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El consistori participa a la Taula intermunicipal que impulsa aquest model l PÀG. 3

>AMB VISIÓ DE FUTUR

Entitats i empreses locals aposten 
per l’economia social i sostenible 

El Turó aprova esdevenir una 
Comunitat d’Aprenentatge  PÀG. 9
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ANDRÒMINES
La gestora de la Deixalleria, una de les 
entitats socials més veteranes del municipi, 
celebra enguany el seu 25è aniversari

PROJECTE ‘ESSTEM TREBALLANT’

El consistori local és un dels que impulsa la creació de la Taula intermunicipal per l’Economia Social i Solidària (ESS)

Vincular l’economia al bé comú 
i a conceptes com la solidaritat i 
la sostenibilitat, en contraposició 
al que promou el sistema capi-
talista, és perfectament possible. 
Ben a prop tenim exemples d’en-
titats, empreses i cooperatives 
que responen al model d’Econo-
mia Social i Solidària (ESS) tot 
compartint una mateixa escala 
de valors on les persones i l’in-
terès col·lectiu estan per sobre 
del lucre, la gestió es fa de ma-
nera democràtica i hi ha un ferm 
compromís amb el medi natural, 
social i territorial on s’ubiquen. 
Malgrat no ser majoritària, l’ESS 
ha guanyat terreny en el últims 
anys, tant qualitativament com 
quantitativament. Tant és així 
que els ajuntaments de Montca-
da i Reixac, Ripollet, Cerdanyola 
i Barberà han endegat un projec-
te conjunt per promoure aquest 
tipus d’economia a través d’una 
Taula intermunicipal en què 
també hi haurà representades as-
sociacions, empreses d’inserció i 
centres especials de treball. 

Camí recorregut. El projecte, amb el 
nom d’Esstem treballant va néixer 
al 2016 amb el suport de la Dipu-
tació. El primer pas ha estat fer 
una diagnosi sobre la presència de 
l’ESS als municipis participants per 
tenir un cens actualitzat del nombre 
d’entitats i empreses que responen 
a aquest perfi l. En el cas de Mont-
cada, s’han comptabilitzat una tren-
tena d’activitats de les quals les més 
representatives són: Andròmines, 
la Fundació Engrunes, la coope-
rativa Onlimitec, l’associació La 
Perifèrica, el Grup d’enterrament 
de Can Sant Joan i la xarxa d’inter-
canvi Xic de Can Cuiàs. 
Amb la diagnosi feta, s’ha fi xat 
un seguit d’actuacions encamina-

des a defi nir polítiques de desen-
volupament econòmic des d’una 
vessant més responsable, participa-
tiva i cooperativa. Aquest treball 
s’està fent de forma coordinada 
entre tots els ajuntaments i col-
lectius que participen a la Taula in-
termunicipal que es vol constituir 
ofi cialment aquest mes de juny. 

“Serà la primera d’aquestes ca-
racterístiques a Catalunya” ha 
indicat Xavi Llobet, el tècnic que 
fi ns a mitjan de maig ha coordinat 
el projecte al municipi des del de-
partament de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació. 

Conscienciació i formació. Des 
d’inici d’any, tècnics i polítics de les 
localitats implicades estan partici-
pant en tallers formatius sobre què 
és l’ESS. També s’estan fent cursos 
adreçats a emprenedors amb idees 
de negoci que aportin solucions 
a necessitats socials i a gestories i 
assessories, perquè tinguin infor-
mació i eines per acompanyar els 
clients potencials que optin per 
aquests tipus de societats.
“Encara ens trobem en una 
fase embrionària del projecte, 
en què sobretot estem fent una 
feina més aviat interna perquè 
apostar per l’ESS implica una 
forma diferent de treballar des 
de la pròpia administració”, 
explica el regidor de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Óscar 
Gil (ICV-EUiA). L’Ajuntament fa 
temps que treballa amb empreses 
d’inserció, com ara Andròmines i 
Engrunes. Ara l’objectiu és crear 
xarxa i que entitats i cooperatives 
col·laborin entre elles contribuint 
a estendre el concepte de l’econo-
mia del bé comú. “És el model 
que dona millor resposta a les 
necessitats socials reals i garan-
teix un repartiment més equita-
tiu de la riquesa”, opina l’edil.

Pilar Abián | Montcada

L’economia del bé comú guanya adeptes 
com a model de gestió empresarial
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Sobre aquestes línies, Alejandro Ortiz i, a la fotografi a superior, Eli Montero i Gemma Ruiz
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Montcada, Ripollet, 
Cerdanyola i Barberà 
volen crear una xarxa 
d’entitats i empreses 
socials i solidàries

L’ESS prioritza les 
persones, la gestió 
democràtica i 
el medi ambient

Una bona alternativa per a l’autoocupació
Gemma Ruiz i Eli Montero són 
dues de les sòcies de La Peri-
fèrica, una entitat montcadenca 
dedicada a la cuina social, la co-
ordinació de processos comuni-
taris i el foment de l’ESS. Actual-
ment gestiona el bar del Casal de 
la Mina a través d’un programa 
de formació i inserció de joves. 
“A banda d’ensenyar-los un ofi -
ci, també treballem aspectes 
com la relació intergeneracio-
nal i intercultural amb els usu-
aris del Casal de la gent gran”, 
explica Ruiz. Els projectes que 
està duent a terme La Perifèrica 
–formació, assessorament, recer-
ca, càterings...– han servit per autoocupar quatre dels seus associats. “Ens permet tenir una feina digna 
i gestionar-nos d’una manera igualitària, ningú no és més que l’altre dins de l’entitat”, assenyala Montero.
La cooperativa Onlimitec també segueix el model d’economia social i solidària. Es va posar en marxa fa un any 
amb l’acompanyament de Promoció Econòmica i es dedica als serveis informàtics. “Som tres socis i tots tres 
tenim alguna discapacitat física, però això no és cap impediment per desenvolupar la nostra feina per a la 
qual estem plenament capacitats”, explica Alejandro Ortiz, de 32 anys i veí de Can Cuiàs. Onlimitec ofereix 
consultoria, assessoria, suport a l’usuari... “Tot – afegeix– a través d’Internet, el que ens permet treballar 
des de casa i evitar desplaçaments”. La creació de la cooperativa ha estat una via d’ocupació per als seus 
fundadors després d’experiències poc satisfactòries en el camp de l’empresa privada. “De vegades tens la 
sensació que et contracten no per la teva vàlua, sinó per la subvenció que reben”, lamenta Ortiz.
Dues de les entitats d’inserció laboral més representatives del municipi són Andròmines i la Fundació Engru-
nes. La primera va néixer fa 25 anys i gestiona la Deixalleria Municipal, al polígon de la Ferreria. Al llarg del seu 
recorregut, ha treballat amb prop de 12.000 persones en els àmbits de la inserció i la formació. “Nosaltres 
no ens plantegem cap altre model que no sigui el d’una economia on tothom surti benefi ciat”, explica la 
directora de projectes, Núria Sau, qui es mostra molt confi ada en el futur de l’ESS: “Abans només érem quatre 
empreses i ara cada cop hi ha més gent que creu en aquest model”. Pel que fa a la Fundació Engrunes, que 
té la seva seu al polígon Coll de Montcada des del 2006, es dedica a la  inserció sociolaboral de persones amb 
especials difi cultats i actualment compta amb una plantilla de 140 treballadors | PA
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SOTERRAMENT DE L’R2
Les comissions de seguiment del 
projecte tenen previst reunir-se 
aquest mes de juny

PLE DE MAIG

La Vallençana Baixa, una de les 
urbanitzacions del municipi en-
cara pendent de consolidar com 
a sòl urbà va camí de la seva 
regularització defi nitiva. Des-
prés que l’Ajuntament aprovés 
inicialment el passat mes de de-
sembre el Pla de Millora Urbana 
(PMU), al Ple de maig es va fer 
l’aprovació provisional del docu-
ment sense que s’hagi presentat 
cap al·legació. Ara es trasllada-
rà a la Generalitat perquè doni 
el vistiplau defi nitiu i es puguin 
començar les redaccions dels 
corresponents plans de reparcel-
lació i d’urbanització del sector, 
on hi ha 31 parcel·les.

Disseny. Segons va explicar al 
plenari el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), el 
PMU s’ha dissenyat amb els mí-
nims necessaris que marca la llei 
per dotar l’espai de serveis, evitar 
abocaments d’aigües fecals per 
manca de clavegueram i poder 
atorgar llicències de construcció 
als solars existents. Amb l’objec-
tiu de reduir els costos, que han 
d’assumir els veïns, el projecte 
contempla que les línies  elèctrica 
i telefònica no vagin soterrades i 
només s’asfaltarà la part central 
del carrer Quixot, deixant els ca-
mins d’accés a cada solar amb un 
aspecte semirústic. 

A més, el 10% del que els propie-
taris haurien de pagar al consisto-
ri per la urbanització del sector es 
tornarà a invertir per abaratir el 
cost global de l’actuació que, se-
gons els càlculs inicials, s’ha fi xat 
en 1.174.000 euros –una mitjana 
de 37.880 euros per parcel·la. Per 
tal d’assumir els imports, l’Ajun-
tament vol negociar la concessió 
de crèdits tous amb alguna enti-
tat bancària. “El que pretenem 

amb el PMU és solucionar els 
problemes dels veïns, fent que 
el sector passi a ser sòl consoli-
dat i es doti de serveis”, va dir 
Sánchez, tot ratifi cant que la vo-
luntat del govern municipal pas-
sa per resoldre “les problemà-
tiques històriques” que tenen 
diferents urbanitzacions locals 
–l’Estany de Gallecs, la Zona 21 
de Terra Nostra, Can Pomada, 
Reixac i el Bosc d’en Vilaró, tot i 
que aquesta té una casuística di-
ferent a la resta, perquè es troba 
el sòl forestal.

El regidor de la CUP, Josep 
Galván, va demanar a l’execu-
tiu que vetlli perquè la urbanit-
zació no afecti el medi natural, 
atès que l’espai està a tocar del 
parc de la serralada de Mari-
na, mentre que la portaveu del 
PP, Eva García, va expressar la 
seva preocupació per la difi cul-
tat que pot suposar per a alguns 
propietaris assumir el cost de la 
intervenció. També el president 
de l’AV Vallença-Reixac, Josep 
Cartanyà, en el torn de precs i 
preguntes, va demanar al govern 
que fos sensible en aquest punt.

Bosc d’en Vilaró. La situació 
d’aquesta urbanització, ubicada 
a la serralada de Marina, va cen-
trar part del debat després que la 
regidora de Círculo a l’oposició, 
Ana Ballesta, decidís abstenir-se 
per poder fer un vot diferenciat 
respecte el seu grup i prendre 
la paraula al Ple. L’edil va cele-
brar l’aprovació del PMU de 
Vallençana Baixa, tot comparant 
la seva situació amb la del Bosc 
d’en Vilaró. “Els veïns d’aques-
ta urbanització també paguen 
els seus impostos però, a canvi, 
no reben cap millora”, va criti-
car Ballesta. 
Eva García, que va votar a fa-
vor del PMU de la Vallençana 

Baixa, va afegir que “tant de 
bo es poguessin fer actuacions  
d’aquest tipus al Bosc d’en Vi-
laró”. El president de l’Àrea Ter-
ritorial va recordar que aquesta 
urbanització va néixer fa més de 
50 anys i que el marc legislatiu 
sempre ha impedit la seva lega-

lització. “No s’ha de fer dema-
gògia sobre aquesta qüestió, ni 
enganyar els veïns”, va dir l’edil. 
En la mateixa línia, l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), va 
reclamar “sentit comú i deixar 
d’instrumentalitzar, d’utilitzar 
i manipular” els afectats, tot 

deixant que la Mesa Cívica i la 
comissió tècnica continuïn treba-
llant possibles solucions. A la fi  
del Ple, dos veïns de la urbanit-
zació van criticar la “inefi càcia” 
de la Mesa Cívica i van acusar 
l’executiu de manca de voluntat 
política.

Pilar Abián | Redacció

A la Vallençana Baixa, hi ha una trentena de parcel·les, els propietaris de les quals hauran d’assumir el cost de la urbanització de l’espai

El sector de la Vallençana Baixa avança 
cap a la seva consolidació com a sòl urbà

Urbanitzar el sector 
costarà més d’un 
milió d’euros que 
hauran d’assumir 
els propietaris

L’Ajuntament fa l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana que haurà de ser refrendat per la Generalitat de Catalunya

Com ja va passar al Ple d’abril, el 
vot de qualitat de l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ICV-EUiA), va tornar 
a servir per desempatar la votació 
defi nitiva del projecte de pressu-
postos municipals per al 2018 –feta 
al Ple ordinari de maig, que va 
comptar amb el vot a favor del go-
vern municipal – ICV-EUiA, ERC 
i Círculo–, l’abstenció de Cs i el vot 
en contra de la resta de grups de 
l’oposició –PSC, PDeCAT, CUP 
i PP– i de la regidora de Círculo 
Ana Ballesta. El document només 
va rebre les al·legacions del Grup 
de Medi Ambient –reclamant més 
recursos per a sanitat i serveis so-
cials, entre d’altres qüestions– que 
van ser desestimades.

Arguments de Cs. El partit va pre-
sentar el 6 de juny en roda de 

premsa l’acord signat amb el go-
vern per donar el seu suport als 
pressupostos que inclou la conge-
lació de l’IBI per a l’any vinent; la 
rehabilitació del parquet del pave-
lló Miquel Poblet; la reparació de 
la coberta de la Zona Esportiva 
Centre; diverses actuacions a la 
pista de Can Cuiàs per millorar la 
seguretat i l’accés; l’increment de la 
partida destinada a habitatge social 
i intervencions a carrers del muni-
cipi per reduir la velocitat dels ve-

hicles i facilitar el pas dels vianants. 
L’acord també inclou la creació 
d’una comissió que començarà a 
treballar al juliol per dissenyar la 
proposta econòmica del 2019.
El líder de Cs al municipi, David 
Gerbolés, ha destacat la predispo-
sició de Cs per ajudar a desblo-
quejar els pressupostos per tercera 
vegada consecutiva. “Hem actuat 
en benefi ci de la ciutat, enfront 
la irresponsabilitat de la resta de 
partits polítics”, ha dit.
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L’Ajuntament vol 
negociar la concessió 
de crèdits tous per 
als veïns afectats

Els comptes per a l’actual exercici 
s’aproven de forma defi nitiva
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Cs explica l’acord amb l’executiu per abstenir-se i desbloquejar el projecte econòmic

PRESSUPOST 2018

Els regidors de Cs, acompanyats de membres de l’executiva, van presentar l’acord signat

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Marea Pensionista rebutja 
la privatització de les pensions
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La moció de la Marea Pensionis-
ta, presentada al Ple pels grups 
d’ICV-EUiA, ERC, Círculo 
Montcada i CUP, va ser aprova-
da amb l’única abstenció del PP. 
El text, promogut per la Coor-
dinadora Estatal per la Defensa 
del Sistema Públic de Pensions, 
rebutja la creació del Producte 
Paneuropeu de Pensions Indi-
viduals (PEPP), un instrument 
que proposa la Comissió Euro-
pea (CE) per complementar les 
pensions públiques i que suposa-
rà desgravacions fi scals. La mo-
ció va ser defensada pel portaveu 

d’ICV-EUiA, Òscar Gil, que 
es va mostrar crític amb la CE 
“perquè, en lloc de reforçar el 
sistema públic, aposta per fer 
créixer les pensions privades, 
a les quals només poden op-
tar les persones amb sous més 
elevats que, a sobre, obtindran 
benefi cis fi scals”. També va 
criticar el govern espanyol “per 
contribuir a degradar les pen-
sions i abocar molts ciutadans 
a optar per fons privats”. Tots 
els grups van coincidir en la va-
loració de Gil, desmentint que el 
sistema públic de pensions sigui 
insostenible, tal com repeteixen 

contínuament les institucions es-
panyoles i europees. 
El grup socialista, que va donar 
suport a la majoria del text, es 
abstenir en el punt de la moció 
que proposa eliminar les desgra-
vacions fi scals dels plans privats 
de pensions, argumentant que 
aquesta mesura només s’hauria 
d’aplicar en el cas de ciutadans 
amb ingressos elevats. “Així no 
perjudiquem aquelles persones 
amb pocs ingressos que, mes a 
mes, fan un esforç per guardar 
un racó per a la jubilació”, va 
matisar la portaveu socialista, M. 
Carmen Porro. 

