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LLAST ECONÒMIC
El cost de les expropiacions ascendeix a 14 
milions d’euros i 10 en interessos, més de la 
meitat del pressupost anual de la corporació

PLE DE JUNY

L’operació permetrà rebaixar mig milió d’euros la quantitat a amortitzar anualment en allargar a dotze anys el termini de devolució

L’Ajuntament refi nançarà el pagament 
de les expropiacions de zones verdes
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Aprovat el plec de condicions per contractar els serveis 
dels Centres Oberts i el projecte ‘Mestrestant’
El Ple va aprovar per unanimitat 
els plecs de condicions particu-
lars per a la contractació de la 
prestació i la gestió dels serveis 
d’intervenció socioeducativa 
per a infants i adolescents en 
situació de risc i les seves fa-
mílies, que inclou els recursos 
dels Centres Oberts de Can 
Sant Joan i la Ribera –cofi nan-
çats per la Generalitat (66%) i 
l’Ajuntament, imatge de la dre-
ta– i l’Espai Familiar ‘Mentres-
tant’. El contracte tindrà una vi-
gència de tres anys de durada, 
amb possibilitat de dues pròr-
rogues d’un any, amb un valor 
global d’un 1’6 milions d’euros.
La convocatòria inclou diverses 
novetats per adaptar les con-
dicions laborals i econòmiques 
del personal al nou conveni 
del sector. El nou acord ja no 
correspondrà a la categoria de 
lleure sinó que passarà a ser 
d’acció social. L’Ajuntament 

El Ple municipal ha aprovat amb 
els vots a favor del govern –ICV-
EUiA, ERC i Círculo– i de Cs la 
proposta de fer una operació de 
crèdit a llarg termini per refi nançar 
els dos ajuts atorgats al 2014 i al 
2016 per l’AMB per fer front al pa-
gament d’expropiacions forçoses 
de zones verdes –un, per import de 
7,4 milions i l’altre, de poc més de 2 
milions. El consistori ha d’abonar 
a l’organisme supramunicipal 1,2 
milions anuals, xifra que compro-
met l’elaboració dels pressupostos, 
segons va explicar el president de 
l’Àrea Econòmica, Óscar Gil (ICV-
EUiA). “Depenem d’aquesta 
operació per mantenir la sosteni-
bilitat i la solvència de l’Ajunta-
ment”, va dir el regidor. 
Gil va assenyalar que l’ajut de 
l’AMB no consta com a deute i el 
crèdit que es tramiti sí ho farà, po-
sant de relleu la veritable situació 
fi nancera de la corporació, actual-
ment sota la tutela fi nancera de la 
Generalitat. 

La intenció del govern és demanar 
7.242.000 euros amb els que amor-
titzar la subvenció rebuda, passant a 
pagar una quota anual de 680.000 
euros. El retorn de diners a l’AMB 
acabava al 2025 mentre que el crèdit 
es farà a 12 anys més un de carència.

Posicionament de l’oposició. Cs 
va ser l’únic grup que va votar a 

favor del punt després de fer una 
aportació al text que el govern va 
recollir en la línia de contractar 
una assegurança per limitar una 
eventual pujada d’interessos. 
“Tenim l’obligació de vetllar 
per la bona salut econòmica 
del consistori i contribuir a po-
sar ordre i rigor fi nancer”, va 
dir el portaveu, David Gerbolés, 
tot recordant que el seu grup 
també va ajudar a l’aprovació 
dels pressupostos. A través d’un 
comunicat posterior al Ple, el par-
tit va criticar la “manca de res-
ponsabilitat” del PSC i el PDe-
CAT –membres de l’anterior 
govern– per haver-se abstingut 
en la votació.
La regidora del PP, Eva García, 
també es va abstenir, argumentant 
que el document presentat havia 
estat modifi cat vàries vegades i, 
per tant, el considerava fruit d’un 
treball “poc rigurós”. Tot i així, 
l’edil va reconèixer que l’operació 
està justifi cada, atesa la situació 
fi nancera del consistori. El regi-
dor de la CUP, Josep Galván, i 
la regidora Ana Ballesta, repre-
sentant de Círculo a l’oposició, 
van emetre el seu vot en contra 
del punt argumentant que l’Ajun-
tament hauria de “refi nançar el 
deute amb l’AMB a través de la 
banca social”. Galván va dema-
nar poder aconseguir l’aportació 
negociant amb vàries entitats i Ba-
llesta va insistir que Podem, com a 
partit, treballa amb la banca ètica. 

Rèplica. En resposta a l’oposició, 
Gil va recordar que el programa 
d’ajuts de l’Àrea està fi nançat a 
través de la banca privada perquè, 
per volum de negoci, és la que té 
capacitat per fer front a aquests 

tipus d’operacions. No obstant 
això, va recordar que el crèdit 
previst es pot repartir entre dife-
rents entitats. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), va tancar 
el debat lamentant l’abstenció i el 
vot en contra d’alguns grups. “El 
govern –va dir– no és responsa-
ble de la difícil situació fi nance-
ra en què es troba el consistori i 
el que està intentant fer és tro-
bar una solució que minimitzi 
l’impacte sobre la ciutadania”. 
El crèdit es formalitzarà al setem-
bre i serà ratifi cat pel Ple, segons 
va assegurar el govern.
Campos va mantenir un agre de-
bat amb Ballesta a qui va dema-
nar vàries vegades que, tal com 
marca el reglament, centrés les 
seves intervencions en el punt que 
es tractava i no en altres qüestions 
com la situació del Bosc d’en Vi-
laró o el confl icte intern amb els 
seus companys de grup, mentre 
que la regidora va reclamar el seu 
dret a la lliure expressió.

Pilar Abián | Redacció

Tant el president de l’Àrea Econòmica com l’alcaldessa van lamentar que només Cs votés a favor del punt, entenent que el crèdit és imprescindible

Gil: “Depenem 
d’aquesta operació 
per mantenir la 
sostenibilitat i solvència 
de l’Ajuntament”

n’ha incorporat algunes millores 
com la creació d’un nou espai 
d’intervenció per a famílies amb 
infants de 3 a 6 anys en el marc 
del programa ‘Mestrestant’ per 
donar cobertura a la demanda 
de necessitats. 
“La millora dels criteris i l’aug-
ment dels recursos suposarà un 
increment de 43.000 anuals en 
la partida de l’Ajuntament per 
sufragar els serveis”, va argu-
mentar la presidenta de l’Àrea So-
cial i regidora de Serveis Socials, 
Mar Sempere (Círculo) | SA
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PÀG. 6

MUNICIPALS 2019
Triat el grup motor que impulsarà la 
candidatura unitària d’En Comú Podem 
a les properes eleccions locals 

SOTERRAMENT DE L’R2

La Plataforma vol fer una trobada amb 
parlamentaris per reafi rmar el projecte
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Tots els partits se sumen a la iniciativa entenent que és necessària després dels canvis de govern a l’Estat i a la Generalitat

La Plataforma Tracte Just 
(PTJST) ha proposat a tots els 
partits representats al Ple munici-
pal l’organització d’una jornada 
informativa sobre el projecte de 
soterrament de l’R2 la propera 
tardor, adreçada a parlamentaris 
i diputats, similar a la que es va 
fer al 2014. Aquella cita va servir 
perquè els polítics prenguessin 
consciència que la reivindicació 
local està plenament justifi cada 
per motius de seguretat i de co-
hesió urbanística.
Tot i que la Plataforma confi a que 
els compromisos adquirits l’any 
passat pel Ministeri de Foment i 
Adif es compliran, considera ne-
cessari que els nous representants 
de l’Estat i de la Generalitat n’es-
tiguin informats i segueixin fi l per 
randa el calendari pactat perquè 
les obres comencin al 2020. 

