàlisi matemàtica del sistema di-
nàmic consistent a aplicar el mètode de Newton a la funció sinus’. 
El guardó consisteix en 500 euros en vals d’obsequi i la publicació 
de la investigació en una revista especialitzada de matemàtiques. 
El lliurament de premis va tenir lloc l’11 de maig, a la Facultat de 
Matemàtiques i Estadística de l’UPC, promotora del concurs | SA

La prova, que va tenir lloc el 18 de maig, és un esdeveniment es-
portiu i solidari per involucrar l’alumnat en la lluita contra la fam al 
món. Els alumnes d’infantil del FEDAC van disputar la cursa a la 
Zona Esportiva Centre, mentre que l’alumnat de primària i el de la 
Ferreria –de 1r i 2n d’ESO– van córrer a les pistes d’atletisme de La 
Ferreria. Cada participant havia de buscar un o més patrocinadors, 
que s’havien de comprometre a fer una aportació econòmica per 
cada volta completada. En el moment de tancar aquesta edició, el 
FEDAC havia recollit 2.500 euros i l’INS La Ferreria –foto de l’es-
querra– havia d’acabar el recompte | SA

SOLIDARITAT
L’INS La Ferreria i l’escola FEDAC participen a la 
cursa organitzada per l’ong Acció contra la fam
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La Fira de Comerç Just i la Banca 
Ètica, que per primera vegada s’ha 
fet en el marc de la Festa Major, va 
atraure el 19 de maig més públic 
que en edicions anteriors, segons 
l’organització. La mostra és l’acte 
central de les accions que organitza 
l’Ajuntament per difondre aquest 
tipus d’activitat econòmica alterna-
tiva. Al matí, amb la col·laboració 
de la Biblioteca Elisenda, es van 
fer jocs de gran format, de taula, el 
taller ‘Just o injust, tria la teva aven-
tura’, un contacontes, una exposi-
ció, tallers de xapes, crispetes, una 
haima amb te i venda de productes 
de comerç just. Hi van participar 
Creu Roja, Aldees Infantils, Se-
tem, Casa Amaziga i Montcada 
Solidària. A la tarda, es va fer l’es-
pectacle ‘Karibú’,  que va acabar 
abans d’hora a causa de la pluja. 

Altres propostes. El Centre Cívic 
La Ribera va acollir el 24 de maig 
un taller de cacau de comerç just, 
i el 31, tindrà lloc al Casal de la 
Mina. L’activitat és gratuïta i es 
farà de 17.30 a 18.30h. Per fer la 
inscripció, cal adreçar-se directa-
ment a l’equipament on es vol fer 

el taller. El 30 de maig n’hi haurà 
un altre sobre cafè de comerç just 
al Centre Cívic l’Alzina, de 18.30 
a 19.30h. També s’han programat 
quatre tallers de teatre al Centre 
Obert Can Sant Joan i amb alum-
nes de quart d’ESO de les escoles 
la Salle i Ginesta.

Representants de la Casa Amaziga, que va instal·lar un estand a la Fira de Comerç Just

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

Hi va haver jocs, tallers, música i una mostra d’entitats i activitats d’economia social

La Fira de Comerç Just atrau més 
públic en el marc de la Festa Major

Sílvia Alquézar | Redacció

Els jocs es van inaugurar el 16 de maig

El jovent dels centres oberts La 
Ribera i Font Pudenta va realitzar 
el 7 de maig una activitat comu-
nitària a la plaça Lluís Companys 
que va consistir en el pintat de 
jocs tradicionals a la pista de pa-
tinatge i bàsquet. L’objectiu de 
la iniciativa és fomentar que les 
famílies i els infants juguin con-
juntament, s’incentivi la imagina-
ció i serveixi com a eina d’unió i 
coneixença entre la comunitat. El 
projecte es va presentar el dia 16 
de maig, amb una festa amenit-
zada amb música i acompanyada 
d’un berenar popular | SA

És una acció dels centres oberts de la Ribera i Font Pudenta

Jocs tradicionals a la 
pista del parc infantil

PLAÇA LLUÍS COMPANYS

Pepi López, propietària d’una bo-
tiga d’animals instaurada al barri 
ara fa 6 anys, és la nova presiden-
ta de l’Associació de Comerciants 
de Can Sant Joan en substitució 
de Rafa Domínguez, qui ha estat 
al càrrec durant els darrers 15. 
“Aquesta és la primera vegada 
que hi ha una dona al front de 
l’entitat i espero no decebre”, 
ha dit López, tot destacant que 
la junta està formada per gent 
majoritàriament jove, molt moti-
vada i amb ganes d’engegar nous 
projectes. “Mantindrem el que 
funciona perquè, fi ns ara, s’ha 
fet molt bona feina, sobretot 

gràcies al lideratge de Rafa, 
que seguirà amb nosaltres”, ha 
manifestat la nova presidenta de 
l’entitat. L’Associació de Comer-
ciants de Can Sant Joan és una 
de les més antigues del municipi 
i compta amb una quarantena de 

socis. L’entitat organitza anual-
ment la Fira del Comerç i d’Arte-
sania així com concursos per pro-
moure el comerç, especialment al 
Nadal. La nova junta ja s’ha reu-
nit amb la regidora de Comerç, 
Montse Ribera (ERC) | PA

La presidenta –quarta per la dreta– amb Domínguez, altres membres de la junta i Ribera
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La nova presidenta de l’entitat és Pepi López en substitució de Rafa Domínguez

L’associació de comerç té nova junta
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El nou acord millora el que es va 
signar l’any passat, que té com a 
objectiu oferir serveis d’oci i lleu-
re a persones amb discapacitat 
majors de 16 anys. El conveni in-
corpora una activitat d’una hora 
i mitja de durada a la tarda entre 
setmana, que s’afegeix a la que ja 

es fa els dissabtes a la tarda a l’Es-
pai Jove Can Tauler. Una altra de 
les novetats és la sortida de dos 
dies i una nit els caps de setmana 
i el Casal ‘Nadal per a tu’, que es 
realitza els dies no festius de les 
dates nadalenques, de 16 a 20h, a 
l’equipament municipal | SA

L’Ajuntament amplia el conveni 
de col·laboració amb Oratge
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Arriba la setena edició 
de la Mostra de tai-txi
Tindrà lloc el 3 de juny als exteriors 
del Casal de la Mina, a les 10h. En-
guany hi participaran els monitors 
Olga Beato, de l’Espai Tai-Txí; Joao 
Riera, de l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME); Roser Alcover, 
del Casal de la Mina; i Jordi Marin, 
dels grups del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina, i del Casal Cívic 
Montcada i Reixac. La iniciativa, or-
ganitzada per l’Ajuntament i les en-
titats  participants, està plenament 
consolidada i atrau una elevada 
assistència de públic | SA  

L’Ajuntament se suma 
al Dia Mundial 
contra la LGBTIfòbia
Els dos balcons de la Casa de la 
Vila van lluir el dia de l’efemèride, el 
17 de maig, banderes amb el lema 
‘Montcada contra l’lgbtifòbia’ i el 
consistori i l’Observatori contra l’ho-
mofòbia van elaborar un manifest 
que fi xa diversos reptes en defensa 
de la llibertat sexual. D’altra banda, 
la Biblioteca Elisenda exposa fi ns al 
31 de maig un fons de material es-
pecífi c dedicat al col·lectiu LGTBI i 
una mostra sobre els drets sexuals. 
A l’Espai Jove Can Tauler es va pin-
tar un mural contra l’homofòbia | SA  

L’Ajuntament i les entitats de do-
nes de Montcada i Reixac orga-
nitzen fi ns al 8 de juny diverses 
activitats per commemorar el Dia 
d’Acció per la Salut de les Dones, 
que ofi cialment és el 28 de maig. El 
programa va començar amb dues 
activitats organitzades pel Grup de 
Dones de Can Sant Joan a l’Espai 
Kursaal: el 18 de maig hi va haver 
un taller de reiki i el dia 22, una 
xerrada sobre comunicació i salut 
emocional a càrrec de la tècnica de 
Polítiques d’Igualtat de l’Ajunta-
ment, Carmen Laura Sánchez.