Laura Grau | Redacció

El Ple aprova un text en contra de la creació del PEPP que proposa la Unió Europea

MOCIÓ

Els components de la Marea Pensionista es concentren tots els dilluns davant de l’Ajuntament, seguint la consigna de la Coordinadora Estatal

L’Ajuntament s’ha adherit a l’Associació de Municipis per l’Aigua 
Pública (AMAP), constituïda el passat mes de gener pels ajunta-
ments de Barcelona, Badalona, Cerdanyola, el Prat de Llobregat, 
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, amb tres objec-
tius: difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, 
donar suport als ajuntaments que vulguin adoptar la mesura i in-
tentar incidir en les polítiques públiques relatives a la gestió pública 
de l’aigua. La incorporació a aquest organisme, que suposa una 
quota anual de 1.075 euros, va ser aprovada al Ple de maig amb 
el suport de tots els grups municipals i l’única abstenció del PP, en 
considerar que els estatuts de l’entitat no concreten quin estalvi 
econòmic suposarà per als consumidors ni proposen solucions per 
als problemes de sequera. La CUP va optar per un sí crític, ente-
nent que els gestos polítics haurien d’anar acompanyats d’esforços 
tècnics i d’accions concretes cara a la municipalització de l’aigua, 
demanda que també va fer el PDeCAT | LG

PLE DE MAIG
L’Ajuntament s’incorpora a la nova Associació 
de Municipis per l’Aigua Pública

La portaveu del PPC, Eva García, 
va anunciar al Ple de maig que de-
nunciarà per via judicial l’absència 
del retrat del rei Felip VI a la sala de 
plens del consistori –a la foto, abans 
de ser retirat. La imatge del monar-
ca va ser retirada l’estiu del 2015 
i substituïda per una panoràmica 
de la ciutat després que prosperés 
una moció presentada pel grup de 
la CUP. García ja ha fet la reclama-
ció formal en diverses ocasions a 
l’executiu sense que la seva petició 
hagi reexit i basa la seva denúncia 
en la sentència dictada en contra 
del govern de l’Ajuntament de Bar-
celona per la mateixa qüestió | PA

El PP presentarà una denúncia per l’absència de 
retrat de Felip VI a la sala de plens del consistori
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Les comissions de treball per al 
soterrament es tornen a reunir

Els recents canvis al front del go-
vern de l’Estat no han modifi cat, 
de moment, el calendari previst 
en relació a les reunions de treball 
sobre el soterrament de l’R2. La 
comissió de seguiment, integra-
da per membres del Ministeri de 
Foment, Adif, la Generalitat, els 
ajuntaments de Montcada i Reixac 
i Barcelona, l’agència Barcelona 
Regional i la Plataforma Tracte 
Just (PTJST) té previst reunir-se a 
fi nal de juny. 
Prèviament, la segona setmana 
de mes, es farà una trobada de la 
comissió tècnica on hi ha represen-
tants tant de les administracions  
com de les empreses contractades 

per a la redacció del projecte. Les 
convocatòries d’ambdues trobades 
les va anunciar l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), durant la 
cita mensual del mes de maig de 
la Taula pel soterrament, el dia 30 
de maig, on hi ha membres de tots 
els grups polítics del consistori així 
com la PTJST. 

Calendari d’actuacions. En la ma-
teixa reunió, la Taula va acordar 
el calendari d’accions a fer durant 
els propers mesos. El 16 de juny, 
en el marc de la celebració de la 
Fira del Comerç i de l’Aigua, s’or-
ganitzarà la pintada d’un mural 
que es penjarà a la tanca del carrer 
Colon, en paral·lel a les vies. Tam-

bé es farà una xocolatada (10h) i 
una activitat infantil. La 3a edició 
de la Marxa pel Soterrament tin-
drà lloc el 18 de novembre i les 
sisenes Jornades, els dies 2, 3 i 4 
d’abril del 2019. D’altra banda, 
Adif ha informat que durant el 
tercer trimestre de l’any substitui-
rà tot el tancat existent al pas de la 
línia de França i es faran les obres 
per segregar l’espai per a vianants 
i per a vehicles als passos a nivell 
dels carrers Bogatell i Pasqual.
Campos participarà el 8 de juny 
en unes jornades organitzades per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat per compartir l’experiència 
de municipis que estan en procés 
de soterrar les seves vies.

Pilar Abián | Redacció

La Taula pel Soterrament organitza el dia 16 la pintada d’un mural i una xocolatada 

LÍNIA R2

URBANISME

A licitació, les obres de 
Diagonal i de la N-150
Les actuacions compten amb subvencions supramunicipals

El Ple de maig va donar llum ver-
da a la licitació de les obres de re-
modelació del carrer Diagonal de 
la Muntanyeta de Can Sant Joan, 
entre els carrers del Cim i Bosc, 
amb un pressupost de sortida de 
612.000 euros. La intervenció, 
aprovada després d’un procés par-
ticipatiu fet al barri, serà sufragada 
a parts iguals entre l’Ajuntament i 
la Generalitat, en el marc del Pla de 
barris que acaba enguany.
Un altra de les obres que s’adju-
dicaran són les de la urbanització 
de la N-150, entre Can Sant Joan i 
el polígon Coll de Montcada, amb 
la construcció d’una vorera i l’ade-
quació d’un carril bici. L’actuació, 

amb un cost de 750.000 euros, serà 
sufragada per la Diputació i l’AMB 
–que aportarà 200.000 per a la xar-
xa ciclable– i es farà en paral·lel a la 
construcció de dues rotondes: una 
d’entrada al polígon de Can Cuiàs 
i l’altra, a l’alçada de l’accés al ce-
mentiri de Collserola. Tot plegat, 
s’emmarca en el projecte de crear 
una anella cívica que uneixi Can 
Sant Joan, Can Cuiàs i Terra Nos-
tra i serveixi per integrar la carrete-
ra a la trama urbana i per pacifi car 
el trànsit. Tots els grups van votar a 
favor d’aquest punt, excepte el regi-
dor de la CUP, Josep Galván, qui 
va lamentar que l’actuació no inclo-
gui la creació de corredors biològics 
entre banda i banda del vial.

Pilar Abián | Montcada

L’esborrany del nou Reglament, 
obert a les aportacions veïnals

El govern municipal preveu tenir  
enllestit i aprovat el nou Regla-
ment de Participació Ciutadana 
l’últim trimestre de l’any. Així ho 
va anunciar la regidora respon-
sable del departament, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA), durant la 
presentació de l’esborrany, feta 
el 29 de maig. El text actual, que 
data del 1990, s’ha d’actualitzar 
per adequar els instruments par-
ticipatius a les noves demandes 
socials així com a la legislació vi-
gent. 
L’esborrany, que ha elaborat 
una comissió de treball formada 
per representants del govern, els 
partits de l’oposició i tècnics mu-
nicipals, resta obert a incorporar 

aportacions  ciutadanes que es po-
den realitzar, fi ns al 15 de juny, a 
través del portal Montcada Parti-
cipa (participa.montcada.cat).

Objectius. L’actualització del do-
cument servirà per incloure aspec-
tes relacionats amb la participació 
ciutadana que l’executiu ja està 
aplicant en aquest mandat, com 
ara la fi gura del regidor de barri 
o la possibilitat d’intervenir al Ple 
en el torn de precs i preguntes per 
abordar qüestions que no estiguin 
incloses a l’ordre del dia. 
El nou text incorpora un títol espe-
cífi c sobre el Dret a la informació, 
el Govern obert i la transparència 
i planteja la possibilitat d’eliminar 
algunes fi gures i òrgans que mai 

s’han utilitzat, com ara els Con-
sells Ciutadans o el Defensor de 
la ciutadania. En sentit contrari, 
proposa afegir al registre d’enti-
tats les de confessions religioses i 
col·lectius com les plataformes o 
taules ciutadanes. 
El públic assistent va fer diferents 
propostes, des de donar-li més 
projecció a la fi gura del regidor de 
barri, fi ns a celebrar els plens en 
espais més amplis com el Kursaal 
o el Teatre Municipal. També es 
va demanar que les entitats siguin 
informades prèviament quan una 
comissió tracti sobre un tema que 
les afecta directament i la publica-
ció resumida de la nova versió del 
reglament perquè sigui més acces-
sible i entenedor.

Rafa Jiménez | Montcada

La previsió de l’executiu és aprovar el text durant el darrer trimestre d’aquest any

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A la presentació de l’esborrany del Reglament, fet a la Casa de la Vila el passat 29 de maig, hi va assistir una vintena de persones
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L’espai que acollia l’antiga Fonda Espanya, entre els carrers Major, Ge-
neralitat i Montiu –buit des del maig del 2007–, acollirà un bloc de 21 
pisos, tres locals comercials i un aparcament subterrani. La propietat ja 
té la llicència d’obres concedida per l’Ajuntament que ha celebrat que 
s’hi edifi qui per cohesionar un tram del centre del nucli urbà que avui 
dia presenta un aspecte força degradat. “Aquest solar és un niu de 
brutícia en un lloc estratègic del municipi, per això estem molt sa-
tisfets que fi nalment la propietat hi construeixi pisos i locals comer-
cials”, ha dit el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC) | PA

POLÍTICA
Cs i PPC tornen a reclamar al govern la retirada 
dels llaços grocs dels edifi cis públics
Cs ha presentat una queixa formal a la Delegació del govern a Ca-
talunya en el marc d’una acció col·lectiva del partit contra 30 ajun-
taments i institucions catalanes. Segons ha explicat el portaveu de la 
formació, David Gerbolés, la demanda es fonamenta en la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) basc contra car-
tells de presos d’ETA, segons la qual les pancartes i símbols partidis-
tes suposen una infracció dels principis d’objectivitat i neutralitat po-
lítica que han de seguir les administracions públiques. En la mateixa 
línia, la regidora del PP al consistori, Eva García, ha exigit públicament 
a l’alcaldessa donar compliment al requeriment fet pel delegat del 
govern, Enric Millo, pocs dies abans del seu cessament | PA

COHESIÓ
El solar de l’antiga Fonda Espanya acollirà un edifi ci
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L’Institut de Cultura de Barcelona i el Servei d’Arqueologia de la ciutat 
comtal s’han compromés amb l’Ajuntament a presentar aquest juliol 
al municipi el Pla director del Rec Comtal. Aquest treball té com a 
objectiu fer una diagnosi de la situació del canal des de Montcada (on 
neix) fi ns al seu fi nal, a Barcelona, i catalogar els trams encara exis-
tents per evitar la seva desaparició o deteriorament. El Pla, que fi nan-
cia el consistori barceloní, fi xa les pautes sobre les futures actuacions 
que es facin en l’àmbit del Rec encaminades a la seva preservació i 
serà aprovat tant pel Ple barceloní com pel de Montcada i Reixac | PA

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
Un Pla director sufragat per Barcelona preservarà 
els trams encara existents del Rec Comtal
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...També és notícia.........................................
BOSC D’EN VILARÓ

El PSC es reuneix amb els veïns i amb el diputat Pol Gibert i es 
compromet a buscar solucions per regularitzar la urbanització
La secció local del PSC ha pres 
el compromís amb els veïns del 
Bosc d’en Vilaró de designar 
un parlamentari de referència 
amb l’objectiu, segons diu en 
un comunicat, de facilitar el 
trasllat d’informació i les seves 
peticions al grup socialista al Par-
lament. Una representació dels 
veïns d’aquesta urbanització si-
tuada a la serralada de Marina, i 
que demanen la seva legalització, 
es va reunir el 5 de juny, a petició 
pròpia, amb membres del PSC 
local en una trobada que també 
va comptar amb la presència del 
diputat al Parlament, Pol Gibert. 
La formació socialista considera que la mesa tècni-
co-política que es va crear per buscar solucions no 
avança i reitera “el seu compromís de seguir col-
laborant amb els veïns i buscar acords amb altres 
formacions per poder consensuar una llei que re-
solgui la problemàtica de la urbanització que fa 
més de 50 anys que s’allarga”. El PSC de Montcada 

PS
C

Davant la localització de diver-
sos nius d’orenetes destruïts a 
Montcada Nova i Can Sant Joan, 
l’Associació per la Conservació 
de l’Entorn i la Recerca (Acer) ha 
fet un comunicat on recorda que 
aquestes aus són una espècie pro-
tegida pel seu paper benefi ciós en 
el control de plagues i d’insectes. 
Legalment, cal una autoritza-
ció del departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat per 
retirar els nius, encara que les ore-
netes no estiguin criant. La seva 
destrucció o manipulació sense 
permís és denunciable | LG

PROCÉS PARTICIPATIU
L’Ajuntament recull bona part de les aportacions 
veïnals sobre l’espai públic de l’antiga Valentine

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de Granollers 
sol·licita col·laboració ciutadana per tal de localitzar els progenitors del 
nadó que va aparèixer mort a l’Ecoparc de Montcada i Reixac. Els agents 
van localitzar el cos sense vida del nadó la matinada del 21 de maig, dins la 
màquina classifi cadora de deixalles. El nounat era de sexe masculí, encara 
tenia el cordó umbilical adherit i havia nascut a terme. El telèfon de con-
tacte amb l’equip d’investigació és el 933 002 296 (extensió 42333) | PA

INVESTIGACIÓ
Els Mossos demanen col·laboració per localitzar 
els pares del nadó trobat a l’Ecoparc

POLÍTICA
Ana Ballesta insta Círculo a destinar els diners 
públics que ingressa a projectes per al poble

Alerta contra els 
atacs i la destrucció 
de nius d’orenetes

La regidora de Círculo en l’oposició, Ana Ballesta, considera que el seu grup 
no practica la política de Podem en defensa de la ciutadania i dels seus 
drets i acusa els seus companys en el govern, Mar Sempere i José Do-
mínguez, de no complir amb el seu programa electoral. Com a exemple 
d’aquesta argumentació, Ballesta ha criticat el posicionament de l’executiu 
respecte el Bosc d’en Vilaró i l’ha acusat de no voler trobar una via de so-
lució per regularitzar la urbanització construida en sòl forestal. L’edil també 
afi rma que Círculo es va comprometre amb l’electorat a reinvertir els diners 
públics en projectes socials i exigeix saber quines donacions ha fet en els 
tres anys que porta de mandat. L’edil ha demanat a l’agrupació d’electors 
que una tercera part del que ingressa mensualment com a grup municipal 
–213,75 euros–, es destini a l’AV Bosc d’en Vilaró perquè l’entitat pugui 
seguir lluitant per evitar l’enderrocament de les cases | PA

En el marc del procés participatiu que ha dut a terme l’Ajuntament per 
debatre els futurs usos de l’espai públic als antics terrenys de la fàbri-
ca Valentine, la Regidoria d’Urbanisme ha presentat una proposta que 
recull la majoria de les idees que es van plantejar a la reunió de treball 
del passat 16 de maig. El president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), i el regidor de barri de la Ribera, José Domínguez (Círculo), 
van presentar set dies més tard el dibuix de nou disseny, que recull 
la creació d’un passeig central que connecti la Ribera i el centre de la 
ciutat amb espais verds i naturals i zones específi ques per a diferents 
col·lectius. També es proposa fer una plaça a l’espai central, ubicar 
l’aparcament al perímetre del sector a urbanitzar i reordenar la zona de 
passeig de l’avinguda de la Ribera per facilitar el pas dels vianants. El 
consistori traslladarà la proposta a la propietat dels terrenys, repartida 
entre la constructora Royal Urbis i les entitats fi nanceres BBVA i San-
tander, que tenen previst construir prop de 400 nous habitatges | LR