“Montcada en sap molt d’ho-
ritzons d’esperança truncats i, 
per tant, no és sobrer que ens 
plantegem desenvolupar ini-

ciatives i propostes que reafi r-
min les sinèrgies i les accions 
positives que s’han desenvo-
lupat al voltant del projecte 
en els darrers anys”, van dir 
Antoni Mollet i Ramon Bueno, 
en nom de la PTJST, durant la 
reunió mantinguda el 4 de juliol 
amb representants dels partits lo-
cals, que van veure amb bon ulls 
la iniciativa plantejada. 
La jornada, que es farà probable-
ment a l’octubre, inclourà al matí 
una visita a espais afectats pel pas 
d’infraestructures viàries i, a la 
tarda, una sessió de treball amb 
els tècnics de les diferents institu-
cions implicades i de Barcelona 
Regional, en la que es donarien 
els detalls del projecte tècnic i del 
calendari. També es planteja la 
signatura d’alguna mena d’acord 
o compromís per part dels parla-
mentaris amb el soterrament.
Malgrat la suspensió de les reu-
nions tècnico-polítiques previstes 
al juny, els treballs al voltant del 
projecte continuen endavant i ja 
s’ha licitat la redacció del projec-
te executiu.

Eleccions municipals. La Plata-
forma va aprofi tar la trobada 
amb els partits per demanar-los 
que, en la mateixa línia dels pas-
sats comicis, la reivindicació del 
soterrament sigui present a tots 
els programes electorals.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

A la reunió van assistir representants del PSC, ERC, En Comú Podem, el PDeCAT, la CUP i el PP. Cs també ha ratifi cat els compromisos adquirits

CANVIS A ADIF

La nova presidenta convocarà una reunió de treball aquest mes
Isabel Pardo, la nova presiden-
ta d’Adif, s’ha compromès amb 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), a convocar una reunió de 
la comissió de treball sobre el 
soterrament de l’R2 abans que 
acabi el mes de juliol. Pardo i 
Campos  –a la fotografi a– van co-
incidir el 5 de juliol al V Encuen-
tro ‘Abrir puertas a la excelencia’ 
convocat pel periòdic Expansión 
i l’Ajuntament de l’Hopitalet de 
Llobregat en aquesta ciutat metro-
politana. Concretament, la presi-
denta d’Adif ha participat en una 
ponència sobre l’impuls de les in-
fraestructures a Catalunya en què 

s’ha fet esment diverses vegades 
al projecte de soterrament de 
l’inies fèrries a Montcada.
“Aquesta breu trobada ha servit 
per donar-nos tranquil·litat quant 
a què el calendari de treball con-
tinua endavant amb el compro-
mís de fer una reunió abans de 
les vacances”, ha dit Campos, tot 
recordant que Pardo, fi ns ara nú-
mero 2 del seu predecessor, Juan 
Bravo, ha participat a les diferents 
reunions tècnico-polítiques man-
tingudes en els darrers mesos en-
tre les administracions implicades 
en el projecte. 
Pardo és enginyera de Camins i 
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serà la primera dona al capda-
vant de l’empresa pública pro-
motora i gestora de les infraes-
tructures ferroviàries des de la 
seva constitució al 2005 | PA

Malgrat la incertesa 
generada pels canvis 
polítics, Adif acaba de 
licitar la redacció del 
projecte executiu del 
soterrament de l’R2
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Comença la instal·lació d’ascensors 
al pas soterrat sota la línia R3

A mitjans de juliol s’iniciaran les 
obres per a la instal·lació de dos 
ascensors al pas soterrat de Mas 
Rampinyo que connecta l’avin-
guda Catalunya amb la carretera 
de Ripollet. L’actuació l’executa-
rà l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona amb un cost de 454.000 
euros i es preveu que estigui en-
llestida al mes de gener. 
“Amb la instal·lació dels ascen-
sors solucionarem la difi cultat 
que suposa travessar aquest 
pas per a persones amb pro-
blemes de mobilitat, amb car-
ros de la compra i amb cotxes 
infantils”, ha manifestat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC).

Afectacions. Les obres implica-
ran algunes alteracions de trànsit 
i canvis al servei d’autobusos a 
la zona durant aproximadament 

quatre mesos. En aquest perío-
de, el carrer Aragó, entre Alt de 
Sant Pere i l’avinguda Catalunya, 
estarà tallat a la circulació viària. 
Això implicarà el canvi de sentit 
del carrer Alt de Sant Pere, en-
tre Aragó i Àngel Guimerà. La 
bateria de contenidors soterrats 
ubicada a la confl uència d’Aragó 
amb Alt de Sant Pere també que-
darà anul·lada durant les obres. 
A la zona de Mas Duran s’hau-
rà de canviar, provisionalment, 
el sentit de la circulació del pas-
seig Sant Jordi –entre Tagama-
nent i Pep Ventura–, per donar 
sortida als vehicles del pàrquing 
d’El Punt. La carretera de Ripo-
llet tindrà, de forma excepcional, 
dues direccions, entre Pep Ventu-
ra i Monturiol. I l’entrada al pàr-
quing del centre comercial es farà 
pels carrers Pau Casals, Wagner i 
Tagamanent.
L’accés als vianants per les esca-

les mecàniques entre l’avinguda 
Catalunya i el carrer Tagama-
nent es tallarà, de forma puntual, 
durant determinats moments de 
l’actuació i la connexió entre el 
nucli històric de Mas Rampinyo 
i Mas Duran es podrà fer per 
l’estació de tren o per Carrerada 
amb Beat Oriol.

Transport públic. Durant aquest 
mateix període de temps el ser-
vei de transport públic (concre-
tament les línies 96 i 155) també 
es veurà afectat. Les parades del 
96, al fi nal del passeig Sant Jordi 
i de la carretera de Ripollet, que-
daran anul·lades i se situarà una 
altra de provisional al carrer Pep 
Ventura. 
Pel que fa a la línia de l’autobús 
155, la parada del fi nal del pas-
seig Sant Jordi es traslladarà mo-
mentàniament a la carretera de 
Ripollet.

Pilar Abián | Redacció

La previsió del consistori és que els nous elevadors estiguin operatius al mes de gener

MAS RAMPINYO

El pas soterrat de Mas Rampinyo, que connecta l’av. Catalunya amb la carretera de Ripollet, compta amb escales mecàniques des del 2003
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El grup motor de Catalunya en 
Comú Podem comença a caminar

ICV, EUiA i Podem Montcada es 
presentaran als comicis del 2019 
units sota la marca de Catalunya 
en Comú Podem. Tres membres 
de cadascuna de les formacions 
integren el grup motor que es va 
triar el 2 de juliol en assemblea per 
preparar el programa electoral i la 
campanya amb l’objectiu d’assolir 
l’Alcaldia i estar al govern. Per part 
d’ICV-EUiA, hi ha l’actual alcal-
dessa, l’ecosocialista Laura Cam-
pos, acompanyada de Jessica Se-

govia i Juan Carlos de Latorre; en 
representació d’EUiA, el regidor 
Óscar Gil i Alba De Lamo i Sonia 
Ortega, i els membres de Podem 
Montcada són la regidora Mar 
Sempere, Oliver Hernández i Lau-
ra Quiñones. L’assemblea impul-
sora del grup motor va comptar 
amb la presència de l’exdiputada 
per ICV, Núria Buenventura, qui 
va aixecar acta de la seva creació.