Altres actes. La Xarxa d’Equipa-
ments ofereix una masterclass de 
gimnàstica el 25 de maig al parc 
de les Aigües, a les 16.30h. El dia 
29, hi haurà un cinefòrum, amb 
el documental ‘La mujer, cosa de 
hombres’, dirigida per Isabel Coi-
xet. Serà a l’Auditori Municipal, a 
les 19h. El 8 de juny, a les 17h, hi 
haurà un taller d’escriptura autobi-

ogràfi ca a la Casa de la Vila per al 
qual cal inscripció prèvia. D’altra 
banda, l’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) i Montcada 
Aqua col·laboren amb la comme-
moració i fan portes obertes del 28 
de maig a l’1 de juny a algunes de 
les activitats esportives del Kursaal, 
de la zona esportiva centre, el pa-
velló Miquel Poblet i l’Aqua. Podeu 
consultar els horaris de les jornades 
a www.montcada.cat.

Les activitats es desenvoluparan fi ns al 8 de juny

En marxa el programa 
per celebrar l’efemèride

DIA PER LA SALUT DE LES DONES

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada Ràdio i www.montcada-
radio.com han obert el termini per 
rebre propostes de programes ra-
diofònics cara a la propera tempo-
rada. La convocatòria s’adreça a 
particulars, entitats o associacions 
que tinguin interès pel món de la 
ràdio i vulguin participar-hi amb 
un programa de creació pròpia 
sobre temàtica diversa. 

Termini. Les propostes es poden 
enviar fi ns al 29 de juny al correu 
electrònic som@laveu.cat, fent cons-
tar en el mail l’assumpte ‘Proposta 
per a Montcada Ràdio’, un breu 
resum del contingut i els objectius 
del programa i les dades de la 
persona responsable per poder-hi 
contactar. L’emissora municipal 
compta aquesta temporada amb 
una vintena d’espais especialit-
zats, elaborats per una quarante-
na de persones col·laboradores. 
Els programes s’emeten de di-
lluns a divendres, entre les 20h i 
la mitjanit, i es repeteixen també 
els caps de setmana. 

Obert el termini 
per presentar 
propostes a 
Montcada Ràdio
Sílvia Alquézar | Redacció

...també és notícia..........

Bona acollida de la Festa de la Rosa de Terra Nostra
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Va tenir lloc el 13 de maig, organitzada per l’AV del barri. Un total 
de 29 persones es va presentar al concurs, que van guanyar Chari 
Urdiales (primer premi), Aniol Bofi ll (segon) i Ana Ruiz (tercer). Una 
delegació local encapçalada per l’alcaldessa, Laura Campos, va for-
mar part del jurat i va lliurar els premis. La festa també va comptar 
amb una ballada de sardanes i tallers infantils | SA

L’IME i l’Aqua fan jornades de portes obertes
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La Casa de la Vila amb la bandera LGTBI
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>Editorial
Idea engrescadora

La propera edició de 
‘La Veu’, el 8 de juny

Joves del Centre Obert de la Font Pudenta 
participen al concert de Roger Waters
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Transformar l’espai que ocu-
pen les pilones de la C33 en 
una galeria d’art a cel obert 
és una proposta que, sense 
requerir una gran inversió, 
ajudarà a posar en valor un in-
dret  que sempre ha estat gris 
i fosc. De fet, serà la segona 
acció que es durà a terme en 
aquest sentit després de la 
penjada de les fotografi es de 
veïns del barri de la Ribera 
que va es fer en el marc del 
programa Diàlegs Migrants 
l’any 2014, en col·laboració 
amb la Fundació Mescladís. 
L’èxit d’aquella iniciativa, que 
quatre anys després encara 
es manté intacta, és un bon 
senyal cara a pensar que els 
murals del festival MIRAMiR 
també seran valorats i respec-
tats per la ciutadania. Ja que 
el municipi suporta tota mena 
d’infraestructures, integrar-les 
al paisatge amb un toc de co-
lor de ben segur millorarà la 
seva imatge.

Gràcies Camí del Bosc!
Ara acabem una etapa i la nostra fi lla 
Ariadna deixarà d’anar a l’Escola Bres-
sol Municipal del Camí del Bosc per 
començar una nova aventura a l’escola 
El Viver. En un moment de tancar etapa 
i obrir nous camins volem agrair la pro-
fessionalitat, el tracte i tot el que hem 
après a l’EBM de Camí del Bosc.
Vam arribar com a pare i mare prime-
rencs, descobrint el nou món que és 
tenir una bebé. A l’EBM ens van acom-
panyar, explicar, donar eines, propos-
tes de millora i límits. I sempre, amb 
paciència i molta estima. A cada infant 
i família ens feien sentir especials. Per 
a nosaltres ha estat un camí amb molt 
bona companyia educativa. Gràcies a 
tot l’equip i en especial a Maria.

Família Alcántara Alcalá
Can Sant Joan 

Portes obertes a El Caliu
El proper dia 1 de juny el menjador 
social El Caliu, un espai autogestio-

nat per persones voluntàries del mu-
nicipi, obrirà les seves portes de 17 a 
20h per celebrar els cinc anys de la 
seva inau guració. Serà una oportuni-
tat per reunir els veïns, amics i totes 
les persones conegudes o anònimes, 
entitats, escoles i associacions que 
han anat posant el seu granet de so-
rra en aquest projecte solidari i per 
agrair l’esforç i el camí compartit fi ns 
al dia d’avui. Tant de bo ben aviat 
aquest menjador, com tants d’ altres, 
no sigui necessari perquè a la socie-
tat no hi hagi espai per a cap mena 
d’exclusió, sigui pel motiu que sigui. 
Mentrestant, el dia 1 tindrem el goig 
d’agrair tota aquesta meravellosa xar-
xa de solidaritat que permet, a través 
dels àpats, crear un espai de cohesió 
i d’acollida per a aquelles persones 
que realment ho necessiten i que 
sovint tenim més a prop del que ens 
pensem.

Equip de voluntaris ‘El Caliu’
Montcada

Usuaris del Centre Obert de la 
Font Pudenta, gestionat per Alde-
es Infantils, van participar a l’abril 
al concert que Roger Waters, an-
tic component de Pink Floyd, va 
oferir a Barcelona. Concretament, 
van formar part del cos de ball de 
la mítica cançó ‘Another brick in 
the wall’ i van mostrar al públic 
unes samarretes amb el lema 
‘Resist’. Tant els joves com l’equip 
educador i les famílies han viscut 
una experiència inoblidable. Es 
tractava d’un repte que tothom va 
viure amb molts nervis però tam-
bé amb moltes ganes i entusias-
me. El mateix Walters els va agrair 
personalment la seva participació 
al concert. 
Centre Obert Font Pudenta

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat
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Finalment la previsió metereolò-
gica que anunciava pluges no es 
va complir i la Festa Major 2018 
es va poder celebrar amb norma-
litat. Durant quatre dies, del 18 
al 21 de maig, milers de mont-
cadencs van sortir al carrer per 
compartir un ampli programa 
d’activitats lúdiques, culturals i 
esportives. La regidora de Cul-
tura i Patrimoni, Mónica Mar-
tínez (ICV-EUiA), s’ha mostrat 
satisfeta per l’afl uència de públic 
als actes, “que demostra que 
s’ha aconseguit revertir la ten-
dència de molts montcadencs a 
marxar de pont durant la Fes-
ta Major”. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), ha agraït 
l’esforç dels diferents departa-
ments de l’Ajuntament i a les en-
titats que “han treballat de va-
lent per fer possible els quatre 
dies de festa”.