MEDI AMBIENT
L’AV de Can Sant Joan difon un vídeo a les xarxes on 
s’aprecia el soroll que emet la cimentera a les nits
Coincidint amb el Dia Mundial del Medi 
Ambient, que se celebra el 5 de juny,  
l’AV de Can Sant Joan va difondre per 
les xarxes socials un vídeo enregistrat 
per un veí la matinada del mateix dia 
on es pot apreciar el soroll que emet 
durant la nit la cimentera de Lafarge-
Holcim, situada a escassos metres del 
barri. El document audiovisual també 
s’ha fet arribar a l’Ajuntament “com 
una prova més de la contaminació 
acústica que genera la planta”, se-
gons ha indicat el president de l’entitat 
veïnal, José Luis Conejero. El col·lectiu 
veïnal ja va interposar per aquest mo-
tiu una denúncia per la via penal contra la cimentera, que actualment 
es troba en fase d’instrucció al Jutjat de Cerdanyola. El consistori lo-
cal també va imposar una multa de 900 euros a la fàbrica a principi 
d’aquest any per haver superat els límits de decibels permesos segons 
una inspecció feta el 2015 a petició del propi consistori. El Grup de Medi 
Ambient també s’ha fet ressò de l’episodi de soroll registrat a la fàbrica i 
ha demanat al consistori que li faciliti el resultat de les mesures, si és que 
en disposa d’elles, tot reclamant que obri un nou expedient sancionador 
contra l’empresa. “D’acord amb la llei, una nova sanció per infracció 
greu de soroll permetria l’Ajuntament fer el tancament defi nitiu de 
la cimentera”, assegura el Grup qui, d’altra banda, és molt crític amb 
l’import de la multa imposada per la corporació a Lafarge per contamina-
ció acústica, entenent que podia haver estat de 12.000 euros | LG

reconeix que amb la legislació vigent no es pot regula-
ritzar la situació dels més de 200 habitatges existents, 
però afi rma que comparteix la decepció que tenen 
els veïns amb l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUIA), 
perquè, segons diu al comunicat, “es nega a oferir 
solucions que tinguin en compte l’aspecte social de 
la problemàtica” | RJ
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Salut Pública ha engegat diferents intervencions amb un producte biològic 
i innocu. La campanya també inclou controls a les propietats privades per 
combatre la proliferació de l’espècie. “Gràcies a l’ordenança aprovada fa 
dos anys, podem intervenir a les propietats privades si es detecten males 
pràctiques” ha indicat la regidora de Salut Pública, Mar Sempere (Círculo). 
Aquests insectes aprofi ten els bassals d’aigua neta per posar els ous, do-
nant lloc a l’aparició de les larves aquàtiques | PA

PREVENCIÓ
Comença la campanya contra el mosquit tigre

ACTES VANDÀLICS
Entitats i partits denuncien l’aparició de pintades de 
signe intolerant a façanes i altres punts del municipi
Diverses entitats i partits polítics del municipi denunciaven el 7 de juny 
–en el moment de tancar aquesta edició– l’aparició de pintades a di-
ferents punts de Montcada i Reixac fetes durant la nit. A la façana de 
La Unió de Mas Rampinyo va aparèixer una frase on es podia llegir 
‘Montcada fascista, fora el comunista’ i a la porta del Casal Popular El 
Brot es van dibuixat els símbols nazi i jueu i la paraula ‘rates’. També es 
va escriure la frase ‘sóc espanyol’ al mural a favor de la llibertat sexual i 
l’orgull LGTBI que hi a l’encreuament entre l’avinguda de la Ribera i el 
carrer Barcelona. D’altra banda, els murals a favor de la independència 
que hi ha als murs de la llera del riu Besòs van ser tapats amb banderes 
espanyoles i frases com ‘Això és Espanya’. La Unió de Mas Rampinyo, 
així com formacions polítiques com la CUP i Cs, han denunciat aques-
tes accions al seus comptes ofi cials de Twitter. Justament en rebuig a 
aquestes actuacions, el CDR de Montcada i Reixac segueix sumant 
suports al seu manifest per la llibertat, la tolerància i la democràcia 
(veure pàgina 13) | RJ
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PROJECTE MAGNET 
El Ple de l’Ajuntament s’ha compromès 
a donar suport a l’INS La Ribera en la 
implementació de la nova iniciativa

L’escola El Turó serà el primer cen-
tre del municipi que es constituirà 
com a Comunitat d’Aprenentatge. 
Les famílies van avalar la propos-
ta, impulsada per la direcció, per 
majoria absoluta a l’assemblea que 
va tenir lloc el 29 de maig amb la 
participació de prop d’un centenar 
de persones. Abans de la votació, 
dos experts en la matèria, la pro-
fessora universitària Rosa Valls i 
Miquel Charneco, cap d’estudis 
de l’escola Joaquim Ruyra –que 
funciona amb aquest model i ha 
estat premiada com la millor esco-
la catalana del 2017– van explicar 
als assistents què és i com funciona 
una Comunitat 
d’Aprenentatge. 
El projecte es 
basa a ensenyar 
les matèries en 
grups interac-
tius a través del 
diàleg i implicar 
les famílies en tots els espais de 
l’escola, incloses les aules. Es tracta 
d’un model que, segons els inves-
tigadors del projecte Included –el 
més gran que ha fet mai la Unió 
Europea en Ciències Socials–, és el 
que millor garanteix la inclusió de 
l’alumnat i l’èxit educatiu. 

El projecte. “La Comunitat 
d’Aprenentatge es basa en una 
metodologia contrastada i ava-
lada per prestigiosos especialis-
tes que ja s’ha posat en pràctica 
a més d’un miler d’escoles del 
món”, va explicar Valls, tot as-
segurant que l’alumnat d’aquests 
centres obté resultats acadèmics 
superiors als de la mitjana dels 
centres convencionals –a Catalu-
nya n’hi ha una quarantena. Les 

Comunitats d’Aprenentatge reque-
reixen la implicació directa del pro-
fessorat, les famílies i l’alumnat. Els 
centres que opten per aquest mo-
del organitzen les classes en grups 
interactius, barrejant els alumnes 
més avançats amb els que tenen 
més difi cultats. Un cop el professo-
rat exposa la matèria, els alumnes 
la comparteixen sota la supervisió 
d’una persona adulta que actua 
com a voluntària –pot ser un fami-
liar, un estudiant en pràctiques o 
un altre mestre– dins de l’aula. El 
voluntari no ha de saber la matèria, 
simplement ha d’ajudar els infants 
a interactuar entre ells. “La millor 
manera d’entendre les coses és 

a través del 
diàleg i el que 
promou aques-
ta metodolo-
gia és precisa-
ment això, que 
l’alumnat sàpi-
ga explicar els 

conceptes i no es limiti només a 
memoritzar”, va explicar Charne-
co. En la mateixa línia, una altra de 
les actuacions que fan les Comuni-
tats d’Aprenentatge són les tertúlies 
dialògiques. Els alumnes llegeixen 
clàssics de la literatura adaptats al 
seu nivell i després conversen amb 
els companys sobre el contingut 
de les lectures. La formació de les 
famílies en funció del que elles 
demandin també és un dels eixos 
de les Comunitats d’Aprenentatge 
que ajuden a millorar l’èxit edu-
catiu. “Perquè funcioni, tothom 
s’hi ha d’implicar; l’escola no és 
dels mestres, és de tots, i cadas-
cú ha d’aportar el que pugui en 
funció de les seves possibilitats”, 
va dir Valls, animant les famílies a 
sumar-se al projecte.

EDUCACIÓ

Pilar Abián | Montcada

Aquest model educatiu 
requereix de la 
implicació de tothom 
perquè funcioni

Miquel Charneco i Rosa Valls, experts en Comunitats d’Aprenentatge, van oferir una xerrada informativa a les famílies que van assistir a l’assemblea
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La proposta, impulsada per la direcció, es va aprovar en assemblea el 29 de maig amb el suport majoritari de les famílies 

L’escola El Turó esdevindrà la primera 
Comunitat d’Aprenentatge de la ciutat

L’AMPA i el claustre, entusiasmats amb el projecte 
La direcció i l’AMPA El Turó han 
expressat el seu entusiasme pel 
suport de les famílies a la transfor-
mació del centre en una Comunitat 
d’Aprenentatge. La sala on es va fer 
l’assemblea es va omplir amb prop 
d’un centenar de persones, en una 
escola en què fi ns ara la implicació 
de les famílies ha estat més aviat 
baixa. Aplaudiments i, fi ns i tot, llà-
grimes d’emoció van acompanyar la 
resolució unànime dels assistents. 
“Hem superat les nostres millors 
expectatives”, reconeix la directora, 
Imma Espinosa –a la foto. 
Amb 212 alumnes i 17 mestres, 
El Turó té un elevat percentatge 
d’alumnat de procedència immi-
grant. La multiculturalitat és pre-
cisament un dels aspectes que, 
segons els experts, pot aportar més 
valor a la Comunitat d’Aprenentatge 
ja que els alumnes poden intercan-
viar coneixements sobre diferents 
idiomes i cultures.

Passes a fer. Durant aquest curs, 
l’equip de mestres ja ha estat fent 
passes cara a sensibilitzar sobre 
el que és una Comunitat d’Apre-
nentatge. Amb el suport de Miquel 
Charneco, cap d’estudis de l’escola 
Joaquim Ruyra, ha organitzat algu-
nes classes en grups interactius, ha 
iniciat tertúlies dialògiques a 2n i a 
5è i ha fet formació per a pares i 
mares en català.
Ara, un cop les famílies han avalat el 
projecte, comença la fase de trans-
formació en què els membres del 
centre han de “somiar” quina esco-
la volen, crear comissions de treball 
amb participació del professorat i 
les famílies, començar a estendre 
els grups interactius i les tertúlies a 
totes les classes i fer més formació 
per als progenitors. Finalment, el 
curs 2019-2020 s’arribarà a la con-
solidació del pla. “Tenim el permís 
de la Generalitat per fer aquest 
procés i estem molt il·lusionats 

amb im-
plemen-
tar-lo”, ha 
dit Espino-
sa.
Des de 
l’AMPA, la 
presiden-
ta, Sandra 
Carmona, 
veu amb molt bons ulls aquest 
canvi: “Crec que serà molt profi tós 
tant per al centre com per aconse-
guir la implicació de les famílies”. 
També opina el mateix la marroqui-
na Hlalia Oumhandi, mare de dos 
alumnes, qui el dia de l’assemblea 
ja es va oferir com a voluntària per 
participar als grups interactius: 
“Tots volem que aquesta sigui la 
millor escola de Montcada pel bé 
dels nostres fi lls, així que animo 
tothom a implicar-se per fer possi-
ble que aquest somni esdevingui 
una realitat” | PA
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PLE DE MAIG

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 
31 de maig a la Casa de la Vila, 
va donar llum verda en la sessió 
ordinària de maig a dos projectes 
per millorar l’educació al muni-
cipi. Amb el vot a favor de tots 
els grups municipals, el consisto-
ri s’ha compromès a col·laborar 
amb l’INS La Ribera en la im-
plementació del projecte Mag-
net, una iniciativa que té com a 
objectiu millorar l’èxit educatiu 
amb el suport d’una institució. El 
centre montcadenc desenvolupa-
rà en els pròxims quatre anys un 
projecte relacionat amb l’aigua a 
Montcada i comptarà amb el tu-
telatge de l’Institut de Recerca de 
l’Aigua de la Universitat de Bar-
celona (Idra). 
El consistori acompanyarà l’INS 
La Ribera amb mesures d’esco-
larització equilibrada que ajudin 
a canviar la composició social 
del centre, sensibilitzar les famí-
lies en període de preinscripció 
escolar, fer el seguiment del pro-
jecte i buscar l’encaix amb altres 

projectes relacionats com el Rec 
Comtal, la Casa de les Aigües i el 
riu Besòs i ajudar a buscar fi nan-
çament per assumir una part dels 
costos.“És un acord important 
perquè garanteix el compromís 
de l’Ajuntament amb l’institut 
per tirar endavant el projecte”, 
va dir la regidora d’Educació, In-
fància i Joventut, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA). En el torn d’inter-
vencions dels grups municipals, 
el portaveu de la CUP, Josep 
Galván, va demanar més infor-
mació sobre el projecte davant al-
guns aspectes que no comparteix 
com “el seu caràcter de referèn-
cia i excel·lència. A Montcada 
necessitem sobretot valors com 
l’ètica i la solidaritat”, va dir. 
Per la seva banda, en nom del 
PSC va parlar Bartolomé Egea, 
qui va demanar al govern muni-
cipal si destinarà alguna partida 
econòmica en el projecte. Sobre 
aquest tema, Segovia va respon-
dre que, a dia d’avui, la iniciati-
va compta amb una subvenció 
de 6.600 euros de la Diputació 

de Barcelona per contractar una 
persona per donar suport en la 
implementació del projecte al 
centre montcadenc.

Aliança 360. Els grups muni-
cipals també van aprovar per 
unanimitat l’adhesió a l’Aliança 
Educació 360, una iniciativa de 
la Diputació de Barcelona, la Fe-
deració de Moviments de Reno-
vació Pedagògica de Catalunya i 
la Fundació Jaume Bofi ll. L’objec-
tiu és fomentar les oportunitats 
educatives en tots els espais de la 
vida i connectar l’educació i els 
aprenentatges entre el temps lec-
tiu i el de lleure. “És una aliança 
per transformar la ciutat cap a 
una educació permanent i in-
novadora en tots els àmbits de 
la vida”, va comentar Segovia, 
qui va avançar alguns dels pro-
jectes que es duran a terme en el 
marc d’aquesta iniciativa com la 
creació d’una Ofi cina Municipal 
d’Escolarització i l’ampliació del 
Pla Educatiu d’Entorn i de la xar-
xa de patis oberts.

També s’aprova l’adhesió a una iniciativa que promou l’educació a temps complet

L’Ajuntament donarà suport a l’INS 
La Ribera en el projecte Magnet

L’INS La Ribera implementarà durant aquests 4 anys un projecte d’innovació pedagògica que tindrà l’aigua de Montcada com a eix central
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Sílvia Alquézar | Redacció

Alumnes de batxillerat de Montcada, Ripollet i Santa Perpètua de Mo-
goda van rebre el 29 de maig un reconeixement pel seu treball de 
recerca durant l’acte que es va celebrar a Santa Perpètua de Mogoda. 
La presentació dels treballs guardonats l’organitza el Centre de Recur-
sos Pedagògics del Vallès Occidental VI, amb el suport dels tres ajun-
taments implicats. En nom del consistori montcadenc, hi va assistir 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA). Els premis pretenen destacar 
tota la investigació que duen a terme els alumnes de batxillerat en l’ela-
boració del treball de recerca i és el professorat de cada institut el que 
tria les investigacions que mereixen rebre un reconeixement | SA

SECUNDÀRIA
El Centre de Recursos Pedagògics de la demarcació 
premia els millors treballs de recerca de batxillerat 
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El Consell Escolar Municipal es reunirà l’11 de juny 
a la Casa de la Vila en l’última sessió d’aquest curs 
L’ordre del dia inclou, com a tema destacat, la valoració de la cam-
panya de preinscripció i matriculació del curs 2018-2019. També 
s’informarà sobre les últimes accions en relació al trasllat del cicle 
de Documentació Sanitària de l’INS La Ferreria a un centre de 
Terrassa i es ratifi caran els dies de lliure elecció i les festes locals 
del curs vinent  | SA

Laura Vilaltella, estudiant de l’INS La Ribera, guanya 
el premi territorial del concurs literari Ficcions
La jove, de 3r d’ESO, va aconseguir el guar-
dó amb el relat ‘Les ombres’. El certamen 
l’organitza l’Associació de Mitjans d’Infor-
mació i Comunicació (AMIC). El lliurament 
de premis va tenir lloc el 31 de maig a l’edi-
fi ci modernista de La Pedrera-Casa Milà de 
Barcelona. La participació a les comarques 
del Vallès ha estat de 535 alumnes de 32 
centres educatius | SA FA
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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 
rotulación. 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.
Classes. Particulars d’anglès. Cer-
tifi cat de First (B2), amb un nivell 
aproximat del C1. Tlf. 616 211 196. 

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

anuncis gratuïts



111a quinzena | Juny 2018 11Societat

Una de les fotografi es de l’exposició ‘Mare Nostrum’, que es podrà veure a partir del dia 19
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Montcada celebra el Dia del Refugiat

D’esquerra a dreta, Tina Recio, Laura Campos, Jessica Segovia i Cristian Carrer durant la presentació de la campanya Tal com som

L’Ajuntament posarà en marxa el 
14 de juny la campanya ‘Tal com 
som’, que neix del compromís de 
treballar per reduir la discriminació 
i fomentar valors d’igualtat, respec-
te i tolerància envers la comunitat 
LGTBI. La iniciativa, que es va 
presentar el 4 de juny, consistirà 
a incorporar als elements de mo-
biliari urbà de la via pública tres 
imatges que aborden tres àmbits: la 
diversitat de models de família, la 
visibilitat de les relacions lèsbiques i 
l’orgull que cadascú sigui com sigui 
i el rebuig a les discriminacions per 
motiu d’orientació sexual, identitat 
o expressió de gènere. 
“Volem evidenciar la diversitat 
de població i facilitar l’acceptació 
de les diferents realitats. Tothom 
ha de sentir-se orgullós de la seva 
manera de ser”, va explicar la 
regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA). ‘Tal 

com som’ vol plasmar la diversi-
tat de models familiars existents i 
promoure el respecte per qualsevol 
model familiar; donar visibilitat de 
forma normalitzada a les dones les-
bianes, un dels col·lectius més invi-
sibilitzats; i transmetre la idea que 
tothom forma part de la comunitat, 
independentment de com sigui, es 
vesteixi o estimi. 