Esquerra transformadora. Per als 
comuns, la prioritat passa per es-

devenir el referent polític de l’ano-
menada esquerra transformadora 
al municipi entenent que ocupen 
l’espai de “resistència i mobilitza-
ció civil, social, ciutadana, institu-
cional i a peu de carrer”, segons 
va dir Campos, tot afegint que la 
fi ta col·lectiva passa per “impul-
sar les transformacions estruc-
turals necessàries per garantir 
unes condicions de vida digna 
per a tothom”. Per assolir aquests 
objectius, la confl uència aspira a te-
nir presència als ajuntaments i ca-

Pilar Abián | Redacció

ICV, EUiA i Podem Montcada aniran plegats als comicis locals en una única candidatura

MUNICIPALS 2019
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D’esquerra a dreta, De Lamo, Quiñones, Hernández, Segovia, Gil, Campos, Sempere i de Latorre. Ortega es va absentar per motius personals

pacitat per governar. L’experiència 
de l’actual mandat a l’Ajuntament 
–on ICV-EUiA i Círculo formen 
part de l’executiu juntament amb 
ERC– és, segons Sempere, un 
punt a favor: “Portem tres anys 
junts en bona sintonia i esperem 
revalidar els èxits del govern i 
seguir treballant en els diferents 
projectes que tenim en marxa”.
Gil també es va mostrar il·lusionat 
amb la perspectiva de posar les 
bases per consolidar Catalunya en 
Comú Podem al municipi. “Això 
supera les coalicions que hem fet 
fi ns ara; estem creant un espai 
polític propi que estarà unit, tin-
drà una sola direcció i acabarà 
sent una força política”, ha dit.

Consell Nacional. El grup motor 
estarà actiu fi ns que s’hagin fet els 
comicis. A partir del quart trimes-
tre de l’any vinent es procedirà a 
l’elecció d’una direcció estable d’En 
Comú Podem a la localitat. A nivell 
supramunicipal, tot just s’acaba de 
triar el Consell Nacional de Co-
muns on hi ha dos representants 
montcadencs, Campos i el diputat 
Joan Josep Nuet, membres de la 
candidatura encapçalada pels nous 
coordinadors generals, Ada Colau 
i Xavier Domènech. Gil, per la 
seva banda, ha estat triat membre 
del Consell Territorial.

L’AV Can Sant 
Joan carrega 
contra Lafarge

Després de fer-se pública la no-
tícia que Lafarge serà jutjada a 
França per crims contra la hu-
manitat per la seva suposada col-
laboració amb l’Estat Islàmic a 
Síria, l’AV de Can Sant Joan ha 
fet públic un escrit en què lamen-
ta que hi hagi col·lectius i entitats 
locals que acceptin patrocinis de 
la fi rma, amb una fàbrica al mu-
nicipi. L’entitat manté des de fa 
anys un litigi amb la cimentera a 
qui ha denunciat per emissions i 
excés de soroll.
“Aquesta empresa model que 
diu que no contamina, que ho 
té tot en regla i on no hi ha ac-
cidents serà jutjada per fi nan-
çar el terrorisme”, diu l’escrit tot 
afegint que els donatius i subven-
cions que atorga “no són gratu-
ïts, serveixen per rentar la seva 
imatge”. L’AV considera que ac-
ceptar fons de Lafarge “implica 
dir a la població que els diners 
són més importants que els va-
lors”. L’entitat veïnal també cri-
tica en el seu escrit el PSC, CiU, 
Cs i PP entenent que han mostrat 
el seu suport a la cimentera en di-
verses ocasions. 

Pilar Abián | Redacció
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Clam antifeixista i a 
favor de la democràcia 
i la llibertat d’expressió

Al voltant de 300 persones van 
participar el 27 de juny a la pro-
testa antifeixista que van con-
vocar la gran majoria de partits 
del municipi –ERC, EUiA, ICV, 
PSC, CUP, Círculo Montcada, 
PDeCAT i Cs–, el Comitè de 
Defensa de la República i l’ANC. 
També s’hi van afegir prop d’una 
trentena d’entitats i associacions. 
La manifestació va començar al 
carrer Bogatell i va discórrer pel 
carrer Major fi ns arribar a la pla-
ça de l’Església, on es va llegir un 
manifest de rebuig al feixisme i a 
favor de les llibertats, treballat con-
juntament pels organitzadors per 
donar una resposta majoritària a 
les pintades aparegudes a diverses 
seus d’entitats i espais públics. 
“Compartim el desig de viure 
en pau i llibertat i rebutgem el 
feixisme en totes les seves ex-
pressions”, deia el text llegit, que 
també incloïa el compromís dels 
partits i les entitats adherides a 

“defensar la tolerància i les lli-
bertats combatent el feixisme, 
per un poble i un país digne”. 

Valoració del CDR. En un comuni-
cat posterior a l’acte, el Comitè de 
Defensa de la República de Mont-
cada i Reixac ha expressat el seu 
reconeixement a les entitats, els 
partits polítics i als veïns que han 
donat suport a la campanya de 
rebuig al feixisme, amb adhesions 
als manifestos, i que van fer acte 
de presència a la concentració.
“Ha estat un mèrit compartit 
haver estat capaços de deixar 
de banda les diferències per 
unir-nos en el rebuig al feixisme 
i barrar el seu pas al municipi”, 
ha assenyalat el CDR entenent 
que fer-ho ha estat un pas impor-
tant per permetre una “major 
dosi de democràcia i llibertats” 
a la localitat. El Comitè acaba el 
seu escrit dient que es posa a dis-
posició de les entitats i partits per 
a futures accions.

La manifestació la van convocar una trentena de col·lectius

ACCIÓ UNITÀRIA

La manifestació es va iniciar al carrer Bogatell i va acabar a la plaça de l’Església on es va fer la lectura d’un manifest de rebuig al feixisme
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Sílvia Alquézar | Montcada

La marxa –a la imatge, al seu pas pel carrer Major– va estar encapçalada per membres d’algunes de les prop de 30 d’entitats convocants
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...També és notícia.........................................
PARC FLUVIAL

Exposició sobre com el riu Besòs
cohesiona els municipis que travessa
Les alcaldesses de Montcada i Reixac i de Santa Co-
loma de Gramenet i els alcaldes de Badalona i Sant 
Adrià, juntament amb la gerent del Consorci del Be-
sòs, van inaugurar el 4 de juliol la mostra fotogràfi ca 
‘Besòs 2017: un aixecament fotogràfi c’, de Manuel 
Laguillo. L’exposició, organitzada pel Consorci en el 
marc de l’Agenda Besòs, està formada per 15 foto-
grafi es en blanc i negre de gran format i romandrà al 
parc fl uvial del riu durant tot l’any. Aquesta mostra 
també té una versió més reduïda, adaptada a sales 
d’exposicions que arribarà a la Casa de la Vila, el 
17 de juliol i es podrà visitar fi ns al 15 de setembre. 
Durant els parlaments ofi cials, l’alcaldessa, Laura 
Campos, va destacar “la importància d’aprofi tar el 
riu com a un espai integrador per a les ciutats”. 
Aquesta proposta cultural s’emmarca en les accions 
de l’Agenda Besòs destinades a activar-ne la llera i 
convertir els seus murs en espais expositius | LR PR
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En el marc de les actuacions previstes 
dins de la Llei de Barris s’ha iniciat la 
remodelació del carrer Triangle, entre 
Vinyes i Diagonal, amb un pressu-
post de 113.000 euros i un termini 
d’execució previst de quatre mesos, així 
com les obres del carrer Pont –imatge 
de la dreta–, igualment en el tram en-
tre Vinyes i Diagonal. El cost previst de 
la intervenció és de 200.000 euros i el 
calendari, de sis mesos. Amdbues ac-
tuacions inclouen l’arranjament de vo-
reres i soterrar les línies de serveis de 
telefonia i enllumenat públic | PA