Infantils. Els carrers del joc i del 
circ i els espectacles infantils, 
centralitzats al carrer Major, van 
aixecar força interès entre el pú-
blic familiar. El tobogan gegant 
d’aigua a l’avinguda de La Ribera 

va registrar cues durant tot el dia, 
amb l’estrena d’una franja horària 
per als adults. La Montcada Ga-
ming Party, que es va celebrar al 
pavelló Miquel Poblet, va superar 
les expectatives de l’organització 
i, fi ns i tot, es va haver de fer una 
competició prèvia per triar els 32 
fi nalistes del torneig FIFA 2018. 
El vermut musical al Parc Antiga 
Cerveseria, amb el grup Venancio 
y los jóvenes de antaño, va tenir 
bona resposta en un espai que s’es-
trenava com a escenari d’actes de 
Festa Major. A la nit, els concerts 
d’Itaca Band, Hotel Cochambre 
i Ladilla Rusa van atraure força 
públic. La Festa Holi, amb prop 
de 3.000 persones, va tornar a ser 
l’acte més multitudinari del pro-
grama. Entre les activitats orga-
nitzades per les entitats, destaca el 
correfoc dels Diables de Can Sant 
Joan, que es va inaugurar amb 
una performance del grup Dèria 
Teatre, la Diada Castellera i la cer-
cavila dels Gegants i capgrossos. 
El 25 de maig tindrà lloc l’acte de 
lliurament de premis del concurs 
d’Instagram de Festa Major a la 
seu d’Afotmir, al Centre Cívic de 
Mas Rampinyo (18h).

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 19

TORNA EL MONTCADASONS
Quatre grups de rock i un de pop d’autor 
actuaran el 30 de juny a l’Espai Poblet

Laura Grau | Montcada

Els montcadencs fan seus els carrers
L’elevada assistència a la majoria d’actes ha estat la tònica de quatres dies d’activitats culturals, lúdiques i esportives 

FESTA MAJOR 2018

La Festa Holi Dolly va reunir prop de 3.000 persones al costat de l’Espai Poblet, on es van fer diferents explosions de pols al ritme de la música

Una de les originals propostes del carrer del joc per a la canalla
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El carrer del circ va oferir la possibilitat de tastar diferents disciplines

El tobogan aquàtic, instal·lat a l’avinguda de La Ribera, va ser una de les activitats infantils que va despertar més entusiasme entre la canalla 

L’Espingari va actuar a la plaça de l’Església amb el seu repertori d’havaneres i algun bolero
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Alumnes de l’Aula de Rock de Montcada van oferir un concert de versions al carrer Major
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FESTA MAJOR 2018

Els Diables de Can Sant Joan van estrenar una performance dirigida per Dèria que va servir per inaugurar el correfoc des de la Porta de l’Infern

El grup Hotel Cochambre va actuar la nit de diumenge Ladilla Rusa va debutar a la Festa Major de Montcada amb la seva música ‘petarda’

Venancio y los Jóvenes de antaño van amenitzar un vermut musical al parc Antiga Cerveseria La companyia Teatre Mòbil va representar l’obra ‘Còsmix’
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Dani Nel·lo i els saxofonistes salvatges van tancar la programació diumenge a la tarda
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Els Castellers de Montcada i Reixac, durant la seva actuació a la Diada de diumenge, 20 de maig
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El Grup de Teatre La Salle va representar el musical ‘Espectacular espectacle’ El Museu va organitzar una recreació històrica al jaciment Les Maleses  
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Itaca Band va ser un dels plats forts del programa de concerts a l’Espai Poblet

L’Orquestra Maravella va omplir el Teatre Municipal diumenge a la tarda amb cançons de sempre
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La Ribera va viure la seva Festa 
Major els dies 11, 12 i 13 de maig. 
Enguany el programa festiu el 
van organitzar conjuntament 
l’AV, el Club Deportivo de Ecua-
volley, l’associació Pakistanesa 
Cricket Club i els veïns de la 
Taula Activa –l’espai veïnal del 
Pla de Desenvolupament Co-
munitari. Les activitats que van 
aixecar més entusiasme entre la 
canalla van ser el concurs de ta-
lents, la segona edició de la cursa 
pels carrers dels barri i  una sessió 
de zumba. 
La gimcana esportiva i els tallers 
de Hama també van tenir bona 
acollida. El mal temps va obligar 
a suspendre algunes activitats 
infantils i el ball amb l’orquestra. 
La trobada de puntaires, el parc 
d’infl ables i la festa Holi amb es-
cuma van completar el progra-
ma. El president de l’AV, Jaime 
Imbernón, ha destacat “la im-
plicació en la festa de veïns de 
totes les nacionalitats i cultures 
presents al barri”.

Laura Grau | Redacció

El concurs Ribera Talent va congregar petits artistes del barri que van actuar dalt de l’escenari

LA RIBERA

La festa major aconsegueix implicar 
veïns i entitats de diferents cultures
El festival de talents, la gimcana esportiva i la festa Holi amb escuma, actes més destacats 
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Tres nens, gaudint de l’escuma, aigua i pols de color de la Holi que es va fer al matí de diumenge
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FONT PUDENTA-MUNTANYETA
El barri viurà la seva Festa Major del 8 al 10 de juny
El primer dia, hi haurà 
jocs infl ables, festival 
de talents per a petits 
i grans i un concert 
de rumba-fusió. El dia 
9, serà el torn de les 
havaneres amb L’Es-
pingari i les sevillanes 
amb el grup Alma Fla-
menca i el ball de nit 
amb l’orquestra Soli-
mar. I l’últim dia, destaquen la sessió de zumba, l’actuació dels 
Castellers i la festa Holi, amb fi nal d’escuma. L’AV –a la foto, durant 
la sardinada de Festa Major– anima els veïns a participar | LR

L’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll –a la foto, durant l’arrossa-
da popular de la Festa Major– prepara la Festa de la Primavera, 
que tindrà lloc el 2 de juny al camí de la Font Freda. El programa 
començarà amb una trobada de motards i un esmorzar popular 
(10h). A partir de les 11h, els més petits podran gaudir d’un circuit 
de karts, un patinador aquàtic i una festa de l’escuma. A la tarda, 
hi haurà una exhibició de l’escola Shi Kan (18.30h) i una sessió 
de zumba (19.30h). I, a la nit, ball de festa amb el grup Melao | LR

MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL
L’AV organitza la Festa de la Primavera el 2 de juny
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Cinc conjunts locals han estat seleccionats 
per participar al festival Montcadasons
Electric Cinnamon, Besos Robados, La Rubia del Fa, Desenfreno i L’home Invent actuaran a l’Espai Poblet el 30 de juny

MÚSICA

L’Espai Poblet, al camí de la 
Font Freda, acollirà el 30 de juny 
a les 23h la cinquena edició del 
festival Montcadasons en el que 
actuaran cinc grups de Montca-
da: Electric Cinnamon, L’home 
Invent, Besos Robados, La Ru-
bia del Fa i Desenfreno. Aquests 
són els grups que van superar la 
fase preliminar del concurs que 
convoca la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni per escollir les pro-
postes que es programaran al 
festival. Un dels requisits bàsics 
és que almenys algun dels com-
ponents de la banda estigui em-
padronat a Montcada. La con-
vocatòria va rebre 9 propostes, 
8 de les quals van participar en 
l’audició en directe que es va fer 
el 26 d’abril a l’Auditori Munici-
pal amb la presència d’un jurat 
format pels professors de l’Aula 
de Música Teresa Silva, Carlos 
Abril i Aitor Franch; el cantant 
d’Itaca Band, Albert García; el 
compositor i representant de la 
Unió Musical Montcada, Rafa 
Ruiz, i un tècnic de Cultura.  El 
jurat va seleccionar 5 grups que, 
a més de poder actuar al festival 
Montcadasons, rebran una gra-
tifi cació de 500 euros cadascun.