Iniciatives municipals. L’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), 
va parlar del paper clau que es-
tan assumint els ajuntaments en 
matèria de defensa dels drets de 
la comunitat LGTBI, recordant 
algunes de les actuacions iniciades 
al 2015. “Montcada és una de les 
ciutats fundadores de la Xarxa 
de Municipis LGTBI, el tercer 
pla d’igualtat aborda les accions 
envers aquesta comunitat, hem 
posat en marxa el Pla local per 
la diversitat afectiva i de gènere i 

comptem amb una ofi cina espe-
cífi ca i, tot plegat, amb molt pocs 
recursos”, va explicar l’edil. 
La presentació va comptar amb la 
presència de Cristian Carrer, de 
l’Observatori contra l’Homofò-
bia –entitat que gestiona l’ofi cina 
LGTBI de Montcada i Reixac– i 
de la montcadenca Tina Recio, 
fundadora de l’entitat I-Vaginarium 
i col·laboradora de l’Ajuntament en 
accions de suport a la comunitat 
LGTBI i en concret, amb les perso-
nes transexuals. “La gent que pot 
ser víctima de lgtbi-fòbia ha de 
veure que a més de les entitats 
socials, els ajuntaments també 
són agents de suport”, va manifes-
tar Carrer. Per la seva banda, Recio 

va lloar les accions que ha dut a 
terme l’Ajuntament en els darrers 
anys i va parlar de la importància 
de la formació sobre gènere a les 

escoles. “Després de 10 anys d’ac-
tivisme, em fa molta il·lusió po-
der treballar aquesta àmbits a la 
meva ciutat”, va dir Recio.

El mobiliari urbà lluirà a partir del 14 de juny els cartells 
relacionats amb els tres àmbits que aborda la iniciativa

Campanya municipal 
per mostrar la diversitat 
afectiva i familiar

‘TAL COM SOM’
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Sílvia Alquézar | Montcada

Actes amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI 
L’acte també va servir per presentar 
els actes que organitzarà l’Ajunta-
ment amb motiu del Dia de l’Orgull 
LGTBI. El dia ofi cial de l’efemèride, 
el 28 de juny, hi haurà activitats fa-
miliars a la plaça de l’Església (18h) 
amb bombolles de sabó, pintacares 
i globofl èxia, entre d’altres. També 
hi haurà una exposició de la cam-
panya ‘Tal com som’. El mateix dia, 
l’Espai Jove Can Tauler acollirà un 
taller de transvestisme. El progra-

ma segueix el 3 de juliol quan es 
presentarà a la Biblioteca Elisenda 
(19h) el llibre ‘Construccions identi-
tàries’, de Mar C. Llop. 
Del 28 de juny al 5 de juliol, en 
aquest mateix equipament, es po-
drà veure una exposició sobre el 
Dia del l’Orgull LGTBI. També es 
repintarà el pas de vianants davant 
la passarel·la del riu Ripoll amb els 
colors de la bandera de l’arc de 
santmartí | SA

Montcada acollirà diverses inici-
atives amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Persones Refugi-
ades, que es commemora el 20 
de juny. El dia de l’efemèride, 
l’Ajuntament i Montcada Solidà-
ria organitzen activitats a la plaça 
de l’Església. A partir de les 17h es 
faran titelles i tallers infantils amb 
la col·laboració de Creu Roja. 
De 18.30 a 20.30h, hi ha prevista 
l’actuació dels músics Lil Russia 

i Salva Criado i la pintada d’un 
grafi t. També hi haurà un micro 
obert perquè els assistents puguin 
participar amb la lectura de poe-
mes, la interpretació de cançons o 
expressant la seva opinió sobre la 
situació dels refugiats. 
D’altra banda, el departament 
de Solidaritat i Cooperació por-
tarà a la Casa de la Vila del 19 
de juny al 3 de juliol l’exposició 
‘Mare Nostrum, Europa davant la 
crisi del refugi’, amb imatges fetes 

pels fotoperiodistes Xavi Herrero 
i Raül Clemente a l’illa grega de 
Lesbos i al municipi d’Idomeni, a 
la frontera entre Grècia i Macedò-
nia. L’exposició és una iniciativa 
de la Fundació Solidaritat UB i 
l’Ajuntament de Sant Feliu, amb 
el suport del Fons Català de Coo-
peració, i analitza les causes i con-
seqüències de la violació de drets 
humans respecte al moviment de 
persones que travessa el Mediter-
rani cap a Europa.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El menjador social El Caliu, un 
espai autogestionat per persones 
voluntàries de Montcada i Rei-
xac, va celebrar l’1 de juny una 
jornada de portes obertes per 
commemorar els seus cinc anys 
de vida. Amb aquesta iniciativa, 
que ja va organitzar amb motiu 
del seu primer aniversari, el ser-
vei vol agrair la xarxa de solida-
ritat formada per veïns, comer-
ços, ajuntament i empreses locals 
que permet tirar endavant aquest 
espai d’acollida per a persones en 
situació vulnerable. 

El projecte. El Caliu va començar 
a funcionar a les instal·lacions de 
l’Abi fa cinc anys per traslladar-se 
poc temps després a un local del 
carrer Bogatell, on es troba ac-
tualment. El servei ofereix una 
mitjana de 20 menús diaris dos 
dies a la setmana, els dilluns i els 
dijous. Alguns usuaris són deri-
vats pel departament de Serveis 

Socials de l’Ajuntament i d’altres 
acudeixen espontàniament al ser-
vei en conèixer la seva existència. 
Segons una de les responsables 
del menjador, Judith Recasens, 
el perfi l d’usuari ha anat variant 
sensiblement des que va entrar 
en funcionament. “Al principi, 
acollíem sobretot famílies col-
pejades per la crisi econòmica, 
però en els últims temps ens 
arriben persones soles que han 
caigut en la marginalitat o la in-
digència i, en alguns casos, amb 
problemes mentals o d’alcoho-
lisme”, ha comentat Recasens.
El Caliu, a més de garantir un 
àpat digne a aquestes persones 
dos cops a la setmana, també les 
informa sobre els recursos assis-
tencials dels quals disposen per 
part de l’administració. Actual-
ment, el menjador social compta 
amb un gruix de voluntaris que 
oscil·la entre les trenta i les qua-
ranta persones, la majoria de les 
quals són dones.

L’1 de juny va organitzar una jornada de portes obertes

El menjador social El Caliu 
celebra el 5è aniversari

SOLIDARITAT

Laura Grau | Redacció

Les voluntàries d’El Caliu van bufar les espelmes del pastís commemoratiu dels 5 anys
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FIRA DEL COMERÇ I DE L’AIGUA

Montcada Centre Comerç 
(MCC) organitza el 16 de juny 
la vuitena edició de la Fira del 
Comerç i de l’Aigua, que comp-
tarà amb la participació d’una 
cinquantena de carpes distribuï-
des al llarg del carrer Major. La 
principal novetat d’aquest any és 
que l’esdeveniment es redueix de 
dos a un dia, tot i que s’amplia 
l’horari a la nit amb actuacions 
musicals  de grups locals que tin-
dran lloc a dos escenaris: a la pla-
ça de l’Església actuaran el grup 
montcadenc de rock Desenfreno 
(21.30h) i el DJ Yoan Rodríguez 
(23.45h) i, al carrer Generalitat, 
el grup local Red Velvet (20h). 
“Hem decidit fer un únic dia 
de Fira i incorporar propostes 
nocturnes per atendre també 
les demandes dels bars i res-

taurants. Creiem que amb un 
dia és sufi cient per donar a co-
nèixer els establiments partici-
pants”, ha comentat la presiden-
ta de l’MCC, Míriam Asbert, qui 
espera que la Fira sigui un èxit de 
visitants.

Programa d’activitats. La Fira co-
mençarà a les 10h amb una xoco-
latada a càrrec de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total, al 
carrer Generalitat. Al llarg de tot 
el dia, hi ha previstos diversos 
tallers organitzats per diferents 
establiments a les seves carpes 
–pa, manicura infantil, experi-
mentació i joguines reciclades, 
entre d’altres– a més d’infl ables i 
un planetari, dues activitats que 
s’han convertit en un clàssic, tot 
i que enguany canvien d’ubicació 
i estaran instal·lats al tram del 

carrer Major passat el carrer Ge-
neralitat.  D’altra banda, al matí 
hi haurà una classe de zumba a 
càrrec dels instructors de Mont-
cada Aqua davant de la Casa de 
la Vila, un espectacle de la com-
panyia d’Aigües de Barcelona a 
la plaça de l’Església, activitats 
esportives, animació infantil i 
ball per a la canalla. A la tarda, 
tindran lloc les exhibicions de 
ball a càrrec d’escoles del muni-
cipi com Dale Que Voy, Susana 
Arévalo i Montser Moreno, Gris-
Dance i Cirqs Dance Estudio. 
“Convidem a tothom a gaudir 
de la Fira i conèixer el teixit co-
mercial de la nostra ciutat”, ha 
manifestat Asbert, en la que serà 
la primera Fira Comercial i de 
l’Aigua organitzada per la nova 
junta de l’MCC, escollida el pas-
sat mes de març.

Es farà el 16 de juny al carrer Major amb la participació d’una cinquantena de carpes

L’MCC redueix la mostra a un dia 
amb actuacions musicals a la nit

Sílvia Alquézar | Redacció

.....també és notícia..................................

Èxit de participació a la setena Mostra de tai-txi
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La pluja va obligar a traslladar les exhibicions a l’interior del Casal de 
la Mina, que es va omplir de gom a gom el 3 de juny per participar 
en les activitats programades, organitzades per l’Ajuntament i les en-
titats participants. El programa va incloure una masterclass de tai txi 
a càrrec d’Olga Beato, de l’Espai Tai-Txí, i una sessió de gimnàstica 
antiansietat i tui shou amb Jordi Marin, dels grups del Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina i del Casal Cívic Montcada i Reixac. També hi 
va haver exhibicions de diferents estils de mà buida i amb armes | SA

El Casal de Gent Gran 
de la Casa de la Mina 
celebra la festa anual 
La celebració es farà el 17 de juny 
als exteriors de l’equipament muni-
cipals, de les 9 a les 21h. El progra-
ma d’activitats inclou actuacions de 
cant coral i de cançons populars, 
ball en línia, sevillanes i gimba. Al 
migdia, hi ha prevista una paella po-
pular que aplegarà més de 300 per-
sones i, a la tarda, hi haurà ball amb 
música en directe. D’altra banda, 
el 15 de juny, el Casal de la Mina 
acollirà un espectacle de playbacks 
amb alguns dels temes més cone-
guts dels festivals d’Eurovisió a 
càrrec del grup de play-backs del 
Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina. L’actuació tindrà lloc també 
als exteriors de la instal·lació, a les 
17.30h | SA  

L’Ajuntament organitza 
la primera edició del 
Campus Jove MiR

La Regidoria d’Educació, Infància i 
Joventut durà a terme aquest estiu 
aquesta nova iniciativa adreçada a 
joves de 12 a 16 anys en el marc del 
Projecte Educatiu d’Entorn. El pro-
grama inclou activitats diverses com 
un taller d’urban dance, una festa 
holi, una sortida al parc aquàtic Illa 
Fantasia, tornejos esporius i un taller 
de grafi t, entre d’altres propostes. Les 
activitats es faran entre el 2 i el 13 de 
juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 
13h, a la Casa de la Mina, excepte 
els dijous, que serà el dia d’excursió i 
s’arribarà a les 18h. El preu és de 90 
euros. Les inscripcions es poden fer 
a Can Tauler, del 18 a 22 de juny, de 
9 a 13h i els dies 19 i 21 de juny, de 
17 a 19h | SA  

Advam farà un concert 
per recaptar fons per 
ajudar els gats de carrer

L’esdeveniment tindrà lloc el 9 de 
juny al Casino de Terra Nostra, a 
les 19h, i comptarà amb l’actuació 
del grup Shacal. La recaptació que 
es reculli –taquilla inversa– es des-
tinarà a les campanyes que realitza 
l’Associació de Voluntaris Animalis-
tes de Montcada i Reixac (Advam) 
per ajudar les colònies de gats 
abandonats que existeixen al mu-
nicipi, que ja arriben als 300 exem-
plars. Des de fa set anys, l’entitat 
s’encarrega del control reproduc-
tiu, sanitari i alimentari dels grups 
per tal que no es produeixin pro-
blemes de salubritat que afectin les 
persones i els animals. Advam té 
una desena de voluntaris i compta 
amb el suport de l’Ajuntament | SA  

L’actuació del grup de rock Desenfreno és una de les novetats del programa d’activitats de la Fira del Comerç i de l’Aigua que organitza l’MCC
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 22 de juny

L’envelat, centre de les festes majors d’abans
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Malgrat que l’anomenat pri-
mer món, regit pel capitalis-
me, respon a un consumisme 
exacerbat, cada cop hi ha més 
consciència que o canviem de 
model o anem cap al preci-
pici. Necessàriament cal im-
pulsar polítiques destinades a 
gestionar amb cura uns recur-
sos naturals limitats i a actuar 
contra el desequilibri pel que 
fa al repartiment de la rique-
sa, principal font de confl ictes 
i patiment. Tenint en compte 
que el poder està concentrat 
en poques mans, costa veure 
el futur amb optimisme, però 
no tot està perdut. Existeix un 
model d’economia social i so-
lidària basat en la fi losofi a del 
bé comú, que prioritza les per-
sones, les necessitats socials i 
el medi ambient per sobre del 
lucre. Hi ha empreses i enti-
tats que fa anys que el practi-
quen però interessa que cada 
cop n’hi hagi més, només així 
veurem llum al fi nal del túnel.

Manifest per la llibertat
El CDR de Montcada i Reixac ha pro-
mogut un manifest, al qual s’hi han 
afegit entitats i partits –ANC, A. Escolta 
El Turó, AV Can Sant Joan, Agrupació 
Fotogràfi ca, Assemblea per Montcada, 
Castellers, La Pastanaga, L’Espingari, 
Montcada Solidària, Plataforma Tracte 
Just Soterrament Total, CUP, Círculo 
Montcada, Cs, ERC, EUiA, ICV, PSC, 
PDeCAT i PP– amb el compromís de 
vetllar per la tolerància, la llibertat i la 
democràcia i que diu el següent: 
A Montcada vivim més de 35.000 per-
sones procedents de molts i diferents 
orígens. Persones que tenim costums 
diferents, llengües diferents, cultures 
diferents. Al nostre Ajuntament hi ha 
representades fi ns a 9 forces políti-
ques, cosa que mostra la diversitat 
ideològica de la nostra comunitat. 
Des del reconeixement i el respecte 
a aquesta diversitat i a la riquesa que 
representa el caràcter obert i tolerant 
del nostre poble, volem fer un crit 
d’alerta davant els atacs que darrera-
ment s’han produït a la llibertat política 
i a la seva expressió. El respecte a la 
diferència i la llibertat són la base d’una 
societat democràtica. La intolerància 

i el pensament únic i uniforme només 
poden portar a l’anul·lació dels drets in-
dividuals i col·lectius i, en defi nitiva, al 
feixisme. Per això, davant la intolerància 
mostrada per part d’algunes persones 
al nostre poble, les entitats i organitza-
cions signants manifestem que podem 
pensar diferent, podem viure diferent, 
podem votar diferent, podem tenir di-
ferents idees de país, podem ser ad-
versaris polítics, però mai, mai podem 
silenciar l’opinió de l’altre. 
Volem viure en una comunitat tolerant, 
lliure i democràtica i no volem deixar-
nos vèncer per la intolerància d’una 
minoria que, en lloc de construir lliu-
rement i des del respecte, destrueixen 
l’expressió de la diferència i la riquesa 
que aquesta dona a la nostra comunitat.

 CDR
Montcada

Fe d’errates
El màster femení del CH La Salle es 
va proclamar campió de Lliga Ca-
talana el 26 de maig a Montmeló, 
i no el dia 17 a Andorra, tal i com 
va sortir publicat a l’anterior edició. 
L’entrenador d’aquest equip és Víctor 
Alcaraz.

La Festa Major dels nostres avis i àvies 
estarà sempre associada a l’envelat, una 
gran carpa que s’instal·lava al que avui 
coneixem com la plaça Lluís Companys, 
on s’hi feien els balls de tarda i nit. Mal-
grat el temps transcorregut, la gent gran 
continua referint-se a aquest espai com 
la plaça de l’envelat. En la propera entre-
ga de l’espai ‘El Retrovisor’ recordarem 
com era la nostra Festa Major amb la 
col·laboració de l’escriptora montcaden-
ca Elisa Riera. Podreu veure el vídeo al 
canal de Youtube de Montcada Comuni-
cació a partir del 15 de juny.