CAN SANT JOAN
Comencen les obres d’arranjament als carrers 
Triangle i Pont, ubicats a la Muntanyeta

Una unitat de bombers i volun-
taris de l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) van participar en 
l’extinció de l’incendi que es va 
declarar el 25 de juny, al voltant de 
les 17.30h, al parc de la Llacuna, 
en una zona de matolls propera a 
l’avinguda Europa de Mas Duran. 
El foc va cremar una superfície de 
300 m2 i va quedar controlat sobre 
les 18.15h. En l’actuació també van 
prendre part dues unitats de la Po-
licia Local. Segons fonts de l’ADF, la 
causa de l’incendi podria haver es-
tat l’encesa d’un petard | LG

Un incendi crema 300 
metres de matolls 
al parc de la Llacuna

Una seixantena de veïns del Bosc d’en Vilaró es van reunir el 21 de juny 
al Parlament amb el diputat d’ERC Marc Sanglas, el portaveu del grup 
municipal i president de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament, Jordi Sánchez, 
i el representant de l’executiva local Joan Fabian. La trobada s’emmarca 
en la roda de contactes que l’AV de la urbanització està duent a terme 
amb tots els grups parlamentaris per traslladar-los les seves demandes 
de regularització i evitar així la seva extinció. El veïnat, format per més de 
200 cases es troba en sòl forestal, a la Serralada de Marina –a cavall en-
tre Montcada i Reixac i Badalona. Tant els representants d’ERC com de 
l’AV han valorat positivament la trobada. “Hem fet un exercici d’empatia 
mútua i ens hem compromès amb els veïns a acompanyar-los en les 
seves reivindicacions davant del govern de la Generalitat entenent que 
la problemàtica és supramunicipal i no només de disciplina urbanís-
tica, sinó també social”, ha dit Sánchez tot afegint que el seu partit de-
manarà que les solucions que es plantegin per al Bosc d’en Vilaró siguin 
les mateixes que les que es facin servir a qualsevol altra urbanització de 
Catalunya que es trobi en la mateixa situació. El regidor, d’altra banda, ha 
explicat que ERC s’ha compromès amb el veïnat a actuar com a interlo-
cutora, a acompanyar-los en les seves demandes i a no enganyar-los ni 
utilitzar-los políticament. Per part de l’AV, la presidenta de l’entitat, Rosa 
García, ha explicat que els veïns s’han reunit fi ns ara amb els grups par-
lamentaris de Cs, PP, PSC, En Comú Podem i ERC i que la intenció és fer 
trobades amb totes les formacions representades a la cambra. “Fins ara 
les reunions han estat molt satisfactòries i el que volem aconseguir és 
que tenir un interlocutor a cada grup que defensi la nostra reivindica-
ció davant de la Comissió d’Urbanisme”, ha dit García | LG

BOSC D’EN VILARÓ
ERC es compromet amb els veïns a traslladar 
les seves demandes a la Comissió d’Urbanisme

L’Ajuntament ha demanat a la 
Companyia d’Aigües que inves-
tigui l’orígen d’un abocament in-
controlat a la llera del Besòs d’un 
producte que sembla quitrà. El 
fet va ser denunciat per l’AV de 
Can Sant Joan, ja que la sortida 
de la canonada afectada es troba 
en el tram de riu que passa pel 
barri. El consistori ha descartat 
que l’abocament estigui relacio-
nat amb l’asfaltat d’algun vial, de 
manera que haurà de ser Aigües 
de Barcelona la que supervisi 
amb càmeres internes, l’orígen 
d’aquesta fuita | PA

Detectat un abocament 
inclontrolat a la llera 
del riu Besòs

L’import de l’ajuda és de 250 euros i es concedeix als ciutadans de l’Àrea 
Metropolitana que decideixin comprar-ne una. La convocatòria dona 
continuïtat al programa iniciat al 2014 que té com a objectiu promoure 
aquest transport sostenible i reduir la contaminació. Els ciutadans que 
vulguin benefi ciar-se de la subvenció només han d’anar a una de les 32 
botigues adherides com a entitats col·laboradores de l’AMB, escollir una 
bicicleta elèctrica dins del rang de preus adient (fi ns a 1.350 euros) i om-
plir un formulari. Més informació al web www.amb.cat/bicielectrica | PA

MOBILITAT SOSTENIBLE
L’AMB atorga subvencions als veïns del municipi 
per a la compra de bicicletes elèctriques

La Junta de Govern Local ha 
aprovat inicialment el pro-
jecte d’urbanització del solar 
ubicat entre els carrers riera 
de Sant Cugat, Quarters, 
Pere de Montcada i passat-
ge de la Pell fet en el marc 
d’un Pla Especial de Refor-
ma Interior (PERI). Es tracta 
de l’espai que ocupava l’antiga fàbrica de motllures de la Font Pudenta, 
que es va desmantellar al 2016 i que ara és propietat de la cooperativa 
d’habitatges del sindicat UGT. El projecte redactat per la promotora amb 
les directrius del servei municipal de Projectes i Obres preveu construir tres 
blocs d’edifi cis i una plaça pública i destinar un local per a equipaments | PA

FONT PUDENTA
Aprovat el projecte d’urbanització del solar que 
ocupava l’antiga fàbrica de motllures del barri
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La regidora de Ciutadania i Cultura 
i Patrimoni de l’Ajuntament, Mó-
nica Martínez (ICV-EUiA), prendrà 
possessió del seu nou càrrec com 
a consellera del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental durant el ple-
nari de l’ens del mes de juliol, que 
se celebrarà el dia 19. L’edil subs-
titueix José Luis Rivera, de Barberà 
del Vallès (Recuperem Barberà-
Entesa), i formarà part del grup 
comarcal de l’Entesa, a l’oposició 
i amb sis representants. Amb la 
incorporació de Martínez, ja seran 
tres els representants de Montcada 
i Reixac al Consell Comarcal, on 
també hi són Joan Carles Paredes 
(PDeCAT) –conseller-vicepresident 
del Promoció Econòmica i Políti-
ques d’Ocupació de l’ens– i David 
Gerbolés (Cs) | LR

La regidora Mónica 
Martínez, nova 
consellera comarcal

La canonada que s’ha trencat es troba situada entre la passera de vianants 
i el pont de la línia R2 i el desperfecte s’ha produït en un punt del seu traçat 
sota l’aigua. Malgrat l’incident, no hi ha hagut cap abocament residual al riu 
segons han comunicat a l’Ajuntament els tècnics d’Aigües de Barcelona | RJ