Va de rock. El rock és l’estil pre-
dominant dels grups seleccio-

nats. Electric Cinnamon és una 
banda de pop-rock progressiu 
liderada per Carlota Pagès (veu 
i guitarra),  que crea atmosferes 
properes a la psicodèlia, amb 
lletres delicades i posant molta 
cura en la sonoritat i la intenció 
de les cançons. Besos Robados, 
liderat per Dani Díaz, presenta-
rà temes del seu disc ‘Apuesta al 
rojo’, que va del rock clàssic al 
pop-rock, amb tonades que en-
ganxen, lletres desenfadades i 
ritmes que recorden grups com 
Pereza i Fito y Fitipaldis. 

Infl uències. La Rubia del Fa culti-
va un rock amb aires dels setan-
ta i aposta per temes propis en 
castellà marcats per la infl uèn cia 
d’artistes tan diversos com Eric 
Clapton, Rolling Stones i The 
Who, entre d’altres. El grup col-
labora amb la Fundació Vicente 
Ferrer, de la mà de qui va fer una 
gira per recaptar fons per a una 
escola d’Anantapur. Desenfreno 
és un grup de punk rock amb  
tocs de metal, ska i blues. L’únic 
grup que no és de rock, sinó de 
pop d’autor és L’home Invent 
(Fran Delgado), recentment se-
leccionat al concurs Sona9 de la 
revista Enderrock, que tocarà 
alguns dels temes del seu primer 
treball ‘Abrera-Mura’, en procés 
de gravació.  

Laura Grau | Mas Rampinyo
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El grup de rock Besos Robados presentarà temes del seu nou treball ‘Apuesta al rojo’

La banda Electric Cinnamon, liderat per Carlota Pagès, aposta pel rock progressiu Desenfreno Montcada és un grup de rock, metal, ska i punk
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La Rubia del Fa està infl uenciada pel rock dels setanta
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L’Escola de Talla i Escultura de 
Luis Barbosa inaugura el 25 de 
maig a les 19h l’exposició de fi  
de curs. Amb el títol ‘Itinera-
ris’, la mostra està formada per 
una quarantena d’obres creades 
pels 16 alumnes del centre de 
Can Sant Joan a partir d’objec-
tes trobats casualment. Cada 
alumne ha expressat per escrit 
el procés creatiu que ha seguit, 
tant des del punt de vista tècnic 
com conceptual. Tots els textos 
formen part d’un llibre que s’ha 
editat amb motiu de la mostra 
i que també romandrà exposat 
perquè el públic pugui descobrir 
què hi ha al darrera de cada 
obra.
L’acte inaugural inclourà una 
conferència de l’artista Maese 
Pérez que porta per títol ‘Pin-
tura en las orejas: arte, música 
y algún aderezo’. “Hem volgut 
indagar sobre la relació entre 
l’escultura i la pintura acudint 
a un gran artista local com 
ell”, ha dit Barbosa.

Laura Grau | Montcada

Alumnes de l’Escola de Talla i Escultura, durant un taller a l’aire lliure fet a la Fira d’Artesania

ESCOLA DE TALLA I ESCULTURA

Els alumnes transformen objectes 
trobats en obres escultòriques
La mostra, formada per quaranta treballs, es podrà visitar al Kursaal fi ns al 15 de juny 

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

‘Vine a viure una tarda apoca-
líptica pels carrers de Can Sant 
Joan entre endevinalles, morts 
vivents i personatges excèntrics’.
Aquest és el reclam de la gimca-
na que organitza el grup de joves 
de l’AV del barri el 26 de maig. El 
punt de partida del joc de rol serà 
la plaça del Bosc a les 20h. Les 
persones interessades es poden 
apuntar a l’esdeveniment creat al 
Facebook amb el títol ‘Zombi 
Scape’, especifi cant si volen ser 
zombis o supervivents.  L’argu-
ment del joc és que les emissions 
de gasos de la cimentera hauri-
en causat la transformació dels 
humans en zombis i, per poder 
trobar una cura, els participants 
han de superar unes proves que 
inclouen coneixements sobre 
la contaminació atmosfèrica a 
Montcada.

Vessant divulgativa. La iniciati-
va té el seu origen en un treball 
que va fer un grup d’alumnes de 
Ciències  Ambientals de la Uni-

versitat de Barcelona (UB) sobre 
la qualitat de l’aire a Montcada. 
“La seva intenció inicial era fer 
tallers a les escoles, però vam 
pensar que seria més efectiu 
divulgar les dades sa través 
d’un joc de rol o gimcana”, ha 
explicat una de les organitzado-
ra, Rosaura Ramos. També hi 
col·laboren estudiants de maqui-
llatge que s’ocuparan de la carac-
terització dels participants. 

Can Sant Joan viurà 
una gimcana de zombis
L’activitat l’organitza el grup de joves de l’AV el 26 de maig

ZS

NOVETAT

Joan Buxó, de l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada (Afotmir), inau-
gura el 30 de maig la mostra ‘Els sense sostre’ a la Casa de la Vila 
(19.30h). Les obres retraten gent que dorm al carrer a la ciutat de Bar-
celona i, més enllà de la vessant artística, intenten denunciar aquestes 
situacions i revindicar el dret a una vivenda digna. L’Auditori Municipal 
acollirà a partir del 29 de maig l’exposició de fotografi a de Carles Duar-
te titulada ‘Quadern d’albades’, on plasma els canvis de llum que es 
produeixen al paisatge de ciutats com Barcelona i L’Escala durant les 
primeres clarors del dia fi ns que surt el sol. La inauguració tindrà lloc 
el 5 de juny, a les 19.30h   | LG

> Fotografi es de Joan Buxó i Carles Duarte

Laura Grau | Redacció

La moda zombi i de terror atrau els joves  
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25 l divendres
Jocs escolars. Acte de cloenda amb lliu-
rament de trofeus, jocs i zumba. Hora: 
17.30h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 
Poblet. 

Veredicte. Del concurs de fotografi a 
d’Instagram de la Festa Major. Hora: 
18h. Lloc: Seu de l’Afotmir, al Centre 
Cívic de Mas Rampinyo.

Inauguració. Exposició ‘Itinerari’, de 
l’Escola de Talla i Escultura i xerrada de 
Maese Pérez ‘La pintura en les orejas: 
arte, música y algún aderezo’. Hora: 
19h. Lloc: Kursaal.

26 l dissabte
Gimcana. ‘Zombi Scape’. Hora: 20h. 
Lloc: Plaça del Bosc. Organitza: Grup de 
Joves de l’AV de Can Sant Joan (veure 
pàgina 20).

27 l diumenge
Sortida. XVI Bicicleta del Besòs. Hora: 
10.30h. Informació i inscripcions a 
www.besos-tordera.cat.

Visita. Portes obertes de l’església de 
Reixac i visita guiada. Hora: 11h.

Jugatecambiental. ‘El món dels insec-
tes’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Lla-
cuna. 

29 l dimarts
Presentació. Procés participatiu sobre 
el reglament de participació ciutadana. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

Cinema. Documental ‘La mujer, cosa de 
hombres’, d’Isabel Coixet. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori Municipal. 

30 l dimecres
Inauguració. ‘Els sense sostre’, del fo-
tògraf Joan Buxó. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

2 l dissabte
Festa. De Montcada Nova-Pla d’en Coll. 
Hora: 11h (veure pàgina 16).

3 l diumenge
Taitxí. VII Mostra de Tai-txi, Hora: 10h. 
Lloc: Exteriors del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina.

4 l dilluns
Xerrada. Consells per evitar els cops de 
calor, a càrrec de l’EAP de l’ambulatori. 
Hora: 17h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

5 l dimarts
Inauguració. Exposició de fotografi es 
sobre el món àrab. Hora: 17.30h. Lloc: 
Casal Cívic de Montcada i Reixac (parc 
Salvador Allende).