L’
AB

AN
S

Homenatge a Emília Naranjo
El 28 de maig els voluntaris de Càritas de la 
parròquia de Santa Engràcia ens vam trobar 
en un dinar de germanor. La trobada va in-
cloure un homenatge a Emília Naranjo, que 
ha estat durant 30 anys voluntària de Càri-
tas primer, al Rebost de Déu –anomenat així 
pel mossèn Josep M. Juan Torres– i, més 
tard, al Rober, al que hi ha dedicat esforç, 
dedicació i amor. Emília, et trobarem a fal-
tar! Moltes gràcies. 
Càritas Montcada

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat
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El procés català i la corrupció política arreu de l’Estat espanyol 
provoquen que la formació de governs sigui complicada i que 
aquests no durin els quatre anys que serien normals en una 
situació diferent de l’actual. Ja tenim govern a la Generalitat, i 
ja sabem la composició del nou govern de l’Estat. Els Ajunta-
ments, que estem gestionant les desigualtats incrementades per la crisi i les polítiques de dretes, 
necessitem que ambdós governs es posin a treballar d’una vegada.
Del govern de la Generalitat esperem un diàleg actiu respecte la sanitat. No pot ser que conti-
nuem amb les urgències tancades a la nit, amb manca de servei de pediatria al CAP del centre 
i sense servei de ginecologia dins el nostre municipi. Cal que puguem entomar un diàleg urgent 
amb la Generalitat i posar a sobre la taula les necessitats del nostre municipi.
També cal, urgentment, parlar amb el conseller d’Educació. Els tècnics d’ensenyament pretenen 
arrencar de l’INS La Ferreria el cicle formatiu de Documentació Sanitària. Aquest cicle formatiu co-
hesiona el territori donant servei a molts municipis del nostre entorn i és un exemple d’èxit formatiu.
Al govern de l’Estat li reclamem de nou la revisió del fi nançament local. No pot ser que continuï 
infrafi nançant als ajuntaments. Donem resposta directa a les necessitats de la població, assumim 
serveis impropis que d’altres administracions han abandonat i necessitem els recursos necessaris 
per mantenir i millorar el servei que donem a veïns i veïnes.També demanen al govern de l’Estat, 
i al nou responsable del Ministeri de Foment, que acompleixi als acords respecte al soterrament 
de l’R2 al seu pas per Montcada i Reixac. No tolerarem de cap manera que no es mantinguin 
els compromisos. Ja fa temps que Montcada va dir prou, el soterrament ha de ser una realitat de 
forma immediata i no acceptarem ni canvis que perjudiquin els interessos del municipi ni cap 
tipus de demora en l’execució del projecte.
Entenem que un cop superat aquest període de reconstrucció dels governs, amb la fi  de l’inútil 
155 i de l’expulsió del partit més corrupte d’Europa del govern de l’Estat, cal emprendre un nou 
temps en el qual es comenci a donar solucions als problemes de la gent comuna. Ha d’arribar, 
per fi , el temps en què els problemes de la gent siguin el centre de l’acció política.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Pendents de l’Estat i de la Generalitat

Óscar Gil

En el moment que tinguin a les mans aquesta edició de La Veu, 
8 de juny de 2018, farà només una setmana que tenim pressu-
post per al 2018. A fi nals de maig, i una altra vegada amb el vot 
de qualitat de l’Alcaldia, no han aconseguit més que l’absten-
ció d’un grup municipal per tirar-los endavant. I aquesta vegada 
diuen que sí són els seus pressupostos. Que els han treballat molt, que faran aquesta o aquella 
inversió.
Doncs no, des del Partit dels Socialistes de Montcada no hem donat suport, en aquesta ocasió ni tan 
sols a les inversions, per la falta de compromís d’aquest govern municipal. Ja n’hi ha prou de fer-se 
les víctimes, ja n’ hi ha prou d’amagar la seva incapacitat, ja n’hi ha prou de mentir a la ciutadania de 
Montcada i Reixac dient que invertiran en millorar el municipi, quan porten tres pressupostos apro-
vant inversions que no duen a terme. Mentida rere mentida, any rere any. Saben quina és la frase 
estrella del regidor de l’Àrea Econòmica en acabar la seva intervenció al ple de pressupostos, des 
del primer que va presentar al començament de 2016 fi ns aquest últim presentat al maig de 2018? 
“Demà mateix començarem a treballar els pressupostos de l’any vinent”. Doncs aquesta vegada li 
recomanem que ho faci, però de veritat, que no ho hagi tornat a dir, altre cop, només per quedar bé. 
Vostès saben que darrerament han publicitat que farien el 5è pla d’asfaltat del municipi, oi? Els 
hi expliquem la realitat. El que fan és el primer del seu mandat, els quatre anteriors els vàrem fer 
nosaltres com a Govern, concretament el 4t Pla dotat amb 384.000 i per asfaltar trenta carrers del 
municipi. Aquest govern pensa fer 6.000 m2 i l’han dotat amb 72.900 euros, ah!.. i amb el pressu-
post del 2017 que, a hores d’ara, a mitjans del 2018, encara arrosseguen.
Per dur a terme els projectes s’ha de treballar, intensament, per tenir-los enllestits en el moment que 
s’aproven les inversions, i d’aquesta forma es poden iniciar obres, actuacions i millores en el termini 
de l’any que s’aproven. Si la situació va malament, i els terminis s’allarguen, almenys pots iniciar 
els projectes per dur-los a terme l’any següent. I com això, la resta d’inversions. Diners hi ha, doncs 
s’han aprovat cada any les inversions al pressupost. El que no n’hi ha, i per tant no raja, és voluntat 
i compromís de treballar per a la millora del nostre municipi.

I continuen sense comprometre’s

M. Carmen Porro

Des del setembre fi ns a dia d’avui, i ja portem més de 
200 dies, Montcada ha omplert els carrers i les places 
de reivindicacions i lluites solidàries. Hem omplert els 
carrers de democràcia i de llibertats, hem omplert els 
carrers de crits plens de sentiments per la llibertat de 
Jordi Cuixart, de Jordi Sánchez i dels membres del go-
vern legítim empresonats i de la resta del govern a l’exili 
i per totes les persones que han treballat per la República i que, a dia d’avui, es veuen 
encausats o a l’exili. Crits de suport al nostre president escollit democràticament i legítim, 
Carles Puigdemont.
Montcada, en aquest sentit, ha estat un clar exemple de tolerància i indignació pels esde-
veniments que estem vivint.
Montcada sempre ha dit no a l’aplicació del 155 que ja hem fet fora.
Montcada diu llibertat per als presos polítics.
Montcada diu no esteu sols. 
Montcada diu ni un pas enrere. 
Montcada diu visca la República Catalana. 
Montcada diu que seguirem treballant per la vostra llibertat. Això encara no s’ha acabat, 
tot i tenir nou govern encapçalat pel Molt Honorable Quim Torra. No s’ha acabat fi ns que 
estigueu tots i totes a casa. 
No oblidem!

Montcada no oblida, 200 dies ja!

Joan Carles Paredes

Rajoy y el gobierno del PP no se han ido, los hemos echado. 
Las personas que desde el 15M no perdieron la esperanza, los 
pensionistas, las mujeres del 8M, los estudiantes, los colectivos 
que no han visto reconocidos sus derechos, los desahuciados 
de sus hogares, los afectados por la pobreza energética, quie-
nes sufren la precariedad laboral y los recortes en educación o 
sanidad, la ciudadanía cansada de la corrupción y la impuni-
dad de un partido que ha robado y diezmado los derechos sociales. A todos los que han luchado 
porque llegara este momento de cambio y no han perdido la esperanza, a todos los que se movi-
lizaron por sus derechos y por los de los demás, gracias. 
Echar al PP era una urgencia democrática. Desde el 15M hemos ido dando pasos para regenerar 
la vida política de nuestro país y avanzar hacia el cambio. Ahora toca trabajar conjuntamente para 
limpiar la corrupción, derogar leyes injustas y garantizar políticas que dignifi quen la vida de nuestra 
ciudadanía y de aquellos que más lo necesitan. En España están cambiando las cosas, no solo por 
haber echado al PP, sino por haber demostrado que existen opciones políticas más allá del bipar-
tidismo, que tenemos un pensamiento plural con diferentes escenarios políticos en donde es el 
momento de decidir hacia dónde queremos llevar a nuestro país. Ahora tenemos la oportunidad de 
cooperar entre todos los actores políticos para llevar a cabo las transformaciones económicas y soci-
ales que tanta gente está esperando y que determinarán el futuro de la política española. Y no sólo a 
nivel estatal, sino que todos estos cambios acabarán revirtiendo en las políticas que llevamos a cabo 
en nuestro municipio, Montcada i Reixac. Blindar las pensiones de los jubilados que salen cada 
lunes a manifestarse, una legislación contra la precariedad y los salarios de miseria que afectan a 
tantas personas, revertir los recortes sociales en materia de sanidad que permitirán volver a tener 
un sistema sanitario público digno, y también en materia de dependencia y educación pública, polí-
ticas que penalicen los desahucios y benefi cien a las familias que sufren por la pobreza energética, 
etc. El camino no es fácil, pero después de la parálisis del gobierno del PP de los últimos años, un 
nuevo futuro muy prometedor se abre ante nosotros. Caminemos hacia el cambio. ¡Sí se puede!

Adiós M.Rajoy

Mar Sempere

 
e
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

En el Ple de dijous passat vam aprovar, amb 20 vots fa-
vorables de 21, el Pla de Millora Urbana de la Vallençana 
Baixa –carrer Quixot. Es tracta d’una de les urbanitzacions 
amb dèfi cits urbanístics que, per desgràcia, o més aviat per 
deixadesa i mala gestió, tenim encara a Montcada. Un barri 
sense serveis: ni llum, ni clavegueres, ni voreres, ni asfaltat. 
Amb problemes de disciplina urbanística, que impedeixen els propietaris construir o reformar 
els seus habitatges. Amb risc d’incórrer en delictes mediambientals, com abocaments d’aigües 
fecals. Amb un valor del sòl baix, com a sol urbà no consolidat.
L’objectiu del Pla de Millora és passar de sol urbà no consolidat a sol urbà consolidat, reparcel-
lant i urbanitzant, dotant el barri dels serveis mínims, per acabar assumint el manteniment per 
part de l’Ajuntament un cop recepcionat. En defi nitiva, solucionar els problemes dels veïns, 
sense esperar a benefi ciar cap inversor especulatiu. Tenim en compte que els costos els han 
d’assumir els propis veïns, ho estem treballant amb el màxim de transparència i participació, i 
posant-nos en el lloc dels veïns que tenen difi cultats econòmiques.
Masses veïns de Montcada viuen en condicions indignes, de marginalitat i degradació. Estem 
abordant les problemàtiques de les urbanitzacions amb dèfi cits: la Vallençana Baixa,  l’Estany 
de Gallecs, la zona 21 de Terra Nostra, Can Pomada, Reixac i la més difi cultosa del Bosc d’en 
Vilaró. I altres problemàtiques urbanístiques que ens afecten més del que en som conscients: 
les expropiacions i la problemàtica de zones verdes en mans privades, amb el risc de les de-
mandes d’expropiació, o la defensa jurídica en contenciosos com el de la fàbrica Valentine.
A Montcada encara estem treballant per endreçar barris sencers i eliminar espais de margina-
litat. I per protegir el que queda després d’anys de política urbanística depredadora en benefi ci 
d’interessos particulars. Problemes que haurien d’estar resolts en ple segle XXI.
Aquesta és la responsabilitat dels polítics, resoldre problemes dels nostres conciutadans, go-
vernant amb responsabilitat, assumint els reptes de ciutat, amb visió estratègica, de futur i per 
a tots.

Governem per a tots

Estos días hemos vivido como socialistas, comunistas, gol-
pistas, proetarras y con la necesaria colaboración de Ciuda-
danos han perpretado un cambio de gobierno a través de 
una moción de censura bajo el falso pretexto de penalizar la 
corrupción. Se ha querido enterrar a un extraordinario Presi-
dente de la democracia española: el presidente Rajoy llegó a 
la Moncloa en diciembre de 2011 con la crisis en su apogeo y la amenaza del rescate, una 
España en quiebra técnica. Siete años después, los más difíciles de la historia económica 
reciente, deja un país con crecimiento económico, dos millones de puestos de trabajos cre-
ados en estos años, reducción del défi cit y la prima de riesgo más baja de la historia. Ante 
esta nueva y repentina situación política originada por una amalgama de partidos políticos 
diferentes y que ninguno de ellos ha ganado las elecciones, se pretende pasar página a la 
época más próspera económica y socialmente de este país. El Partido Popular de Montcada 
espera que este nuevo gobierno de España respete y prosiga el trabajo y los compromisos del 
gobierno español del PP con nuestra ciudad, con todos los compromisos en general pero con 
el soterramiento de las vías de la línea R2, en particular.  Espero y deseo que la intensidad de 
las protestas, las quejas, el clamor para conseguir este soterramiento no disminuya. La exi-
gencia de algunos durante estos últimos años para con el gobierno español del PP espero y 
deseo que continúe. En otro ámbito también espero que las manifestaciones de pensionistas, 
mujeres, estudiantes… y demás sectores que hasta ahora salían a la calle constantemente, 
espero que continúen. Personalmente, espero del nuevo gobierno que suba las pensiones 
un 10%, que acabe con la violencia de género en 48 horas, que acaben con la corrupción 
(sobre todo la de su casa), que no haya un desahucio más, que haya vivienda digna para 
todos, que todos tengamos derecho a una paga, que los contratos sean muy dignos, que 
suban el salario mínimo, que bajen los impuestos, que desaparezca la brecha salarial… Lo 
espero porque ellos lo han prometido. Quiero que mis últimas palabras de este texto sean de 
agradecimiento: ¡Gracias por todo y por tanto, Mariano Rajoy!

¡Gracias por todo y por tanto, Presidente Rajoy!

Eva García

Jordi Sánchez

El gobierno de Montcada i Reixac nos ha acostumbrado a 
grandes titulares, pero en la mayoría de casos estos han es-
tado vacíos de contenido. Ustedes habrán oído hablar de los 
concejales de barrio, y digo bien, hablar porque no los ha-
brán visto pisando el barrio que les correspondía a cada uno 
de los miembros del gobierno.
Cuesta entender que se ponga en marcha un proyecto a priori atractivo como es el que los 
concejales pisen los distintos barrios y conozcan de primera mano los problemas reales de cada 
rincón de Montcada i Reixac, qué mejor manera de solucionar los problemas cotidianos de los 
ciudadanos que pisando el terreno y hablando con los que los sufren a diario. En cambio, no ha 
funcionado así el proyecto de concejales de barrio que a bombo y platillo nos vendió el equipo de 
gobierno, otro proyecto que ha acabado en nada.
A pregunta de un grupo municipal que pidió un informe sobre el trabajo de estos concejales de 
barrio la respuesta ha sido que no tenían registrado el trabajo llevado a cabo. La realidad es que 
no han hecho ningún trabajo, que jamás se han preocupado de dicho proyecto más allá del titular 
de la creación del mismo.
Desde Cs consideramos primordial estar en contacto directo con la ciudadanía y sus problemas 
cotidianos, al fi nal es en ellos en lo que se debe centrar la gestión de un Ayuntamiento y, para ello, 
es primordial pisar los barrios de nuestra ciudad. Encerrarse en un despacho y esperar que los 
ciudadanos sean los que tienen que ir a verte, no tiene sentido alguno.
Defendemos, por lo tanto, la vigencia del concejal de barrio, pero es obvio y palpable que no ha 
funcionado por la dejadez del gobierno municipal, que busca un titular que suene bien a oídos de 
los ciudadanos pero no busca su efectividad real, que no es otra que solucionar los pequeños o 
grandes problemas que los ciudadanos puedan tener en el entorno de su día a día.
Precisamente, el desbloqueo político que llevó a cabo Cs con los presupuestos facilitará que al-
gunos problemas cotidianos de los montcadenses puedan solucionarse, pero somos conscientes 
que queda mucha faena por hacer.