AVARIA
El trencament d’un col·lector d’aigua obliga a 
desviar una part del traçat del riu Ripoll
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‘EL REC COMTAL ES MOU’ 
La Taula Comunitària del canal mil·lenari 
organitza aquest estiu un nou programa 
d’activitats, sufragat pel Consorci del Besòs

Coincidint amb el Dia per l’Alli-
berament de lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals i interse-
xuals (LGTBI), que es comme-
mora el 28 de juny, la plaça de 
l’Església va acollir l’acte central 
del programa organitzat per la 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat 
per l’efemèride al municipi. La 
festa va incloure tallers infantils 
per fer bombolles de sabó, pinta-
cares i globusfl èxia i un espai de 
lectura i préstec de llibres a càrrec 
de les biblioteques de Montcada. 
La pluja va obligar a fi nalitzar les 
activitats abans del previst i tam-
bé va impedir acabar la pintada 
del nou mural LGTBI a la pa-
ret que hi ha a la cruïlla entre la 
passarel·la sobre el riu Ripoll i el 
carrer mossèn Joaquim Castellví. 
El dibuix, que es va enllestir el 
2 de juliol, ha estat objecte d’ac-
tes vandàlics en 
dues ocasions al 
juny. 
Joves de Can 
Tauler van repa-
rar el mural des-
prés de l’atac del 
dia 6, però nova-
ment el 24 de juny va ser guixat 
amb pintura negra. L’Ajunta-
ment i diversos col·lectius locals 
han fet una crida al respecte a 

la diversitat afectiva, sexual i de 
gènere que hi ha a la societat i 
als joves que van pintar el mu-
ral fa un any amb motiu del Dia 
Mundial de les persones LGTBI. 
“Cal construir una ciutat on les 
persones puguin viure oberta-
ment la seva orientació sexual 
i la seva identitat i/o expressió 
de gènere. Tothom s’ha de sen-
tir protegit, respectat, segur i 
lliure”, va manifestar la regidora 
de Polítiques d’Igualtat, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA), qui va ex-
pressar la seva “tristesa, ràbia i 
indignació pe aquestes mostres 
d’homofòbia”. Segovia ha anun-
ciat que el mural es refarà les ve-
gades que calgui “per reivindi-
car la llibertat de ser, sentir i 
estimar”.

Cinefòrum. El programa amb mo-
tiu del Dia de l’Orgull LGTBI 

clourà el 10 
de juliol amb 
la projecció 
del docu-
mental ‘En 
Femme’, a les 
18h,  a l’Au-
ditori Muni-

cipal i posteriorment, hi haurà 
un col·loqui al qual assistirà 
la seva directora, Alba Barbé. 
L’audiovisual parla del concepte 

dels ‘crossdressers’, els homes als 
quals els agrada vestir-se de dona, 
que generalment són heterosexu-
als i porten una vida habitual del 
gènere masculí. Enfemme és una 
associació de Barcelona que es 
dedica a proporcionar acompa-
nyament a personas crossdresser, 
transvestits i transsexuals. Dis-
posa d’un espai segur on aques-
tes persones poden practicar el 
crossdressing, compartir la seva 
passió oculta amb altres, assistir 
a cursos par aprendre a caminar 
amb talons o superar la vergonya 
i el sentiment de culpa.

Sílvia Alquézar | Montcada

Segovia: ‘Cal construir 
una ciutat on tothom 
pugui viure en llibertat 
tal com se senti’ 

Joves de diversos col·lectius del municipi han pintat el nou mural en defensa de la llibertat sexual després dels actes vandàlics sobre l’anterior
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La Biblioteca Elisenda va acollir 
el 3 de juliol la presentació del lli-
bre ‘Construccions identitàries’, 
de la fotògrafa Mar C. Llop, en 
el marc del programa amb mo-
tiu del Dia de l’Orgull LGTBI. 
A partir de la seva pròpia expe-
riència de trànsit, l’autora recull 
els pensaments, sentiments i pro-
cessos corporals d’una cinquan-
tena de persones transgènere i 
les seves famílies amb l’objectiu 
de difondre les diferents realitats 
trans. “És important crear refe-

rents sobre temes que, moltes 
vegades, estan estigmatizats”, 
va comentar l’autora, qui va des-
tacar que el projecte neix amb el 
propòsit d’ajudar les persones 
que s’estan plantejant iniciar el 
procés trans i el seu entorn. “En 
el llibre parlem dels secrets i 
les pors i de com podem empo-
derar-nos i donar la cara i estar 
orgulloses de ser com som”, va 
manifestar Llop. 
L’obra fotogràfi ca recollida al lli-
bre parteix d’una exposició que 
va realitzar al 2013.  El projecte 

s’ha publicat a diferents mitjans 
de comunicació i ha estat exposat 
a diversos espais com el Centre 
de Fotografi a mitjans Docu-
mentals de Barcelona, al Centre 
Cultural la Farinera del Clot i 
a l’Ajuntament de Tarragona. 
“Va ser precisament quan la 
mostra estava exposada a La 
Farinera, que l’editor de Bella-
terra Edicions, José Luis Ponce, 
em va proposar fer el llibre, al 
qual després es va sumar l’edi-
torial Pol·len Edicions”, va ex-
plicar Llop.

La Biblioteca Elisenda va acollir la presentació del volum ‘Construccions identitàries’

Llibre sobre el món transsexual

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Mar C. Llop va presentar el seu llibre ‘Construccions identitàries’ a la Biblioteca Elisenda
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DIA DE L’ORGULL LGTBI

El programa clou el dia 10 amb la projecció del documental ‘En Femme’, a l’Auditori, amb la presència de la directora, Alba Barbé

Montcada celebra l’efemèride amb el 
pintat del nou mural i tallers infantils

La festa del Dia de l’Orgull LGTBI es va haver d’acabar abans del previst a causa de la pluja
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TEMPS DE LLEURE

Prop de 400 infants, d’entre 3 i 
12 anys, van començar el 25 de 
juny el Casal d’Estiu que orga-
nitza la Regidoria d’Educació, 
Infància i Joventut. Les activi-
tats del Casal I es duran a terme 
en dues quinzenes –fi ns al 6 de 
juliol i del 9 al 20 de juliol– i el 
Casal II es farà l’última setmana 
de juliol. El Casal I es fa a les es-

coles Reixac –que també acollirà 
la segona edició–, Elvira Cuyàs, 
Mas Rampinyo, Mitja Costa i El 
Viver. Totes les activitats tenen 
com a eix temàtic la festa major. 
Pel que fa als serveis d’acollida 
matinal, menjador i ludoteca de 
tarda es presten a través de les 
Ampa i les empreses o coopera-
tives que habitualment ho fan 
a cada centre. D’altra banda, la 

Regidoria d’Educació, Infància 
i Joventut no ha pogut posar en 
marxa per falta d’inscripció la 
primera edició del Campus Jove 
MiR, adreçat a nois i noies de 12 
a 16 anys en el marc del Projecte 
Educatiu d’Entorn. El programa 
tenia previstes activitats diverses 
com un taller d’urban dance, una 
festa holly, sortides, tornejos es-
portius i tallers. 