Inauguració. Exposició de fotografi a  
‘Quadern d’albades’, de Carlos Duarte. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal. 

7 l dijous
Taller. Jocs de falda per a famílies amb 
nadons (també els dies 14, 21 i 28). 
Hora: 10h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

8 l divendres
Taller. Escriptura biogràfi ca. Hora: 17h. 
Lloc: Sala Institucional de la Casa de la 
Vila. Inscripció prèvia a l’Ofi cina d’aten-
ció a la Dona.

Inici. Festa Major de la Font Pudenta 
(veure programa en aquesta pàgina).  

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

26 26 27

1 2 329 30 3128
La Rambla J.Relat J.RelatR.Miró El Punt RecasensM.Guix

Duran

C.Pardo M.GuixDuran

6 87

J.Vila

9 10

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

4 5
R.Miró El Punt El Punt

3 DE JUNY
EXTERIORS DEL CASAL DE LA MINA, 10H

VI MOSTRA DE TAI-TXIAgenda

 maig/juny
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Grups d’Olga Beato, Joao Riera, 
Roser Alcover i Jordi Marín

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h. 

EXPOSICIÓ 
ELS SENSE SOSTRE
Joan Buxó

Inauguració:

30 de maig, 19.30

 

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

EXPOSICIÓ
QUADERN D’ALBADES
Carlos Duarte
Del 29 de maig al 24 de juny

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

J.Vila

J.Vila

EXPOSICIÓ
ITINERARI
Alumnes de l’Escola de 
Talla i Escultura Luis 
Barbosa

25 de maig, 19.30h
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KORFBAL
El CK Montcada B i l’AEEK M. Miró 
jugaran les fi nals del Top B i de 
Segona Divisió, respectivament

El màster femení lassal·lià guanya la 
Lliga Catalana amb una única derrota
Amb la victòria aconseguida el 17 
de maig a la pista del Concòrdia 
d’Andorra (12-17), el màster fe-
mení del CH La Salle es va procla-
mar campió de la Lliga Catalana 
de la seva categoria. Les lassal-
lianes han aconseguit 22 punts 
en 13 jornades amb un balanç de 
10 victòries, 2 empats i 1 derrota 
i han estat les màximes golejado-
res amb 279 gols. “L’equip està 
format per unes jugadores molt 

complidores que demostren una 
gran constància ja que la majo-
ria són mares i no falten ni als 
entrenaments ni als partits”, ha 
dit Eugenio Díaz, membre del 
cos tècnic juntament amb Víctor 
Alcaraz i que posa com exemple 
d’aquest compromís el fet que 
l’equip va conquerir el títol jugant 
entre setmana a Andorra. El màs-
ter femení fi nalitzarà la lliga el 26 
de maig a Montmeló | RJ

El sènior B del CH La Salle no ha 
desaprofi tat l’oportunitat d’acabar 
la temporada celebrant un títol i 
s’ha proclamat campió de la Copa 
Federació de Tercera Catalana, for-
mada només per tres equips que 
van disputar una lligueta sense 
partit de tornada. Els lassal·lians 
necessitaven guanyar dos partits 
per ser campions i ho van aconse-
guir derrotant el CH Vilanova (32-
27) i el CH Cerdanyola B (18-21), 
rival que els havia guanyat en els 
dos enfrontaments previs a la lli-
ga. “Acabem la temporada molt 
contents, més que per la copa en 
sí perquè era una versió molt re-
duïda, per les bones sensacions 
que ha donat l’equip, guanyant 
els dos partits i demostrant que 
tenim marge de millora per fer 
coses importants en el futur”, ha 
dit el seu tècnic, Javier Córdoba.

Rafa Jiménez | Redacció

Va guanyar els dos partits d’aquesta competició contra el CH Vilanova (32-27) i el CH Cerdanyola B (18-21)

El sènior B del CH La Salle es proclama 
campió de la Copa Federació de Tercera

Els jugadors i cos tècnic del sènior B del CH La Salle van celebrar a Cerdanyola el títol de campions de la Copa Federació de Tercera Catalana

HANDBOL

El cadet A femení del CH La Sa-
lle va fi nalitzar a la tercera posició  
del sector B del Campionat d’Es-
panya que es va disputar a Etxe-
barri (Euskadi) entre el 17 i el 20 
de maig. Les montcadenques van 
acabar la primera fase a la segona 
posició del grup 1r amb una der-
rota contra l’amfi trió, el CB Kuku-
llaga (33-24), i una victòria davant 
del Ciudad de Algeciras (23-24). El 
20 de maig, l’equip d’Àlex Expósi-
to va guanyar la fi nal de consola-
ció contra el BM Cañiza do Couto 
(31-25). El campió d’aquest sector 
B que ha aconseguit la seva classi-
fi cació per a la fase fi nal va ser el 
Malkaitz, que va guanyar la fi nal 
contra el Kukullaga (23-26). 
“La valoració és positiva perquè, 
tot i no haver obtingut la classi-
fi cació per a la fase fi nal, estem 
satisfets perquè les jugadores 
han guanyat en experiència i 
això ens permet créixer com a 
equip”, ha dit Expósito, que es 
marca com a proper objectiu gua-
nyar els dos partits que li resten 
per proclamar-se campiones de la 
Copa Catalana | RJ

El cadet femení, 
tercer al sector 
B del Campionat 
d’Espanya

El cadet femení va quedar tercer a Euskadi
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Va superar el TT L’Hospitalet (4-2) i es va proclamar campió de Primera Provincial

TENNIS DE TAULA

El sènior A li dona al TT La Unió 
el primer títol de la seva història

El TT La Unió, que es va fun-
dar fa sis anys, ha estrenat el 
seu palmarès gràcies al seu pri-
mer equip, que continua supe-
rant tot els reptes esportius que 
es troba en el seu camí. Després 
d’haver aconseguit cinc ascen-
sos en sis temporades –l’últim, a 
Preferent– i d’haver perdut dues 
fi nals seguides, el sènior A va 
conquerir el primer títol ofi cial 
per al club de Mas Rampinyo 
després de guanyar la fi nal de 
Primera Provincial que es va 
disputar el 20 de maig contra 
el TT L’Hospitalet (4-2) a la seu 
de la federació catalana.  
Els sis partits contra l’Hospi-
talet van estar molt igualats i 
va ser Carlos Fernández, amb 
3 a 2 en el marcador, el que 
va aconseguir el punt decisiu, 
remuntant un 0 a 2 en contra, 
per evitar anar a l’enfronta-
ment de dobles. La resta de 
l’equip montcadenc va estar for-
mat per José Hurtado i Néstor 
Troncoso. “Aquest títol suposa 
la culminació d’un projecte 

esportiu que va començar fa 
sis anys i era l’èxit que ens fal-
tava per arrodonir una tra-
jectòria gairebé impecable. 
A més, serveix per coronar 
una temporada excepcional, 
a nivell de resultats, de tots els 
nostres equips”, ha comentat el 
responsable del club i entrena-
dor de l’equip, Francisco Javier 
Aguado. 
Tot i gaudir amb aquest èxit, 
Aguado ja pensa en el futur, 
que es va complicant a mesura 

que el sènior A va pujant cate-
gories: “Ara és el moment de 
veure cap a on volem anar ja 
que els propers nivells reque-
reixen de molt esforç i com-
promís per part de tots i això, 
en un club en el que ningú és 
professional, és molt dur”. 

Sènior B. Ha fi nalitzat a la sisena 
posició de Segona B Provincial i 
és el primer reserva per pujar de 
categoria si es produeix alguna re-
núncia d’aquí al mes de setembre. 