El fracaso de los concejales de barrio

Óscar Pérez

800 euros: la línia vermella

Josep Galván

Torna la temporada d’estiu i els carrers de Barcelona s’om-
plen de turistes disposats a passar unes agradables vacan-
ces en la que ells consideren la ciutat europea en la que 
més els agradaria viure. I pensareu: I ara per què la CUP de 
Montcada i Reixac ens recorda el que és evident? Perquè 
l’impacte del turisme a Barcelona ens afecta i ens afecta 
molt més del que ens pensem.
En els darrers mesos hem sentit com les veïnes del nostre municipi ja no podien pagar els 
elevadíssims costos dels lloguers, marxaven a altres localitats amb preus de renda més baixos 
o simplement es queden a casa dels seus pares perquè últimament els pisos a Montcada i 
Reixac són prohibitius. I és cert, en els darrers mesos hem hagut de veure com els costos 
mensuals d’un lloguer al nostre muncipi pujaven a una mitjana de 800 euros, una línia vermella 
que hauria de fer refl exionar a molts.   
La turistifi cació, els fons voltors, la gentrifi cació i l’expulsió sistemàtica de les veïnes dels barris 
populars de Barcelona s’ha convertit en una dinàmica constant que impacta directament en 
nosaltres. No, no és només un problema de Barcelona i la seva reconversió turística, és un pro-
blema de Montcada i Reixac i té un nom: centrifugació. Si visquéssiu a Poble Sec, Gràcia, Ciu-
tat Vella o Sant Antoni i us pugessin el lloguer 500 euros, on aniríeu? A un lloc a 15 minuts del 
centre de Barcelona en transport públic i, per suposat, amb lloguers relativament més baixos. 
És el cas de L’Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma de Gramanet i, per suposat, el nostre poble. 
Necessitem fer una refl exió profunda com a societat entorn aquesta problemàtica i ha de ser 
ràpid, no podem esperar. Aquest fenomen té culpables i es diuen Airbnb, Engel & Völkers i 
Norvet, entre d’altres, i aquests segur que no esperen. Cal instar l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac a elaborar un pla de xoc en habitatge urgentment, com ja hem dit, 800 euros mensuals 
per un lloguer és traspassar una línia vermella. 
I sobretot estar amb les lluites en contra de la turistifi cació de Barcelona perquè, senzillament, 
estar amb elles signifi ca lluitar per nosaltres, pel nostre poble i pel nostre futur. 
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8 l divendres
Inauguració. Festa Major de la Font 
Pudenta-Muntanyeta (veure pàgina 18).

9 l dissabte
Concert. Grup Shacal. Hora: 19h. Lloc: 
Casino de Terra Nostra. Taquilla inversa 
en benefi ci de l’entitat Advam.

10 l diumenge
Trobada. Sardanes, Castellers, dinar po-
pular i ball. Hora: 11h. Lloc: Esplanada 
de Reixac. Organitza: Amics de Reixac.

Efemèride. Commemoració del 40è 
aniversari de l’AV de Can Cuiàs (veure 
pàgina 19).

Patrimoni. Tercera Diada Modernista. 
Hora: 11h. Lloc: c. Generalitat (veure 
pàgina 17).

11 l dilluns
Reunió. Consell Escolar Municipal. 
Hora: 17.30h. Lloc: Casa de la Vila.

14 l dijous
Recital. ‘La veu de les dones’, a càrrec 
d’Estel Solé. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda (veure pàgina 17).

15 l divendres
Festa. Animació infantil  i lliurament de 
diplomes del concurs Mir@llibres. Hora: 
18h. Lloc: Plaça Bosc de Can Sant Joan.

16 l dissabte
Fira. Del comerç i de l’Aigua (veure pà-
gina 12).

Festa. Cloenda dels cursos i tallers del 
Casino de Terra Nostra. Hora: 19h. Lloc: 
Plaça del Poble.

17 l diumenge
Festa. Cercavila i actuació dels Castellers 
(Festa Major de Can Sant Joan). Hora: 
11h. Lloc: c.Reixagó.

20 l dimecres
Efemèride. Dia Mundial del Refugiat, amb 
activitats infantils, pintada d’un mural i 
actuacions musicals. Hora: A partir de les 
17h. Lloc: plaça de l’Església.

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

8 9 10

15 16 1712 13 1411
J.Vila C.Pardo C.PardoJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

R.Miró

El Punt Recasens V.NietoR.Miró

20 2221

El Punt El Punt

23 24

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

18 19
J.Relat Rivas Rivas

19 DE JUNY, 19.30H
CASA DE LA VILA

EXPOSICIÓ ‘MARE NOSTRUM’Agenda

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

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

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

EXPOSICIÓ
QUADERN 
D’ALBADES
Carles Duarte
Fins al 24 de juny

EXPOSICIÓ
ITINERARI

Escola de Talla i Escultura
Fins al  15 de juny

EXPOSICIÓ
Els sense sostre
Joan Buxó
Fins al 16 de juny

Europa davant la crisi del refugi. 
Una perspectiva des dels drets humans
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L’AFOTMIR GUANYA LA LLIGA FCF
Sis autors de l’entitat fotogràfi ca han 
quedat entre els deu primers classifi cats

Laura Grau | Redacció

Els organitzadors animen el públic a disfressar-se per unir-se al Grup de Recreació Històrica de Badalona

PATRIMONI

L’itinerari modernista serà dinamitzat per un grup d’actors que recrearan l’arribada a Montcada d’una família d’estiuejants de la burgesia 

La banda Moby Dixie 
amenitzarà el vermut
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L’actriu i poeta 
Estel Solé visita 
la Biblioteca 
Elisenda

Montcada i Reixac viurà la tercera 
Diada Modernista el 10 de juny 

Montcada i Reixac viurà el 10 
de juny la tercera edició de l’Iti-
nerari modernista, una activitat 
que organitzen conjuntament les 
regidories de Comerç i Turisme 
i de Cultura i Patrimoni, amb 
l’objectiu de donar a conèixer el 
patrimoni arquitectònic que va 
suposar l’establiment d’una colò-
nia d’estiuejants de Barcelona a 
fi nal del segle XIX i principi del 
XX. El recorregut començarà a 
l’estació de tren de Montcada i 
Reixac (línia 2, carrer Generali-
tat), a les 11h. Un grup d’actors 
vestits d’època guiaran els assis-
tents pels carrers i els hi mostra-
ran les sumptuoses torres que hi 
va fer construir la burgesia, els 
locals de vida social   i les millo-
res que van aportar a la vila. A 
les 12h, es farà un tast de cerve-
sa al parc Antiga Cerveseria. 

Ambientació. L’últim punt del 
recorregut serà la Casa de les 
Aigües (13h), on hi haurà una 
visita teatralitzada i un vermut 
musical (veure requadre). Els 
organitzadors fan una crida 
als participants a disfressar-se 
d’època i unir-se al Grup de Re-
creació Modernista de Badalo-
na, que ambientarà la passejada. 
Per assistir a l’itinerari cal apun-
tar-se al Museu Municipal (935 
651 122, o bé, enviar un correu 
a museumunicipal@montcada.org). 

Moby Dixie és una formació del 
Vallès Oriental dedicada a tocar 
jazz tradicional a l’estil dixieland, 
tal i com ho feien les bandes de 
New Orleans i Chicago de comen-
çaments del segle XX. El grup farà 
la seva aparició al parc Antiga 
Cerveseria i acompanyarà la co-
mitiva en cercavila fi ns a la Casa 
de les Aigües, on amenitzarà l’es-
tona que duri el vermut | LG

L’escriptora i actriu Estel Solé 
(Molins de Rei, 1987) visitarà la 
biblioteca Elisenda el 14 de juny, 
a les 19h, per protagonitzar ‘La 
veu de les dones’, una dramatit-
zació de textos de Maria Mercè 
Marçal, Maram Al-Masri, Mireia 
Calafell, Marge Piercy, Dolors 
Miquel i Gwendolyn Brooks,  en-
tre d’altres.  A banda de la seva 
carrera en teatre i televisió – va 
sortir a la sèrie ‘La Riera’ de 
TV3–, des de molt jove Solé s’ha 
dedicat a escriure. En l’àmbit de 
la poesia, ha publicat els llibres 
‘Dones que somiaven ser altres 
dones’ i ‘Si uneixes tots els punts’ 
i, en narrativa, va debutar al 2016 
amb la novel·la ‘Si no puc volar’.

Jocs de falda. La biblioteca Eli-
senda posa en marxa tots els di-
jous del mes de juny un nou cicle 
de Jocs de falda adreçat a famílies 
amb nadons, que ja ha exhaurit 
totes les places. I el dia 15, les bi-
blioteques locals celebrarà la Fes-
ta Mir@llibres a la plaça del Bosc 
(18h) per premiar els infants que 
més contes han llegit | LG 

EP

Estel Solé té 31 anys i és actriu i escriptora
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L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) ha gua-
nyat per tercer any consecutiu la 
novena edició de la Lliga Catala-
na de Fotografi a Digital que or-
ganitza la Federació Catalana de 
Fotografi a (FCF). El concurs pre-
mia l’entitat fotogràfi ca a la qual 
pertanyen els cinc socis que su-
men més punts a cada convocatò-
ria mensual des de l’octubre fi ns 
al maig. En aquesta edició, hi han 

participat 45 autors de l’Afotmir, 
que han acumulat la puntuació 
més alta de la seixantena d’enti-
tats catalanes que han pres part al 
certamen. Sis membres de l’agru-
pació s’han classifi cat entre els 
deu primers del rànquing gene-
ral. Es tracta de Manel Puigcer-
ver, Jordi Egea, José M. Fontanet, 
Txema Lacunza, Cristina Serra 
i Gabino Garrote. També desta-
quen les primeres posicions acon-
seguides per José Luis Arias en 

l’apartat de natura i Cristina Ser-
ra en l’apartat de natures mortes. 
El lliurament de guardons es farà 
el 16 de juny, a Perpinyà. “Hem 
tornat a demostrar que som el 
millor club de Catalunya i, si 
continua la nostra bona ratxa, 
potser també serem campions 
d’Espanya”, ha dit el president 
de l’Afotmir, Cosme Oriol, quan 
falten pocs dies perquè es faci 
públic el veredicte d’aquest certa-
men estatal.

Laura Grau | Redacció

Sis autors de l’entitat local s’han classifi cat entre els deu primers del rànquing general
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MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL
Bona resposta de públic a la Festa de la Primavera

FONT PUDENTA-MUNTANYETA
El barri celebra la seva festa anual del 8 al 10 de juny

‘Dos solitarios’, de Txema Lacunza, un dels sis autors de l’Afotmir que ha quedat entre els 10 primers classifi cats a la Lliga Catalana de Fotografi a

DISTINCIÓ

L’Afotmir es proclama campiona 
de la Lliga Catalana de Fotografi a 

La Casa de la Vila acull 
la mostra ‘Els sense 
sostre’, de Joan Buxó

Fins al 16 de juny es pot visitar a la 
Casa de la Vila l’exposició ‘Els sense 
sostre’, de Joan Buxó, membre de 
l’Afotmir –forma part de la junta com 
a vocal de fotos d’estudi. L’exposició 
retrata en blanc i negre persones que 
dormen al carrer al centre de la ciu-
tat de Barcelona i té un caràcter més 
documental que artístic. “El meu ob-
jectiu ha estat refl ectir un moment 
de la seva vida quotidiana i donar 
visibilitat a un fenomen crònic a les 
ciutats que s’ha vist agreujat per la 
crisi”, va explicar l’autor durant la 
inau guració, feta el 30 de maig amb 

la presència del president de l’Afot-
mir, Cosme Oriol, i la regidora de Cul-
tura, Mónica Martínez (ICV-EUiA). 
Buxó va dedicar la mostra a totes les 

persones que apareixen a les imat-
ges i va reivindicar el dret a un habi-
tatge digne reconegut a la Declaració 
Universal dels Drets Humans | LG  

El concurs d’Instagram 
de Festa Major rep un 
centenar de fotografi es

Gemma Rifer ha guanyat el concurs 
d’Instagram de Festa Major amb una 
imatge del correfoc dels Diables de 
Can Sant Joan. El concurs, convocat 
per l’Ajuntament i l’Afotmir, també va 
premiar les imatges de Jordi Gómez i 
Jordi Pano, segon i tercer premi res-
pectivament. L’acte de lliurament de 
premis es va fer l’1 de juny a la seu 
de l’entitat fotogràfi ca, al Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Rampinyo. 
El certamen va rebre prop d’un cen-
tenar de fotografi es durant els quatre 
dies de celebració | LG  
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CAN SANT JOAN
Èxit de la primera edició del joc ‘Zombi Scape’

El barri viurà tota una setmana de Festa Major

Al voltant de 150 persones van participar a la primera edició de la 
gimcana ‘Zombi Scape’ que va organitzar el 26 de maig el Grup de 
Joves de l’AV de Can Sant Joan. El joc va començar a la plaça del 
Bosc, on un equip de maquilladors va caracteritzar com a morts 
vivents les persones que prèviament s’havien inscrit per jugar dis-
fressats de zombis. Segons les bases del joc, els qui feien de su-
pervivents havien de superar un seguit de proves per trobar la cura 
d’una epidèmia provocada per les emissions de la cimentera. La 
proposta volia fer refl exionar els participants sobre els perjudicis 
de la contaminació i es podria tornar a repetir la propera tardor | LG

El programa arrencarà el dia 17 amb una cercavila i una actuació 
dels Castellers de Montcada i Reixac, tot i que el pregó inaugural 
es farà el dia 21 a la plaça del Bosc (18.30h). Una de les novetats 
són les festes alternatives que organitza el Grup de Joves de l’AV, 
que proposa una nit de hip hop i rap (el dia 21) amb una batalla 
de galls, el concert de Lil Russia i una sessió amb el DJ Dape; una 
nit de rock (el 22), amb Farsantes, La Kozmic Band, Motörhits, 
Enrock i Socios del Rock vs C’Monk; i una nit de punk (el 23), amb 
Desenfreno, Zerzedilla, Los Tronchos, Koakzión i La Misa del Gayo. 
Tots els concerts són gratuïts i es faran a l’exterior de la Casa de la 
Mina, al parc de les Aigües | LG

Al voltant d’un miler de persones van participar a la botifarrada 
popular que va organitzar l’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll el 
2 de juny amb motiu de la  Festa de la Primavera, al camí de la 
Font Freda. Aquest va ser l’acte més multitudinari del programa, 
que va arrencar amb una trobada de 150 motards. Els més petits 
van gaudir d’una matinal lúdica amb un circuit de karts, el grup 
de batucada Los Chipirones, jocs infl ables d’aigua i una festa de 
l’escuma. També va tenir força públic l’exhibició de l’escola Shi Kan 
i la sessió de zumba de la tarda. La jornada va fi nalitzar amb un ball 
de festa amb el grup Melao. El president de l’AV, Elies Martí, ha fet 
un balanç positiu de la festa | LG

El programa arrencarà el dia 8 amb jocs infl ables, un festival de 
talents per a la canalla (18.30h) i un altre per a adults (21h), el 
concert de grup de rumba fusió Buscando al duende i una disco-
teca mòbil. El dia 9, hi haurà jocs infl ables durant tot el dia i una 
cercavila a càrrec de la Colla de Gegants de Montcada (18h). El 
grup L’Espingari actuarà a les 19h i, a partir de les 21h, hi haurà 
sevillanes amb Alma Flamenca de Terra Nostra i ball de nit, amb 
l’orquestra Solimar. L’últim dia, el 10, s’ha programat una sessió de 
zumba, l’actuació dels Castellers de Montcada, la Festa Holy i la 
Festa de l’escuma | LG
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A mig camí entre la fotografi a i la 
pintura, l’exposició ‘Quadern d’al-
bades’, del poeta Carles Duarte 
(Barcelona, 1959), és un cant a la 
vida i a l’espectacle que la natura 
ens ofereix cada dia en el moment 
de sortir el sol. La mostra està 
formada per una sèrie d’imatges 
fetes amb càmeres de fotografi a 
astronòmica i amb la tècnica de 
llarga exposició. L’autor aconse-
gueix captar la llum, el color i les 
textures dels cels de L’Escala (Em-

pordà) en el moment de l’albada. 
“Aquestes imatges són una invi-
tació a viure més intensament i 
a prendre consciència de la na-
tura que ens envolta i que sovint 
ens passa desapercebuda”, va 
explicar Duar te, durant la inaugu-
ració, feta el 5 de juny a l’Auditori, 
amb la presència de la regidora de 
Cultura, Mónica Martínez (ICV-
EUiA), i el comissari de l’exposi-
ció, Ramon Casalé, qui va desta-
car “la calma i la serenor que 
desprenen les fotografi es”.