Les activitats es fan a cinc escoles públiques i tenen com a eix temàtic la festa major

Uns 400 infants participen al Casal 
d’Estiu de la Regidoria d’Educació

Infants del Casal d’Estiu que es fa a l’escola Mitja Costa, de Terra Nostra, van remullar-se amb els infl ables d’aigua instal·lats al pati del centre
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Sílvia Alquézar | Redacció

‘VACANCES EN PAU’

Naha Brahim i Aali Mohammed 
són els dos infants sahrauís d’11 
anys d’edat i procedents dels 
camps de persones refugiades 
de Tinfouf (Algèria), que passa-
ran l’estiu amb dues famílies de 
Montcada i Reixac, en el marc 
del projecte ‘Vacances en pau’, 
impulsat per l’Ajuntament, amb 
el suport de Montcada Solidària i 
d’ACPS i Acció Solidària amb el 
Sàhara. La canalla va arribar l’1 
de juliol a Catalunya, on s’hi es-

tarà fi ns a fi nal d’agost. Naha pas-
sarà les colònies solidàries amb la 
família Pellicer-Repiso, amb qui ja 
va estar l’any passat, mentre que 
Aali viurà l’estiu amb la parella 
formada per Carles Vilalta i Anna 
Riera, que l’any passat també va 
acollir un altre infant. 
Les colònies solidàries consistei-
xen en l’acollida d’un nen o nena 
sahrauí amb l’objectiu que pas-
sin l’estiu lluny del desert, amb 
temperatures que superen els 50 
graus. Durant el mes de juliol, 

la canalla va als casals d’estiu 
de l’Ajuntament i, a més, se’ls fa 
una revisió mèdica. A l’agost, les 
famílies poden marxar de vacan-
ces, sense sortir de l’Estat espa-
nyol.

Benvinguda. L’Ajuntament dona-
rà la benvinguda ofi cial als dos 
infants sahrauís el dia 12 amb un 
acte al qual també assistiran les 
famílies acollidores. D’altra ban-
da, el dia 22 es farà un acte cen-
tral de suport al poble sahrauí, 

de caire reivindicatiu i lúdic, que 
tindrà lloc a Barcelona al matí i 
a Sabadell, a la tarda. Montcada 
i Reixac va recuperar l’estiu pas-

sat el projecte ‘Vacances en pau’ 
que es va iniciar en la dècada dels 
anys 90 i que al fi nal de la matei-
xa va quedar interromput.

La canalla va arribar l’1 de juliol per passar els mesos de més calor amb famílies locals

Dos infants sahrauís viuran aquest 
estiu les colònies solidàries a la ciutat

Les famílies acollidores amb els dos infants sahrauís que passaran l’estiu al municipi
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Sílvia Alquézar | Montcada

Representants dels claustres de la 
Xarxa d’Escola Nova 21 (EN21) 
es van reunir el 28 de juny per 
cloure la temporada, en un acte 
celebrat a l’Auditori Municipal. Hi 
havia docents de Montcada i Rei-
xac –com a municipi dinamitzador 
del projecte–, Santa Perpètua i Poli-
nyà, a més de personal del Centre 
de Recursos Pedagògics i del De-
partament d’Ensenyament de la 
Generalitat. L’acte el va presidir la 
regidora d’Educació, Infància i Jo-
ventut de Montcada i Reixac, Jes-
sica Segovia (ICV-EUiA). Els dos 
centres locals adherits al projecte 

són l’escola pública Mas Rampi-
nyo i la concertada Fedac.
 
El projecte. L’EN21 és una ini-
ciativa promoguda pel Centre 
UNESCO Catalunya, la Funda-
ció Bofi ll, la Universitat Oberta 
de Catalunya i EduCaixa, que 
pretenen derivar el model edu-
catiu català cap a un sistema més 
vivencial i d’experimentació, on 
es respecti el ritme de l’alumne. 
En el marc de la cloenda, el pro-
fessor de secundària Boris Mir, 
de l’institut-escola Les Vinyes de 
Castellbisbal, va fer una xerrada 
sobre innovació pedagògica.

La iniciativa proposa un model educatiu més vivencial

L’Auditori acull la cloenda 
de la Xarxa Escola 21

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Sílvia Alquézar | Redacció

A Montcada hi ha dues escoles adherides al projecte, el Mas Rampinyo i Fedac Montcada
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Els alumnes David Català i Kilian Rueda, dels Programes de Forma-
ció i Inserció (PFI) de l’INS La Ferreria, han guanyat el primer premi 
a la categoria de Projectes PFI de la 13a edició dels Premis Nous 
Professionals, convocats per l’Ajuntament de Terrassa i el Consell 
de la Formació Professional d’aquesta ciutat amb la col.laboració 
de la CECOT,  la Cambra de Comerç, la Generalitat, la Diputació, els 
sindicats CCOO i UGT i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
Els estudiants han obtingut el premi, dotat amb 800 euros, amb el 
treball Solar Skate, que consisteix en un patinet amb plaques solars. 
El lliurament de guardons va tenir lloc el 20 de juny, a la CECOT. A la 
foto, els premiats i els seus professors amb la  la regidora d’Educa-
ció, Infància i Joventut, Jessica Segovia (ICV-EUiA) | SA

INS LA FERRERIA
Dos alumnes dels PFI guanyen el primer guardó 
a la 13a edició dels Premis Nous Professionals
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INS MONTERRAT MIRÓ
Participació local a les Olimpíades d’Economia
L’alumne Joan Llorente Amaro, de 
segon de batxillerat de l’INS Mont-
serrat Miró i Vilà, va participar del 25 
al 27 de juny a la Fase Nacional de 
la desena edició de les Olimpíades 
d’Economia 2018, que es va cele-
brar a Santiago de Compostel·la. Llo-
rente es va classifi car en primer lloc 
a la Fase Local, disputada a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona el 
passat 18 d’abril. La competició l’or-
ganitza l’Associació Olimpíada Espanyola d’Economia amb l’objectiu 
de promocionar i difondre els estudis universitaris sobre Economia i 
Economia d’Empresa que s’imparteixen a les universitats estatals | SA
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Al voltant de 130 persones van participar el 22 de juny a la concen-
tració que l’ANC i el CDR, així com partits polítics com ERC, la CUP, el 
PDeCAT, ICV-EUiA i Círculo Montcada, van convocar davant la Casa 
de la Vila per mostrar el seu rebuig a la decisió de l’Audiència de Na-
varra de deixar en llibertat sota fi ança de 6.000 euros cadascun els 
membres de La Manada, el grup de cinc homes condemnats a 9 anys 
de presó per haver violat una jove durant les festes de San Fermín, 
a Pamplona, l’any 2016. Amb crits de ‘no és no’ i amb una pancarta 
del Grup de Dones de Can Cuiàs amb el lema ‘Manada i jutges al 
carrer, seguim en perill’, la concentració va comptar amb una àmplia 
representació municipal. La regidora de Serveis Generals,  Montse 
Ribera (ERC), va llegir un manifest davant dels assistents criticant 
el funcionament de la justícia espanyola tant per la sentència prèvia 
com per l’última decisió de determinar la seva llibertat provisional | RJ

MANIFESTACIÓ
Protesta contra la llibertat provisional de La Manada

Només 6 alumnes dels quatre centres de secundària del municipi 
no han superat les proves d’accés a la universitat, que van tenir 
lloc entre el 12 i el 14 de juny. En total, s’hi han presentat 110, dels 
quals 12 són de l’INS La Ferreria (batxillerat), 64 de l’escola La 
Salle, 24 de l’INS Montserrat Miró i 10 de l’INS La Ribera. La millor 
nota local de la fase obligatòria de la selectivitat l’ha aconseguida 
l’alumne Joan Llorente, de l’INS M. Miró, amb un 8’96 | SA