D’esquerra a dreta, Francisco Javier Aguado, Néstor Troncoso, José Hurtado i Carlos Fernández
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FUTBOL FEMENÍ

Antonio Moya deixarà la 
banqueta del FB Montcada 

Antonio Moya, primer per l’esquerre, vol trobar un relleu amb el qual l’equip es trobi còmode

El sènior femení del FB Mont-
cada haurà de dissenyar un nou 
projecte per a la propera tempo-
rada ja que Antonio Moya ha 
anunciat que, “amb un 80% de 
probabilitats”, deixarà la ban-
queta vermella. “Per la meva 
situació personal, ho tinc 
molt complicat per continuar
compatibilitzant el càrrec 
d’entrenador d’un equip que 
requereix tanta dedicació amb 
la vida familiar. M’agrada im-
plicar-me al 100% i, per això, 
és millor buscar un relleu”, 
ha comentat Moya, qui pren-

drà una decisió defi nitiva quan 
s’hagi trobat “la persona adient 
amb el que les jugadores es 
trobin còmodes treballant”. 
Les montcadenques van fi nalit-
zar la lliga el 12 de maig al camp 
del CFS Mollerussa (0-4) i han 
acabat la temporada a la cinque-
na posició del grup 2n de Prime-
ra Catalana amb 44 punts (12 
victòries, 8 empats i 8 derrotes). 
Tot i que encara no és ofi cial, la 
federació catalana estudia una 
reestructuració d’aquesta catego-
ria que provocarà el descens de 
fi ns a vuit equips | RJ 

El tècnic vermell no pot dedicar-se a l’equip al 100%

El korfbal montcadenc, que va 
classifi car dos equips a les fi nals 
de la Copa Catalana A i B del 
mes de febrer, continua vivint 
una temporada històrica i comp-
tarà amb dos representants a dos 
de les quatre fi nals de les qua-
tre categories nacionals (Top A, 
Top B, Segona Disivió i Júnior) 
que es disputaran el 26 de maig 
a Castellbisbal. El sènior B del 
CK Montcada, que és el vigent 
campió de Copa, disputarà la fi -
nal del Top B de Lliga Nacional 
contra el KA Vallparadís i aspira 
a conquerir el segon doblet de 
la seva història, repetint l’èxit de 
2011. El 20 de maig, el conjunt 
que dirigeix Sergio Perales, que 
va ser campió de la fase regular, 
va certifi car el seu bitllet per a la 
fi nal després de guanyar el tercer 
partit del play-off de semifi nals 
contra el Platja d’ARO KC (18-
16) al pavelló Miquel Poblet, 
remuntant una eliminatòria que 
havia iniciat amb una derrota.
L’altre representant montcadenc 
a les fi nals de Castellbisbal serà 

l’AEEK Montserrat Miró, que 
competirà contra el CK Bada-
lona per intentar obtenir el títol 
de campió de Segona Divisió. 
El conjunt que entrena Pedro 
López, que va acabar la fase re-
gular a la segona posició, es va 
classifi car el 13 de maig després 
de guanyar el segon partit seguit 
de la seva semifi nal contra el KC 
Sant Llorenç (12-15).  

CK Montcada A. Tot i haver iniciat
la semifi nal amb una victòria, 
el sènior A no va poder classifi -
car-se per a la seva primera fi nal 
al Top A. El 20 de maig, l’equip 
de David Rúa va perdre al pa-
velló Miquel Pobelt el tercer par-
tit de la semifi nal contra el CK 
Castellbisbal (18-16), que serà 
l’amfi trió de la fi nal contra el KA 
Vallparadís | RJ

KORFBAL

Es disputaran el 26 de maig a Castellbisbal contra el KA Vallparadís i el CK Badalona

El CK Montcada B i l’AEEK M. Miró 
jugaran les fi nals del Top B i Segona
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Jugadors i tècnics del CK Montcada B van celebrar el triomf després del partit contra el Platja d’Aro

Rafa Jiménez | Redacció

L’EE Guineueta es va proclamar 
campiona del grup 2n de 2a 
Catalana després de guanyar el 
20 del maig a l’estadi de la Fer-
reria contra el CD Montcada (0-
2). Després d’aquesta derrota, 
l’equip verd encara no ha lligat 
la seva permanència i evitarà el 
descens si el dia 27 aconsegueix 
empatar o guanyar al camp de 

l’UD Parc. En cas de derrota, l’equip d’Adrià Màs també es salvarà si 
el Sant Andreu de la Barca empata o perd contra el CF Sant Adrià. A 
nivell institucional, el club ha convocat una assemblea que es farà el 
31 de maig a la Casa de la Vila, a les 18.30h, i que servirà per presen-
tar el projecte de l’únic candidat que aspira a ser el nou president | RJ 

El CD Montcada necessita un punt més per salvar-se

L’equip de Robert Villa, que ha encadenat tres victòries seguides al 
grup 9è de Tercera Catalana, acomiadarà la temporada el 26 de maig 
amb un últim partit a l’estadi de la Ferreria contra el campió, el CF 
Caldes Montbui. Els montcadencs són sisens amb 57 punts | RJ 

L’UD Santa María rebrà el líder per acabar la lliga

Tot i que no guanya des de fa sis 
jornades i que ha perdut quatre 
dels seus últims cinc partits –el 
darrer, al camp del cuer, l’UE Cas-
tellar (1-0)–, el club de Can Sant 
Joan ja s’ha assegurat, de manera 
matemàtica, la seva permanència 
a la categoria. El 27 de maig, els 
montcadencs, que són novens del 
grup 1r amb 43 punts, jugaran el 
seu últim partit a l’estadi de Can Sant Joan contra l’UE Vic. El club va 
celebrar l’11 de maig una assemblea de socis que va servir per obrir 
un termini de 30 dies per a la presentació de candidats que vulguin 
substituir Pepe González com a president | RJ 

FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic seguirà a Primera Catalana
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.....Minut i resultat....................................

La Marxa a Peu a Montserrat, suspesa per la 
pluja, es reprendrà el 9 de juny en horari de matí
La 32a edició de la Marxa a Peu a Montserrat que organitza El Cim 
es va haver de suspendre el 13 de maig, a la una de la matinada i 
a Terrassa, per culpa del mal temps. Els participants –al voltant de 
160– havien sortit a la tarda davant del pavelló Miquel Poblet sota una 
pluja que els va acompanyar en bona part del camí. Després de fer 
prop de la meitat dels 54 quilòmetres del recorregut, i en veure que 
les condicions climatològiques no milloraven i el terreny cada cop era 
més impracticable, l’organització va decidir suspendre l’esdeveniment 
per evitar riscos. La Marxa es reprendrà el 9 de juny, fent el camí que 
falta entre Terrassa i Montserrat en horari matinal. Els participants que 
vulguin completar l’excursió estan convocats per agafar autocars, a 
les 6h, davant del col·legi La Salle. L’hora aproximada d’arribada a 
Montserrat serà les 14h | RJ
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FUTBOL SALA
Dues derrotes seguides per al Broncesval Montcada 

L’equip d’Àlex Fernández ha perdut 
el seus dos últims partits a fora de 
casa contra la Fundació Esportiva 
Grama (4-1) i l’AEFS Arrels (9-8). 
Els montcadencs disputaran l’últim 
partit de lliga el 26 de maig al pa-
velló Miquel Poblet contra el CUFS 
Lloret amb l’objectiu de mantenir 
la tercera posició al grup 1r de 
Tercera Nacional. El Maderas San 
Andrés Montcada B ha acabat la 
lliga al grup 4t de Tercera Catalana 
al sisè lloc amb 44 punts | RJ PI
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El FB Montcada continuarà a Segona Catalana

El conjunt vermell va certifi car, 
matemàticament, la seva per-
manència a Segona Catalana 
amb la victòria que va aconseguir 
el 19 de maig a la pista coberta 
del centre contra un rival directe 
com el CEFS Prosperitat B (8-2), 
que ha acabat baixant de catego-
ria. L’equip de José Luis Carras-
co, que és desè al grup 2n de 
Segona Catalana amb 27 punts, 
fi nalitzarà la lliga el 27 de maig 
a la pista de l’FS Castellar B, que 
també s’ha salvat | RJ 