FOTOGRAFIA

El poeta capta la llum del cel de L’Escala durant les albades

Laura Grau | Montcada
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Carlos Duarte, davant d’algunes imatges de la mostra que acull l’Auditori Municipal

Carles Duarte celebra 
l’espectacle de la natura

DEL 10 AL 23 DE JUNY

Can Cuiàs viurà la Setmana Cultural
L’AV celebra el 40è aniversari amb una exposició i un audiovisual al centre cívic

Can Cuiàs viurà la seva Setma-
na Cultural del 10 al 23 de juny 
amb un ampli programa d’activi-
tats, en què s’inclou la celebració 
del 40è aniversari de l’AV del 
barri. Els actes commemoratius 
tindran lloc el dia 10, amb la 
pintada d’un mural –al carrer 
Petúnies–, la projecció d’un au-
diovisual i la inauguració d’una 
exposició sobre la història de 

l’entitat al centre cívic (12h).  Al 
migdia, s’ha programat una boti-
farrada popular i, a la tarda, un 
espectacle de fl amenc a càrrec de 
l’Associació Cultural Mayna da-
vant la Zona Esportiva (17.30h). 
La jornada clourà amb una Fes-
ta Holy al mateix escenari. La 
resta de dies s’han programat 
diferents tallers de teatre infan-
til a càrrec del grup Sayuc (11, 

12 i 13 de juny); l’actuació dels 
alumnes de guitarra espanyola 
(el dia 18); jocs d’aigua al carrer 
amb l’AE Can Cuiàs (el dia 19); 
un concurs de tapes estiuenques 
a càrrec del Grup de Dones, una 
masterclass de zumba, una mos-
tra de balls i una nit de monòlegs 
(el dia 21). El programa clourà 
amb la Revetlla de Sant Joan a la 
Zona Esportiva | LG 

L’Escola de Talla i Escultura de 
Luis Barbosa, amb seu a Can 
Sant Joan, exposa fi ns al 15 de 
juny al Kursaal la mostra de fi  
nal de curs dels alumnes, que es 
va inaugurar el 25 de maig. Amb 
el títol ‘Itinerari’, està formada 
per una quarantena d’obres crea-
des pels 16 alumnes del centre a 
partir d’objectes trobats casual-
ment. Enguany Barbosa ha pro-
posat als alumnes que posessin 
per escrit el procés creatiu que 
han seguit per arribar al resultat 
fi nal. Tots els textos formen part 
d’un llibre que s’ha editat per a 
l’ocasió i que també s’inclou a 
l’exposició.

Objectiu. El volum està a l’abast 
del públic perquè tingui la pos-
sibilitat de conèixer quin senti-
ment i quina feina hi ha al darre-
ra de cada obra. “És una mena 
diari de camp on cada alumne 
projecta el seu camí a nivell 
creatiu, tècnic i de la matèria 
utilitzada”, va comentar durant 

la inau guració Barbosa, qui va 
reivindicar la importància de 
conservar i promoure els ofi cis 
artesans. En representació de 
l’Ajuntament de Montcada va 
parlar el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Óscar Gil (ICV-EUiA), 
qui va destacar la fi gura de 
Luis Barbosa com a referent en 
el tractament artesà de la fusta: 
“Estem orgullosos de les esco-

les d’art que tenim al munici-
pi. La de talla està plenament 
consolidada al nostre barri i a 
la ciutat”.  
L’acte inaugural va incloure una 
conferència de l’artista Maese 
Pérez, director de l’Escola d’art 
La Taca, que va dissertar sobre 
la relació entre les diferents disci-
plines artístiques com la música, 
la pintura i l’escultura.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Dues joves contemplen algunes de les obres exposades al Kursaal el dia de la inauguració

ESCOLA DE TALLA

Els alumnes presenten escultures 
creades a partir d’objectes trobats
Un llibre recull els processos que ha seguit cada autor per assolir el resultat fi nal
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KORFBAL
Mireia Peralta es retira amb la 
victòria del CK Montcada B a 
la fi nal del Top B de Lliga Nacional

L’infantil B aconsegueix l’ascens a 
Primera amb una única derrota en contra
L’infantil B del FB Montcada 
s’ha proclamat campió del grup 
45è de Segona Divisió i jugarà 
la propera temporada a Prime-
ra. L’equip que entrena Manel 
Gómez ha fet una temporada 
gairebé perfecta i el 20 de maig, 
i quan encara mancaven tres 
jornades per fi nalitzar la lliga, 
va certifi car el seu èxit amb la 
victòria que va aconseguir al 
camp del CF Matadepera B (1-

2). Una setmana més tard, els 
vermells, que només havien 
cedit un empat a la primera jor-
nada i que havien encadenat 26 
victòries seguides, van perdre el 
seu únic partit al camp del quart 
classifi cat, el CF Ripollet C (3-
2). L’infantil B, que té el millor 
atac (150 gols) i la millor defen-
sa (18) del grup, acabà la lliga 
el 10 de juny al camp de l’UE 
Sabadellenca B | RJ 

El juvenil A del FB Montcada, que 
fa tres anys va baixar a Segona 
Divisió, tornarà la propera tempo-
rada a Primera després d’haver-se 
proclamat campió del grup 31è. 
L’equip de Dani Busquets va cer-
tifi car el 2 de juny, a la penúltima 
jornada, el seu ascens de forma 
matemàtica amb la victòria que 
va aconseguir a l’estadi de la Fer-
reria davant del segon classifi cat, el 
CD Badia del Vallès (5-1), i amb 
un extraordinari ambient a les 
grades. El partit entre dos equips 
que estaven empatats a punts es va 
decidir a la segona meitat quan els 
montcadencs van aixecar un 0 a 1 
en contra després del descans. “La 
temporada ha estat perfecta. Fa 
dos anys que aquest grup busca-
va l’ascens i, per fi , ha obtingut 
el seu premi, remuntant l’últim 
partit”, ha declarat Busquets.

Rafa Jiménez | La Ferreria

L’equip només ha encaixat dues derrotes i recupera la categoria tres anys després d’haver-la perdut

El juvenil A del FB Montcada es proclama 
campió de lliga i puja a Primera Divisió

Els jugadors i tècnics del juvenil A del FB Montcada van celebrar sobre la gespa de l’estadi de la Ferreria el títol de campions de Segona Divisió

FUTBOL

Quique Araujo, que fa dues 
temporades va treballar al CD 
Montcada, serà el nou coordina-
dor del FB Montcada. Araujo, 
de 47 anys i que com a futbolista 
va arribar a jugar a Tercera Di-
visió, ha afi rmat que mantindrà 
una línia continuista per millorar 
alguns aspectes del treball que 
s’ha fet durant aquest primer 
any després de la unifi cació de 
tot el planter del futbol local. Per 
aquest motiu, seguirà comptant 
amb la col·laboració del seu an-
tecessor al càrrec, Pepe Muñoz, 
i de tres tècnics més que ja es-
taven a l’equip de coordinació: 
Dani Busquets, Manel Gómez 
i Alejandro Escruela. “No vull 
arribar i canviar-ho tot. Crec 
que s’està realitzant una bona 
feina i l’objectiu és fer algunes 
millores per aconseguir que 
tots els equips tinguin una 
mateixa metodologia i el ma-
teix sistema de joc”, ha comen-
tat Araujo. El president del FB 
Montcada, Toni Sánchez, ha des-
tacat l’experiència del nou coor-
dinador per donar-li “una mica 
més de qualitat al club” | RJ

Quique Araujo 
serà el nou 
coordinador del 
club vermell 

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

R
AÜ

L 
R

IV
AS

Quique Araujo, a la dreta, amb Toni Sánchez
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L’empresari argentí dirigirà el club amb el suport de l’actual junta directiva verda

FUTBOL

El CD Montcada inicia un nou cicle 
sota la direcció de Pablo Nazabal

L’empresari argentí Pablo Na-
zabal, de 39 anys, serà el nou 
home fort del CD Montcada 
després de que cap soci hagi pre-
sentat la seva candidatura per 
ser el substitut de Modesto San-
chís. Nazabal, que s’encarregarà 
d’assumir la direcció general 
del club, tenint l’última paraula 
a nivell econòmic i esportiu, va 
presentar el seu projecte el 31 de 
maig a la Casa de la Vila en una 
assemblea que va comptar amb 
la presència d’una trentena de 
socis que van escoltar els objec-
tius i la forma de treballar del 
nou dirigent, qui ha posat com 
a única condició per afrontar 
aquest repte comptar amb el su-
port de tots els membres de l’ac-
tual junta directiva. En aquest 
sentit, Sanchís continuarà sent el 
president a nivell federatiu, tot i 
que no estarà en el dia a dia de la 
gestió per motius de salut. “Tot i 
que aquesta junta directiva ha 
pogut cometre alguns errors, 
crec que es mereixen una sego-
na oportunitat perquè ho han 
donat tot pel club i necessito el 
seu suport”, ha manifestat Naza-
bal, qui ha deixat molt clar que 

no es convertirà en el propietari 
de l’entitat, “perquè aquesta ni 
s’ha venut ni s’ha regalat”. L’ar-
gentí també ha dit que no és cap 
xeic que hagi aterrat a Montcada 
per posar diners: “Hem d’anar 
poc a poc. El primer objectiu 
és millorar el funcionament 
econòmic i administratiu del 
club. Ja hem solucionat alguns 
deutes que hi havia pendents, i 
després ja potenciarem la part 
esportiva. Seria una bogeria i 
un suïcidi començar a invertir 
per portar jugadors si abans 
no enfortim l’estructura inter-
na de l’entitat”.

Repte personal. Nazabal, que té 
una empresa dedicada a la ges-
tió de clubs, a la representació de 
jugadors i a l’organització d’esde-
veniments esportius, ha afi rmat 
que assumeix aquest repte de 
manera personal i que ha vingut 
a Montcada, atret per la ciutat 
i la història del club. Al mateix 
temps, ha demanat als socis el 
seu suport i que confi ïn amb els 
canvis que vol introduir: “El 
CD Montcada és dels socis i 
vull que estiguin tranquils i 
que em donin un vot de con-
fi ança. No venim a perjudicar 
el club, ni a emportar-nos res”.

Pablo Nazabal, a l’esquerra, va presentar el seu projecte al costat del nou entrenador, Claudio Festa

Rafa Jiménez | Montcada

Va certifi car la permanència guanyant al camp de l’UD Parc

El primer equip es manté 
a Segona i preveu canvis

El CD Montcada continuarà 
una temporada més a Segona 
Catalana gràcies a la victòria 
que va aconseguir a l’última jor-
nada que es va disputar el 27 de 
maig al camp de l’UD Parc (0-
3). Els verds han fi nalitzat a la 
13a posició del grup 2n amb 40 
punts (11 victòries, 7 empats i 16 
derrotes). Cara a la propera tem-
porada, el nou entrenador serà 
Claudio Festa, que va ser presen-
tat el 31 de maig. L’argentí,  de 52 
anys, acumula una dilatada tra-
jectòria al futbol català on des-
taca l’ascens que va aconseguir 
amb el CD Masnou a Tercera 
Divisió al 2010, i afi rma que ha 
vingut al CD Montcada atret pel 

seu nou projecte: “La gent que 
em coneix sap que jo no vaig 
a qualsevol lloc i m’atreu for-
mar part d’un projecte seriós. 
Intentarem fer tot el possible 
per confeccionar una bona 
plantilla i evitar els patiments 
d’aquesta temporada”. El tèc-
nic preveu la renovació de gran 
part de l’equip per millorar el seu 
nivell, tot i que alguns jugadors 
continuaran perquè, segons diu, 
“tenen qualitat i s’ha de pre-
miar la seva fi delitat al club”, 
i avisa sobre el seu estil de joc: 
“Vull crear un equip competi-
tiu i l’únic que no es negocia és 
l’actitud. Tinc molt clar que el 
que no corri, no juga” | RJ 

Els jugadors del CD Montcada van celebrar la permanència als vestidors de l’UD Parc 
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El 26 de maig, va obtenir la victòria a la fi nal contra el CK Vallparadís (22-20)

KORFBAL

El CK Montcada B guanya el Top B 
de Nacional i aconsegueix el doblet

Per segona vegada des de la 
seva fundació a l’any 2010, el 
CK Montcada ha pogut cele-
brar un doblet del seu segon 
equip. El 26 de maig, el sènior 
B es va proclamar campió del 
Top B de Lliga Nacional des-
prés de guanyar la fi nal que va 
disputar a Castellbisbal contra 
el CK Vallparadís (22-20). A la 
segona part, els montcadencs 
van remuntar un marcador en 
contra per certifi car una vic-
tòria que els permet obtenir el 
doblet després del triomf acon-
seguit al febrer a la fi nal de la 
Copa Catalana B. “Hem fet 
el doblet i estem molt con-
tents. La confi ança de l’equip 
era total i va poder remun-
tar un marcador advers per 
guanyar la lliga i tancar una 
temporada perfecta, obtenint 
la victòria a les dues compe-
ticions que hem disputat”, ha 
comentat el tècnic, Sergio Pera-

les, qui era jugador del sènior 
B quan es va aconseguir el pri-
mer doblet a l’any 2011.
La fi nal del Top B va ser molt es-
pecial per a la jugadora Mireia
Peralta, que deixa el korfbal 
després de 16 anys practicant 
aquesta disciplina esporti-
va, els darrers vuit defensant 
la samarreta montcadenca.

AEEK M. Miró. Va perdre la fi nal 
de 2a Divisió contra el CK Ba-
dalona (12-14) en un partit molt 
igualat que els badalonins es van 
endur gràcies a la millor efecti-
vitat en atac. “Perdre era una 
possibilitat que podia succeir”, 
ha dit el tècnic, Pedro López, tot 
destacant que el seu conjunt va 
jugar una bona fi nal | RJ 

Els jugadors i tècnics del CK Montcada B van rebre el títol de campions del Top B de Lliga Nacional

Marc Castillo, Pau Segura, Albert Góngora i Clara López, premiats

Guardons individuals per 
a quatre jugadors locals

La bona temporada del korfbal 
local s’ha vist refl ectida al ba-
lanç dels premis individuals 
que la Federació Catalana de 
Korfbal va entregar durant les 
fi nals que es van disputar a 
Castellbisbal, tenint en comp-
te les votacions dels capitans i 
entrenadors de tots els equips. 

Els montcadencs Marc Castillo, 
Pau Segura i Albert Góngora 
han estat escollits com els mi-
llors jugadors masculins de Top 
A, Top B i Segona Divisió, res-
pectivament. Per la seva part, 
Clara López, del sènior B del 
CK Montcada, ha estat la màxi-
ma encistelladora del Top B  | RJ 
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D’esquerra a dreta, de dalt a baix, Clara López, Pau Segura, Marc Castillo i Albert Góngora
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.....Minut i resultat....................................
Quatre membres 
del Lee Young 
Montcada es 
proclamen 
campions 
d’Espanya de 
Poomsae 
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TAEKWONDO El Club Lee Youg Montcada va estar representat per cinc dels seus 
membres a la selecció catalana –a la foto– que va participar al Cam-
pionat d’Espanya de Poomsae (tècnica) de les categories infantil i 
adult disputat el 27 de maig a Oropesa del Mar (Castelló). Soomi Jo 
Lee, a la categoria màster femenina, i el trio masculí format per Joel 
Lee, José Luis Estudillo i Sergi de Castro es van proclamar campions 
d’Espanya i han certifi cat la seva classifi cació per al proper Mundial 
que se celebrarà al mes de novembre a Xina-Taipei. L’altre represen-
tant del club local a Oropesa va ser el cadet Ian Patón, que va arribar 
fi ns a les semifi nals. Al campionat d’Espanya, van participar uns 500 
taekowndistes de poomsae de les diferents seleccions territorials i 
l’entrenador de la catalana és Alberto Jo Lee, qui també està vinculat 
al Lee Young Montcada | RJ

EXCURSIONSIME
Prop d’una cinquantena d’inscrits, al Montcada Camina 
Un total de 46 caminaires –a la foto– va participar el 3 de juny a l’ex-
cursió de 13 km que el cicle Montcada Camina, que promouen el Cim, 
el CEAV i el CEEC amb la col·laboració de l’IME, va organitzar en direc-
ció al Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet). La següent proposta 
es farà l’1 de juliol amb una sortida de 16 km a l’ermita de Sant Cebrià 
de Cabanyes, a Sant Fost de Campsentelles, i que és una de les nove-
tats del calendari del 2018. D’altra banda, el dia 9 es completarà, en 
horari de matí, el tram de la Marxa a Peu a Montserrat que no es va 
poder acabar per culpa de la puja. Els participants aniran en autocar 
fi ns a Terrassa, i des d’allí reprendran el camí fi ns a Montserrrat | RJ 