SELECTIVITAT
La majoria d’alumnes locals aprova els exàmens

‘EL REC COMTAL ES MOU’

El Consorci del Besòs, a petició 
dels Ajuntaments de Montcada 
i Barcelona, sufragarà per segon 
any consecutiu un programa desti-
nat a promoure activitats culturals, 
socials i mediambientals al voltant 
del Rec Comtal que reverteixin di-
rectament als barris per on passa el 
canal, Can Sant Joan i Vallbona. El 
programa arrencarà el 7 de juliol 
amb jocs d’aigua, de 18 a 20h, a la 
part del Rec de Vallbona. L’ende-
mà es farà un esmorzar saludable, 
d’11 a 13h, al sector de Montcada. 
El dia 13 hi ha prevista una activitat 
per analitzar el ph de l’aigua del ca-
nal amb la col·laboració de la Casa 
de les Aigües de Trinitat Nova, de 
18 a 20h. El dia 15 es farà un taller 
d’argila, d’11 a 13h, a Vallbona.
“Les accions, obertes a tota la 
ciutadania, tenen com a objectiu 
unir la col·lectivitat i fer que les 
persones participants prenguin 
consciència de l’espai i de la seva 
cura”, ha explicat Noemí Herrero, 

una de les coordinadores del pro-
jecte que es durà a terme els caps 
de setmana de juliol i agost i la pri-
mera quinzena de setembre. A més 
de dinamitzar el Rec, el programa 
inclou la contractació de quatre jo-
ves que faran tasques de monitors. 
L’AV de Can Sant Joan ha celebrat 
la continuïtat d’un projecte que es 
va iniciar l’estiu passat i que voldria 
veure consolidat. 

Jornada formativa. La recuperació 
i posada en valor del Rec Comtal 
–un canal mil·lenari d’aigua que 
neix a Montcada, a la llera del Be-
sòs, i arriba fi ns a Barcelona– és 
un dels objectius de la Taula Co-
munitària integrada per diferents 
agents entre els quals hi ha entitats, 
administracions i veïns i també ins-
titucions com l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques (IGOP), un 
organisme interdisciplinar que de-
pèn de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). En el marc 
de la seva escola d’estiu, l’IGOP va 

organitzar el 27 de juny, davant de 
la Casa de la Mina, una sessió de 
treball titulada ‘Acció comunitària 
i medi obert. Un binomi insepara-
ble’. La jornada va començar amb 
una taula rodona en què van par-
ticipar representants del Programa 
d’Intervenció Socioeducativa en 
Medi Obert a Irún (Guipúscoa), 
del projecte Jove al Medi Obert del 
Prat de Llobregat i del Servei de Di-
namització Juvenil de la Franja Be-
sòs de Barcelona que van explicar 
les seves experiències destinades a 
promoure la convivència, la cohe-
sió social i la prevenció de conduc-
tes de risc i les van compartir amb 
els assistents. Antonio Alcántara, 
de l’AV de Can Sant Joan i autor 
d’una recerca sobre diversos casos 
relacionats amb l’acció comunitària 
en el medi obert encarregada per 
l’Ajuntament de Barcelona, va des-
tacar el fet que els projectes presen-
tats responguin a polítiques públi-
ques, essent fi nançats i tutelats per 
les pròpies administracions locals.

El Consorci del Besòs sufraga les activitats a petició de Montcada i Barcelona

El programa arrenca aquest juliol 
amb jocs d’aigua i un esmorzar sa

Pilar Abián | Can Sant Joan

La jornada formativa de l’Escola d’Estiu de l’IGOP, que pertany a l’UAB, es va fer davant de la Casa de la Mina, el 27 de juny
PI
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Montcada i Reixac està vivint temps de canvi. La complexa si-
tuació que viu el país s’ha sumat a una realitat difícil d’afrontar 
dins l’Ajuntament. L’any 2015 ens vam trobar amb un resultat 
electoral que reivindicava un nou temps de canvi. Canvi de po-
lítiques, fer fora als mals gestors i fer net a la institució. El nostre 
Ajuntament i, en conseqüència, els veïns i veïnes estaven patint una gestió desordenada, forta-
ment dirigida al benefi ci electoralista dels partits que governaven i a interessos particulars. El nou 
temps de canvi només va ser possible amb els vots de la ciutadania i a què les esquerres trans-
formadores del municipi vam arribar a una entesa per acabar amb el govern anterior i construir 
un Ajuntament transparent, ordenat i net. El Govern d’esquerres ha aconseguit solucionar o posar 
l’Ajuntament en vies de solucionar molts problemes i difi cultats que travessava la ciutat, fonamen-
talment pel desgovern i la manca de respecte pels recursos públics per part de l’anterior equip 
de Govern. Hem vist que quan les esquerres som capaces de posar-nos d’acord, tot és possible.
És per això que, ja fa força temps, vam començar a construir un nou espai unitari de l’esquerra 
transformadora. Aquest espai havia de ser refl ex d’una realitat evident. Al carrer, a les lluites de 
cada dia, per la sanitat pública, per l’educació, pel soterrament... Sempre ens acabem trobant les 
mateixes organitzacions, veïns i veïnes. No podia ser que allò que a la trinxera diària ens estava 
unint, ens separés a la institució. Perquè volíem construir un nou espai polític que vingués dels 
espais clàssics de l’esquerra transformadora, de nous espais polítics, però també de les lluites 
socials i de l’associacionisme de base. Per tot això, vam començar a construir Catalunya en 
Comú Podem. El passat 2 de juliol vam ratifi car el grup motor, que haurà de portar el nou partit a 
guanyar les eleccions vinents municipals. Hem construït un equip format per ICV, EUiA, Podem i 
Comuns, però també per gent que no milita a cap d’aquests espais, però que també vol contribuir 
al canvi. Perquè no volem que tornin aquells que han trencat les nostres institucions per posar-les 
al seu servei, perquè volem que el canvi iniciat a Montcada el 2015 continuï endavant i que pu-
guem consolidar la feina feta i continuar construint un futur per a la nostra ciutat. Construïm un 
futur en comú.

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. 