L’AE Can Cuiàs es queda sense l’ascens a Segona

L’equip de Toni Moreno va guan-
yar el 10 de maig el partit contra el 
González Serra B (5-0) que es va 
ajornar dues vegades per la pluja. 
Tres dies més tard, els montca-
dencs van perdre a la pista del CFS 
Rubí Nord (6-4), un rival directe 
per a l’ascens. Els de Can Cuiàs, 
que descansaran a l’última jorna-
da, han acabat la temporada a la 
cinquena posició del grup 4t de 3a 
Catalana amb 45 punts i no podran 
pujar de forma directa al quedar-se 
fora dels quatre primers llocs | RJ 

El porter montcadenc, de 21 anys, jugarà la 
propera temporada a Primera Estatal des-
prés de proclamar-se amb el seu equip cam-
pió de la fase d’ascens que es va disputar 
entre l’11 i el 13 de maig a Arrasate (Euska-
di) contra el Calasancio, l’Arrasate i l’Iruña. 
El Poblenou va acabar a la segona posició 
de la Lliga Catalana per darrera de La Salle 
Bonanova i serà l’únic equip barceloní que 
competirà durant el curs vinent a la tercera 
màxima categoria de l’handbol espanyol | RJ 

HANDBOL
Axel López puja a Primera Estatal amb l’H. Poblenou
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La Federació Catalana de Ciclisme 
ha escollit la montcadenca perquè 
sigui la nova seleccionadora catala-
na de BTT en substitució de Carlos 
Portilla, que ha deixat el càrrec per 
motius personals. Villar es va haver 
de retirar l’any passat per proble-
mes al cor i feia mesos que estava 
treballant en diferents comissions 
de la federació relacionades amb el 
BBT i la seva secció femenina | RJ

Anna Villar és la nova 
seleccionadora catalana

MOUNTAIN BIKE

L’equipament obrirà les seves portes 
entre el 9 de juny i el 9 de setembre. 
La compra dels abonaments s’ha de 
tramitar de forma presencial a les 
ofi cines de l’IME (Tarragona, 32) i 
poden ser individuals, familiars, de 
tot l’estiu o bé, mensuals. D’altra 
banda, el dia 25, a les 17.30h, l’IME 
i el CDEM organitzen la cloenda
dels Jocs Escolars davant del pave-
lló Miquel Poblet | RJ

Piscina d’estiu i cloenda 
dels Jocs Escolars

IME

El primer equip del club blau ha 
acabat la competició a la setena 
posició del grup 3r de la Tercera 
Categoria amb 47 punts i un balanç 
de 17 victòries i 13 derrotes. El sè-
nior A, que va aconseguir l’ascens 
fa dues temporades, va disputar el 
seu últim partit el 19 de maig a la 
pista de l’AEE Col·legi Cultural Ba-
dalona. La derrota per 93 a 68 va 
posar fi  a una ratxa positiva de cinc 
victòries consecutives | RJ

El sènior A de l’UB MiR 
fi nalitza la lliga al setè lloc

BÀSQUET

Vicente Valiente, 
Andrés Novoa i 
Jesús Claramón 
són els tres 
fi nalistes del 
guardó popular que 
entregarà l’IME 

PREMIS ESPORTIUS Vicente Valiente, exconserge del pavelló Miquel Poblet, Andrés No-
voa i Jesús Claramón, ambdós instructors de Montcada Aqua, són 
els tres fi nalistes al premi popular que serà la gran novetat de la gala 
dels Premis Esportius que l’IME i Montcada Comunicació organitza-
ran el 5 de juliol al Teatre Municipal. La primera fase de votacions es 
va tancar el 18 de maig, un cop que Carlos Serrano, jugador de l’UB 
MiR que también havia estat proposat per al guardó, va demanar 
que la seva candidatura fos retirada per motius personals. El termini 
de votacions per escollir el guanyador, que seran secretes i que tor-
naran a començar des de zero, estarà obert entre l’1 i el 15 de juny a 
la pàgina web participa.montcada.cat. Al tancament de les votacions 
per decidir els fi nalistes, Jesús Claramon havia obtingut 35 sufragis 
mentre que Andrés Novoa i Vicente Valiente estaven empatats amb 
20 | RJ
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El juvenil A va caure a la semifi nal de la Copa Catalunya

FUTBOL SALA

El cadet B del FS Montcada 
jugarà a Segona Divisió

El cadet B del CFS Montcada 
jugarà la propera temporada a 
2a Divisió ja que acabarà entre 
els cinc primers classifi cats del 
grup 2n de 3a Divisió. Amb la 
victòria aconseguida el 12 de 
maig a la pista del CFS Premià 
de Dalt (1-8), els montcadencs 
van certifi car el seu ascens quan 
mancaven dues jornades per fi -
nalitzar el campionat. El cadet 

B, que acabarà la lliga el 26 de 
maig a la pista del CFS Barri 
Can Calet C, és quart amb 46 
punts (15 victòries, 1 empat i 7 
derrotes).

Juvenil A. El 12 de maig, va perdre 
al pavelló M. Poblet la semifi nal 
de la Copa Catalunya contra el C. 
E. Santa Coloma (3-9), que jugarà 
la fi nal contra el FC Barcelona | RJ 

.....Viu l’Esport................

Alejandro Roscos (Nou Barris), 
amb un temps de 4’45”, i Beatriz
Caspar (Ría Ferrol), amb 5’38”, 
van ser els guanyadors de la 
categoria sènior de la 13ª edició 
de la Milla Urbana que la JAM 
i l’IME van organitzar el 20 de 
maig a la Rambla dels Països 
Catalans amb motiu de la Festa 
Major. La prova va comptar amb 
la participació de 195 atletes, des 
de la categoria pre-benjamina fi ns 
a la de veterans.

Altres esports. La Montcada Ga-
ming Party va comptar amb la 
inscripció de 48 jugadors per al 
torneig del videojoc ‘FIFA 18’. 
Les tres primeres posicions van 
ser per als montcadencs Cris-
tian Tomás, Alejandro Romero 
i Advieri Ramos. Ferran Ama-
rgant, jugador del sènior B de 
l’UB MiR, va ser el guanyador 
del concurs de triples per el que 
van passar uns 118 jugadors. El 
torneig d’escacs de l’UE Montca-
da va reunir una vintena de ju-
gadors i una quarantena va par-
ticipar a la trobada de petanca.

FESTA MAJOR

Alejandro Roscos i Beatriz Caspar 
guanyen la 13a Milla Urbana
El millor jugador del torneig ‘FiFA 18’ va ser el montcadenc Cristian Tomás

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

L’UB MiR va fer un concurs amb màquina de tirEl primer torneig del ‘FIFA 18’ va ser tot un èxit

La trobada de petanca va reunir uns 40 jugadors El carrer Major va acollir un torneig d’escacs

Els debutants del FB Montcada, de nou campions
Amb la victòria aconseguida el 12 de maig al camp de l’UE Mollet (1-3), 
l’equip vermell es va proclamar campió del grup 1r de la segona fase de 
la lliga de la seva categoria amb 10 victòries i cap derrota. Els debutants 
que entrenen Eric Cerón i Ingrid Tarzán també van guanyar la lliga al grup 
4t de la primera fase i no han perdut cap partit aquesta temporada | RJ
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Un total de 195 atletes, de diferents edats, van participar a la 13a edició de la Milla Urbana

Se celebrarà entre el 25 de juny 
i el 27 de juliol a l’estadi de la 
Ferreria i està dirigit a nens i 
nenes de 5 a 16 anys. El cam-
pus de tecnifi cació serà dirigit 
per Dani Busquets, entrenador 
del juvenil del FB Montcada 
i del cadet del CD Montcada. 
Les inscripcions s’han de fer 
abans del 8 de juny a l’ofi cina 
del club o trucant al telèfon 
697 896 528 | RJ 