FUTBOL SALA
El Broncesval Montcada guanya el Lloret (5-4) 
i ocupa la tercera posició a Tercera Nacional
Després d’haver perdut els seus 
dos últims partits a fora de casa, el 
sènior A del CFS Montcada es va 
retrobar amb el triomf a l’última jor-
nada de lliga que es va disputar el 
26 de maig al pavelló Miquel Poblet 
contra el CUFS Lloret-Costa Brava 
(5-4). El conjunt d’Álex Fernández 
aspirava a certifi car la tercera posi-
ció fi nal al grup 1r de Tercera Na-
cional i ho va aconseguir amb un 
ajustat triomf que va acabar provo-
cant el descens dels gironins. Els 
montcadencs han fi nalitzat la tem-
porada amb 55 punts (17 victòries, 
4 empats i 9 derrotes) | RJ 

El FB Montcada perd el seu últim partit a Castellar
L’equip que entrena José Luis Carrasco, i que una setmana abans 
havia certifi cat la seva permanència una temporada més a Segona 
Catalana, va perdre a l’última jornada que es va disputar el 27 de maig 
a la pista del FS Castellar B. Després de la derrota per 6 a 1 en un 
partit sense res en joc, els vermells han acabat la temporada al grup 
2n de Segona a l’onzena posició amb 27 punts (8 victòries, 3 empats 
i 13 derrotes) | RJ 

L’UD Santa María fi nalitza 
a la setena posició a Tercera 
El sènior A del club de Terra Nostra no va poder 
donar la sorpresa en l’últim partit de lliga que va 
disputar el 26 de maig a l’estadi de la Ferreria 
contra el CF Caldes de Montbui (2-3), campió 
del grup 9è de Tercera Catalana. L’equip de Ro-
bert Villa, que seguirà al càrrec, ha fi nalitzat la 
temporada a la setena posició amb 57 punts (18 
victòries, 3 empats i 13 derrotes). Manuel Colete 
també continuarà a la banqueta del sènior B | RJ

Hidalgo canvia d’opinió i renova el 
seu contracte amb l’UE Sant Joan
Paco Hidalgo, que fa setmanes va anunciar que no 
continuaria la propera temporada a Can Sant Joan, ha 
canviat de parer i ha renovat el seu contracte per una 
temporada més. “Fins a l’últim moment vaig tenir 
dubtes perquè estic molt a gust aquí. Finalment, 
la insistència de la junta directiva, l’estima dels 
afi cionats i el fet que molts jugadors hagin decidit 
quedar-se amb mi, tot i haver rebut altres ofertes 
econòmicament millors, m’han acabat de convèncer 
per seguir un any més”, ha dit Hidalgo –a la foto, amb 
el vicepresident del club, Dani Sosa | RJ 
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Representació de la TriJam a la Half Empuriabrava
La secció de triatló de la JAM va estar representada per sis dels seus 
membres a la competició que es va disputar el 27 de maig amb les proves 
de natació (1,9 km), bicicleta (90 km) i cursa a peu (21 km). Eric Teruel 
va ser el millor classifi cat, acabant a la 25a posició amb un temps de 4 
hores, 37 minuts i 17 segons. La resta de representants locals van ser Javi 
Castán, Javi Sánchez, Álex Serrano, Álex Rueda i Eva Pupim | RJ

L’escola de ball Eva Nieto organitza 
el 10 de juny al pavelló Miquel Po-
blet, amb la col·laboració de l’IME, 
la sisena edició del Trofeu Vila de 
Montcada-Endansa que forma 
part del Campionat Nacional de 
Ball Esportiu i que serà puntuable
per al rànquing nacional. Hi haurà 
balls llatins, standard i dansa core-
ogràfi ca. La competició també in-
clourà el 5è Memorial Jordi Solà | RJ

6a edició del Trofeu Vila 
de Montcada-Endansa

BALL ESPORTIU

La XXVI edició de l’Open Interna-
cional Ciutat de Montcada que 
organitza l’UE Montcada se ce-
lebrarà entre el 25 de juny i el 3 
de juliol a l’Espai Cultural Kursaal 
amb la disputa d’un total de 9 jor-
nades, seguint el sistema suís de 
competició. Hi haurà dos grups i 
les inscripcions ja es poden fer al 
correu electrònic openmontcada@
hotmail.com o via whatsapp al telè-
fon 657 573 507 | RJ

Preparatius de l’Open 
Internacional de Montcada

ESCACS

El club blau ha entregat a l’Associació 
Espanyola contra el Càncer un xec de 
39 euros fruit de la seva campanya 
‘Triples contra el Càncer’. Aquesta 
xifra surt de l’aportació d’un euro per 
cada triple encistellat pels dos equips 
sèniors al tram fi nal de la temporada 
–32– i al concurs de Festa Major –7. 
L’UB MiR col·laborarà amb l’AEEC a 
l’estand que instal·larà el 9 de juny a 
la Festa Major de la Font Pudenta | RJ

Donatiu de l’UB MiR a la 
secció local de l’AECC
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HANDBOL
El CH La Salle s’acomiada de la Copa sense cap triomf
El primer equip lassal·lià ha fi na-
litzat la seva participació a la Copa 
Catalana sense haver pogut acon-
seguir cap victòria en tres jornades. 
El conjunt de Pau Lleixà va perdre 
el 3 de juny el seu darrer partit a la 
pista de l’H. Sant Cugat (28-27) i 
ha acabat últim al grup A | RJ PE
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.....Viu l’Esport................

El club vermell organitza el 16 
i 17 de juny el seu tradicional 
torneig que servirà per tancar 
la temporada. Hi participaran, 
amb un format de competició 
en triangulars, els diferents 
equips de l’entitat, des de la ca-
tegoria d’escola fi ns a la sènior,
i els partits es disputaran als 
estadis de la Ferreria i de Can 
Sant Joan. El torneig també 
comptarà amb la participació 
de més d’una vintena de clubs 
convidats | RJ 

El FB Montcada 
preparara el seu 
torneig d’estiu

FUTBOL 

El cadet A acaba segon al seu grup
i assoleix l’ascens a Primera Divisió

El cadet A del CFS Montcada va celebrar el seu èxit després del seu últim partit de lliga

L’equip de Xavi Romero ha guanyat 22 partits i només ha encaixat quatre derrotes

FUTBOL SALA
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El cadet A del CFS Montcada 
ha estat subcampió del grup 
2n de Segona Divisió després
de fi nalitzar la lliga amb 66 punts 
(22 victòries i quatre derrotes). 
Amb aquest resultat, l’equip que 
entrena Xavi Romero ha obtingut
una de les quatre primeres
posicions que permeten l’ascens 
a Primera. El Maderas San An-
drés Montcada, que va fi nalitzar 
la lliga el 26 de maig amb una  
victòria contra l’AE Motornès 
(8-1), només s’ha vist superat pel 
FS Sant Cugat B, que ha estat el 
campió amb sis punts més | RJ

Prop de 300 infants clouen els Jocs Escolars
La festa, organitzada el 25 de maig per l’IME i el CDEM davant del pavelló 
Miquel Poblet, va comptar amb la desfi lada de les entitats participants: 
El Turó, Fedac, Reixac, Font Freda, CH La Salle, Elvira Cuyàs, El Viver i 
Escola de Natació. Es van entregar els guardons i diplomes als equips de 
les diferents categories i disciplines i es va poder veure una exhibició de 
balls moderns a càrrec de les escoles Reixac i Elvira Cuyàs. També es va 
fer un emotiu minut de silenci en record de la treballadora de l’IME Rafi  
Delgado, que va morir l’any passat després d’una greu malaltia | SA
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A Gravelines (França), va ser sisena de la seva categoria

NATACIÓ

Bon debut de Castro als 
10 km en aigües obertes

Marina Castro, del CN Saba-
dell, va poder fi nalitzar la seva 
participació a la primera etapa 
de la Copa d’Europa d’aigües 
obertes i Campionat Nacional 
de França que es va disputar 
l’1 de juny a Gravelines. En 
el seu debut en una distància 
de 10 quilòmetres, la nedado-
ra montcadenca va acabar a la 
sisena posició de la categoria 
júnior 3 amb un temps de 2 ho-
res 2 minuts i 15 segons, sent 
la número 39 de la classifi cació 

general femenina i la cinquena 
millor espanyola | RJ

L’Escola de Natació va obtenir uns grans resultats a la fi nal nacional 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que es va celebrar el 2 de 
juny a El Vendrell. La cadet Nadia Misas, a la prova dels 100 metres 
esquena i amb un temps d’1:20:22; la infantil Aina Artés, al 100 me-
tres papallona (1:27:09), i l’alevina Gemma Gómez, als 50 metres 
lliures (34:53), van pujar a la segona posició del podi. El juvenil Martín 
Casado va ser quart als 100 metres papallona (1:18:97) | RJ

Tres podis locals a la fi nal nacional dels JEEC

Marina Castro, a la seva estada a Lanzarote

Es pot fer al portal Montcada Participa fi ns al dia 15

Obert el termini defi nitiu 
per votar el premi popular

L’IME ha obert el termini de-
fi nitiu de votacions per escollir 
el guanyador del Premi Popu-
lar que s’entregarà durant la 
gala que se celebrarà el 5 de 
juliol al Teatre Municipal. Els 
vots, que són secrets, s’han de 
fer al portal Montcada Partici-
pa (participa.montcada.cat) fi ns 
al dia 15. Els tres fi nalistes al 
guardó són Vicente Valiente, 

exconserge del pavelló Miquel 
Poblet, Jesús Claramón i An-
drés Novoa, ambdós instruc-
tos de Montcada Aqua.

Piscina municipal. L’equipament 
obrirà les seves portes el dia 9 
i estarà en servei fi ns al 9 de 
setembre. Es poden comprar 
entrades diàries o abonaments 
de diferents modalitats | RJ 

El cadet femení del CH La Salle, a un 
triomf de guanyar la Copa Catalana

El cadet A femení del CH La Salle aspira a guanyar un títol amb la conquesta de la Copa Catalana

Es juga el títol el 10 de juny, a la pista coberta del centre, contra l’Associació Lleidatana
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Un cop superada la decepció 
de no haver pogut classifi car-se 
per a la fase fi nal del Campio-
nat d’Espanya, el cadet femení 
A del CH La Salle aspira a fi -
nalitzar la temporada amb l’ob-
tenció d’un títol. L’equip d’Álex 
Expósito disputarà el 10 de juny 
a la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre la 3a jornada de 
la Copa Catalana contra l’As-
sociació Lleidatana. Ambdós 
equips estan empatats al cap-
davant de la classifi cació amb 
4 punts i el guanyador d’aquest 
partit es proclamarà campió | RJ
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CICLISME
Gairebé mig miler de ciclistes passegen pel Besòs 
Uns 450 ciclistes de diferents 
edats van participar a la XVIa 
Bicicletada popular per la llera 
del riu Besòs que el Consorci 
Besòs-Tordera va organitzar el 
27 de maig. Una seixantena 
de participants es van incorpo-
rar a l’alçada de Montcada | RJ SÍ
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Bon paper de Diego Romero a una cursa de BTT
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El montcadenc, de 9 anys, va 
aconseguir amb la seva compa-
nya Cloe Navarro, del CC Medina, 
la segona posició a la categoria 
duo mixt del Challenge de resis-
tència infantil Massi XC-Series 
que es va disputar el 27 de maig 
a Montornés del Vallès | RJ 



Paula Orenes
El somni americà. Paula Orenes va fer una gran aposta fa dos anys quan, tenint només 17, no li 
va fer por marxar per primer cop de casa per anar als Estats Units a estudiar la carrera d’Enginyeria 
Biomèdica i jugar a bàsquet. Després d’haver fet temporades molt bones com a cadet i júnior al Sant 
Adrià, club amb el que va debutar a Segona Divisió, la montcadenca va aterrar a la ciutat de Casper, un 
exemple de l’Amèrica més profunda, envoltada de muntanyes i neu. Sense distraccions i dedicada en 
cos i ànima als estudis i al bàsquet, aquesta temporada s’ha proclamat amb el seu equip, les Thunder-
birds, campiona de la seva conferència i ha disputat la fase nacional de la Segona Divisió Universitària. El 
seu bon rendiment esportiu i acadèmic li han permès donar el salt a la Universitat de Florida, a Miami, on 
podrà acabar els estudis i jugarà a Primera, només una categoria per sota de la NBA femenina.  

Com vas iniciar-te en el bàsquet?
El meu pare va ser jugador del CB 
Montcada i diuen que, abans de tenir 
quatre anys, jo ja botava la pilota i tira-
va a cistella. També feia tennis, però a 
l’hora d’escollir em vaig quedar amb el 
bàsquet, perquè és un esport d’equip 
que et dona més satisfaccions. 
Estaves jugant al Sant Adrià, un dels 
clubs referents del basquet femení 
català, quan et va sorgir la possibili-
tat de marxar als Estats Units. Com 
va anar tot aquest procés?
Jo pensava que havies de ser molt 
bona per anar a jugar i estudiar als 
EUA, però em va arribar la proposta 
per fer les proves d’accés, a nivell 
acadèmic, i les vaig superar. Em van 
fer un vídeo resum amb les meves 
millors jugades i fi nalment em van 
proposar anar a la Junior College de 
Casper (Wyoming) per jugar amb el 
seu equip, les Thunderbirds. 

I què et vas trobar a Casper?
No sabia on estava aquesta ciutat i 
mai n’havia sentit a parlar. Les con-
dicions de vida allà són complicades 
perquè hi ha un clima molt dur –neva 
sovint i hem arribat a estar a 30 graus 
sota zero. Al principi em costava res-
pirar perquè vius a molta alçada. És 
una ciutat petita, rodejada de mun-
tanyes, i amb poques coses a fer, no-
més estudiar i jugar a bàsquet. 
Era la primera vegada que sorties de 
casa. Quines difi cultats vas haver de 
superar?
Sobretot, l’idioma. Havia fet alguns 
cursos d’estiu a Anglaterra, però fi ns 
que no vius a l’estranger no t’adones 
de quin nivell tens. No entenia res i, 
per sort, vaig tenir el suport de dues 
noies catalanes que jugaven amb mi 
i de la meva companya d’habitació, 
que era d’origen mexicà i m’ajudava 
a les classes.

Et vas penedir en algun moment 
d’haver marxat?
De tant en tant pensava, què fas aquí 
envoltada de vaques? Sobretot, quan 
mirava a les xarxes socials com les 
meves amigues d’aquí sortien de fes-
ta. Jo només em dedicava a estudiar, 
fent-ho compatible amb els entrena-
ments, que eren diaris i, de vegades, 
amb dues sessions, i els llargs viatges 
en autobús per jugar el partits. Em 
preguntava, paga la pena? 

I quina és la resposta?
Que sí, perquè he evolucionat molt 

en el meu joc. Per primera vegada en 
una dècada, les Thunderbirds van ser 
campiones estatals i van disputar les 
fi nals nacionals a Texas. Aquest èxit, 
i un cop havia complert els dos anys 
d’estudis a Casper, em va permetre 
tenir més opcions per poder escollir 
una bona universitat per acabar la 
carrera i continuar jugant a bàsquet. 
Per què has escollit marxar a la Uni-
versitat de Florida, a Miami?
També tenia l’opció d’anar a Dakota 
del Nord, però marxo a Miami perquè 
està més a prop de casa, i això per-
metrà que els viatges, que és l’únic 
que la universitat no em paga, siguin 
més econòmics per a la meva família. 
També ha infl uït la qüestió acadèmi-
ca, ja que la Universitat de Florida és 
un referent al món de l’enginyeria. El 
bàsquet era secundari, en cap mo-
ment vaig mirar si havien guanyat 
molt o pocs partits els anys previs.

I a més, jugaràs a la Primera Divisió 
Universitària, una categoria per sota 
de la WNBA, la NBA femenina. 
Si, és molt fort. Jo mai m’hauria ima-
ginat jugar a aquest nivell, però és 
que gràcies als entrenaments i a les 
instal·lacions que tenen a Casper he 
millorat molt. No té res a veure com 
jugo ara a com ho feia fa dos anys. 
Somnies amb arribar a la WNBA?
No ho descarto, però és molt difícil. 
La meva prioritat és acabar la carre-
ra i després buscar feina. Arribar a la 
NBA és secundari. Tot dependrà del 
rendiment que tingui en aquestes 
dues temporades, per això tornaré als 
EUA a mitjans de juny per començar 
ja amb els estudis i els entrenaments 
perquè el nivell d’exigència serà molt 
alt. El que tinc clar és que, si haig de 
tornar a Europa, voldré continuar ju-
gant a bàsquet i no m’importaria pro-
var en algun altre país. 

jugadora de bàsquet
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‘Mai m’havia imaginat 
jugar a un nivell tan alt’  

‘No descarto arribar a la 
NBA femenina, però això 
és secundari. La meva 
prioritat és acabar els 
estudis i buscar feina’ 