El FB Montcada 
farà un campus 
de tecnifi cació

FUTBOL 

El cadet B del CFS Montcada que entrena Jaime Martínez jugarà la propera temporada a Segona
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El korfbal va ser protagonista a la pista coberta
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Presència local a la selecció catalana pre-benjamina
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Els montcadencs Álex Delcan –a 
l’esquerra– i Víctor Soto, del FS Ri-
pollet, van ser convocats per la fe-
deració per disputar el 20 de maig 
un amistós a Blanes amb la selec-
ció catalana pre-benjamina | RJ 

BÀSQUET
El pre-infantil i el mini de l’UB MiR, campions de lliga
El pre-infantil –a la 
foto– ha guanyat 
la fase regular del 
grup 2n del Nivell D 
amb 23 punts i un 
balanç d’11 victòri-
es i una única der-
rota.  L’equip blau 
va acabar la fase 
prèvia a l’última po-
sició del grup 4t del 
nivell C després de no haver pogut aconseguir cap victòria en 8 jorna-
des. El Mini de l’UB MiR, que havia guanyat la prèvia al grup 13è del 
nivell B, també s’ha proclamat campió de la fase regular al grup 4t del 
Nivell B-1 amb 24 punts (10 victories i 4 derrotes) | RJ  

GIMNÀSTICA
Sheila Rogel anirà a la fi nal nacional dels Jocs Esportius
La gimnasta benjamina del CG La Unió va aconseguir la medalla d’argent 
a la fi nal territorial dels Jocs Esportius Escolars que es va disputar el 20 de 
maig a Santa Margarida i els Monjos i s’ha classifi cat per a la fi nal nacional 
que se celebrarà el 10 de juny a Viladecans. Olalla Gómez (infantil B) i Mar-
ta Vázquez (cadet A) també van disputar la fi nal territorial | RJ 
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L’EN Montcada obté quatre podis a la fi nal territorial
A la competició que es va celebrar el 19 de maig a Barberà del Vallès, la 
infantil Aina Artés i l’alevina Gemma Gómez van aconseguir la victòria als 
100 metres papallona i els 50 m. lliures, respectivament. La cadet Nadia 
Misas i el juvenil Martín Casado van ser segons als 100 m. esquena i als 
100 m. papallona, respectivament. Els quatre s’han classifi cat per a la fi nal 
nacional que es disputarà el 2 de juny a El Vendrell | RJ 



Laurent Cohen
És un dels fundadors de l’Associació Catalana de jueus i palestins-JUNTS, que denuncia l’ocupa-
ció del territori palestí per part de l’Estat d’Israel des de fa més de setanta anys. També forma part 
de la Xarxa Internacional Jueva Antisionista IJAN, que defensa la campanya Boicot, Desinversió 
i Sancions (BDS) contra Israel, una iniciativa sorgida de la societat civil palestina. Cohen, que 
va néixer a París fa 58 anys, prové d’una família jueva originària d’Egipte –on històricament han 
coexistit diferents comunitats religioses–, que va emigrar a França arran de la creació de l’Estat 
d’Israel, l’any 1948, davant de la incertesa del nou escenari polític al Pròxim Orient. Educat en la 
tolerància religiosa, alerta de la confusió entre judaisme i sionisme, el moviment nacionalista que 
reivindica la creació d’un Estat propi per als jueus. Parla sis idiomes i treballa com a traductor i 
intèrpret. Va arribar a Catalunya fa 27 anys i en fa 2 que viu a Montcada i Reixac. 

‘Hem de trobar la manera 
de tornar a viure junts’  

Com viu la seva condició de jueu? 
No vaig tenir una educació religiosa 
molt profunda. Només anava 
a la sinagoga per a les grans 
celebracions. El meu pare em va 
ensenyar tant sobre el judaisme 
com el cristianisme i l’Islam, perquè 
per a ell, la tolerància religiosa era 
molt important. Per això, tot i no 
ser religiós, no puc acceptar que 
en nom del judaisme s’estiguin 
cometent tantes atrocitats.
Quin és el missatge de JUNTS?
Volem conscienciar la societat 
catalana que el que passa a 
Palestina no és un confl icte, sinó 
una ocupació i una colonització que 
vulnera els drets humans i polítics de 
la població palestina. Estem davant 
d’un govern d’extrema dre ta que 
considera legítim matar palestins i 
que té el suport dels Estats Units, 
on hi ha un lobby prosionista molt 

poderós. Tanmateix una part de 
la joventut americana jueva no se 
sent identifi cada amb les polítiques 
d’Israel i es mobilitza activament 
en moviments com IJAN o JVP 
(Jewish Voice for Peace).
Fins quan hem de retrocedir en el 
temps per trobar l’origen de tot?
Per entendre el que passa hem 
de remuntar-nos a la fundació 
del sionisme, un moviment 
nacionalista que va néixer a fi nal 
del XIX per donar resposta a les 
necessitats de la incipient burgesia 
jueva europea. El seu fundador, 
Theodor Herzl, va voler substituir 
el judaisme –una religió basada 
en la Torà– per un nacionalisme 
que reivindicava un Estat propi. La 
declaració de Balfour, promoguda 
pel govern britànic ara fa 100 
anys, va prometre la creació d’una 
llar nacional per al poble jueu a la 

Palestina històrica –que aleshores 
formava part de l’imperi otomà. 
L’únic ministre jueu d’aquell govern 
ja va alertar que s’estava cometent 
un gran error que comportaria 
greus conseqüències. Ningú li va 
fer cas i ara estem on estem.

Per què no hi ha més veus crítiques 
dintre de la societat israeliana?
És una societat colonial molt 
fracturada socialment, on hi ha 
racisme entre els jueus blancs 
originaris de països d’Europa, 
que ocupen la part més alta de 
l’escala social, i els provinents de 

països àrabs i africans, a la més 
baixa. Però hi ha una  cosa que 
els uneix: l’opressió als palestins. 
Mentre siguis colon, encara que 
visquis en la pobresa i pateixis 
discriminació, sempre estaràs 
millor que l’autòcton. La majoria 
de la societat israeliana ignora i, 
fi ns i tot, nega el que passa perquè 
ningú no està disposat a renunciar 
als seus privilegis. La tensió que 
genera l’ocupació impedeix que 
els ciutadans siguin crítics i fa que 
s’aferrin al discurs victimista de 
l’antisemitisme.
Quin paper juga Europa?
Manté una posició ambigua i, 
sovint, còmplice amb Israel i les 
seves polítiques d’apartheid, com 
demostra la falta d’una condemna 
clara i unànim de les últimes 
matances de la població civil de 
Gaza per part de l’exèrcit israelià.

Hi veu alguna via de solució del 
confl icte a mig o llarg termini?
La solució dels dos Estats o la 
divisió de territoris ha mort. Alguns 
intel·lectuals palestins i jueus 
pensen que la solució passa per la 
creació d’un Estat laic i democràtic 
on convisquin les tres religions i hi 
hagi igualtat de drets. Avui dia la 
població jueva té més drets que 
la palestina i alguns polítics ho 
justifi quen amb la religió. Això és 
una impostura. Hem de trobar la 
manera de viure junts, tal com ho 
van fer durant segles a Palestina 
musulmans, jueus i cristians. 
Té esperances que hi hagi canvis?
Confi o que arribarà el dia que 
les generacions futures demanin 
explicacions als seus avantpassats 
sobre què van fer amb els palestins, 
tal com va passar a Alemanya i a 
Sudàfrica.

‘No puc acceptar que 
es facin atrocitats en 
nom del judaisme, tot 
i no ser religiós’

Activista per la pau a Palestina

A títol personal
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