Consolidem el canvi

Óscar Gil

La darrera setmana de juny vàrem tenir altre moment per a 
l’història del nostre municipi en aconseguir per part del govern 
municipal fer un dels plens del mandat amb menys propostes. 
Concretament, se’n van portar a aprovació només tres, totes de 
l’Àrea Econòmica; un plec de clàusules per a la licitació del ser-
vei de centres oberts a Montcada; una modifi cació de crèdit del pressupost del 2018, i un plec de 
condicions per a la contractació d’una operació de crèdit a llarg termini, en substitució del ajuts 
atorgats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al fi nançament de les expropiacions.
La primera proposta, un altre incompliment del govern; recorden vostès que deien que farien inter-
nalitzacions de serveis, és a dir, que els contractes que s’estaven gestionant per serveis al municipi 
els passarien a fer amb plantilla municipal? Doncs en aquesta ocasió tampoc ho han complert. La 
modifi cació de crèdit d’un pressupost que només fa un mes que han aprovat i que ja necessita 
ésser modifi cat. D’això abans ens deien que era per manca de planifi cació i ara com ho anomenen? 
I pel que fa a la proposta del plec per substituir els ajuts de l’Àrea, estarem molt atents a les pro-
postes que es presentin per part de les entitats bancàries, donat que, a priori, no veiem en què pot 
benefi ciar al municipi la substitució d’un ajut de l’AMB per un crèdit amb una entitat bancària, que 
a més, perllonga el període d’amortització d’aquest deute des de l’any 2023 com està actualment, 
fi ns al 2028 o 2030, segons el cas.
I per què diem que estem en el compte enrere? Doncs perquè si comptem el Ple d’aquest mes de 
juliol, sense tenir en compte ni la convocatòria de plens extraordinaris per Pressupostos del 2019 
o per la contesa electoral municipal, ens queden 9 sessions plenàries fi ns a fi nal d’aquest mandat. 
Fora doncs de rebut que aquest govern fes una ullada endavant i planifi qués les accions neces-
sàries per dur a terme, al menys, una part del que va comprometre a l’inici del seu camí, doncs a 
aquestes alçades i, sense alarmismes, val a dir que el seu grau d’acompliment deixa moltíssim que 
desitjar. Perquè a risc de fer-nos pesats, els hi tornem a dir, hi ha pressupost per fer accions; només 
per a inversions, aquest 2018 han aprovat 5.679.849,60 euros però, per fer-les efectives en benefi ci 
de Montcada, manquen planifi cació, treball, voluntat i compromís.

Compte enrere i sense frens

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, Jordi Sánchez, els membres del govern 
legítim empresonats i 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 encausa-
des 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 MH Quim Torra, no s’ha acabat fi ns que estigueu tots 
i totes  a casa. Ara torneu a Catalunya com a presos polítics, una vergonya més que no 
podem tolerar. Us volem a casa vostra en llibertat. No oblidem! No pararem!

Montcada no oblida, més de 200 dies ja!

Joan Carles Paredes

En las últimas semanas se ha creado una polémica más o 
menos artifi cial sobre los derechos a manifestarse o reivindi-
caciones que desde hace mucho tiempo se hacen regular-
mente por todas las fuerzas progresistas en favor de colectivos 
minoritarios  o que son susceptibles de marginación por sus 
tendencias sexuales. Dicha polémica es patente en las redes 
sociales, donde grupos que sólo buscan su benefi cio personal 
y con tintes “fascistoides” no paran de criticar la labor de este Ayuntamiento en la integración de 
todos/as sin discriminar ni procedencias ni el libre albedrio en cuestiones personales que debe-
rían afectar sólo a la esfera privada de cada persona.
La aparición de pintadas, estas sí, claramente fascistas y el rechazo a una manifestación convo-
cada por entidades del municipio sin tintes partidistas, o sea una reacción que no se esperaban: 
la mayoría de la población es anti-fascista, hay muchos recuerdos de épocas pasadas, de dicta-
dura, de represión… que estos nuevos cachorros del “fascio” desconocen, la ignorancia es muy 
atrevida. Porque como decimos al principio, se está intentando crear un clima de enfrentamiento 
que no se corresponde con la realidad, en Montcada somos tolerantes, solidarios, empáticos con 
las desigualdades y los problemas sociales, prueba de ello es el número de asociaciones que 
tenemos, sin ánimo de lucro y luchando, día a día, por los derechos de todos/as. No nos dejemos 
provocar por ciertos individuos/as que no tienen más recorrido que el patente en su poder de 
convocatoria, hechos como el acoso a la Casa de la Vila en un Pleno demuestran que han de 
buscar aliados fuera del municipio porque no son nadie. El golpe de estado del 36 también fue 
propiciado por fuerzas ajenas al país, o mejor dicho, con su ayuda. La democracia les da miedo, 
no pueden concebir que haya gobernantes que no sean corruptos y que su objetivo sea el bien 
común, en sus mentes no hay cabida a la integración, a la ayuda al semejante. Eso sí, todos creen 
en un Dios que perdona sus pecados. Quizás por eso su atrevimiento al despertar fantasmas del 
pasado. Montcadencs, sou un exemple de convivència i ho demostreu sempre, estimeu com 
vulgueu, ni Deu ens ha de dir com volem ser!!! Visca la diversitat i el seny d’un poble lluitador!

Fascismo y derechos LGTBI

José Domínguez
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Montcada antifeixista

En los últimos tiempos se ha puesto de moda en Montcada i 
Reixac convocar concentraciones, manifestaciones, protes-
tas… en las que se aprovecha para mezclar el objetivo inicial 
de dicho acto para arremeter contra todo y si es el PP, pues 
mucho mejor. Quiero dejar bien claro que el Partido Popular 
no va a participar en ninguna de ellas aunque en alguna 
comparta el sentido inicial. Sin ir más lejos, hace pocos días y con motivo de la puesta en 
libertad de los miembros de La Manada, aquel grupo de energúmenos que cometieron un 
delito sexual, se convocó un acto en el que algunos aprovecharon para linchar a los jueces y 
a la justicia en general: grandísimo error. A los pocos días, nueva concentración, esta vez con 
el falso pretexto de defender las libertades y contra el fascismo. Y digo falso porque algunos 
de los miembros que participaron en esta manifestación nos han insultado a mí y a mi parti-
do en actos públicos por el simple hecho de ser del Partido Popular. ¿Qué pretenden ahora, 
limpiar su conciencia? ¿Pretenden que les creamos? Hipocresía en estado puro. 
Además, se da la curiosa circunstancia de que muchos de ellos, por cierto ataviados con 
el correspondiente uniforme independentista, lacito amarillo y bandera estelada en mano, 
participan en todas y cada una de las protestas que convocan, sea contra la fábrica de ce-
mento Lafarge, a favor del soterramiento de las vías del tren, a favor de reabrir las urgencias 
sanitarias nocturnas, a favor de las libertades, en contra de los jueces, para defender a los 
golpistas independentistas… Lo que sea, cualquier excusa es buena para salir a gritar contra 
España, contra el Rey y la corona, contra la justicia, contra el orden… ¡Se me ocurren mejo-
res maneras de entretenerse! 
Por eso, repito que el PP no va a participar en ninguno de estos actos mientras se pretenda 
utilizar con otras fi nalidades diferentes. Nosotros tenemos las manos limpias y la conciencia 
muy tranquila, no tenemos ninguna necesidad de demostrar nada, somos gente de orden y 
que respeta a los demás… Otros parece que todo lo contrario.

Actos vestidos de falsas protestas

Eva García

Jordi Sánchez

La moción de censura que ha aupado a Pedro Sánchez a 
la presidencia del Gobierno con los votos a favor de los que 
han querido y quieren romper España nos dibuja un nuevo 
escenario político. Por un lado, tenemos un ejecutivo que 
no podrá gobernar y se dedicará como está haciendo hasta 
ahora a la propaganda vacía de contenido y, por otro lado, tenemos a un Partido Popular cerca-
do por la corrupción y en plena lucha interna para hacerse con el poder. 
En Ciudadanos hemos reclamado elecciones generales para devolver a la ciudadanía su poder 
de decisión, de hecho, afi rmamos y nos reafi rmamos en que se deben convocar de inmediato 
elecciones, de las que surjan un gobierno fuerte que sea capaz de afrontar los grandes retos 
que tenemos como país. En este sentido se ha demostrado que Pedro Sánchez mintió a los 
españoles cuando les dijo que convocaría elecciones lo antes que pudiera. Una vez en la Mon-
cloa, ya asegura que agotará la legislatura. 
Estamos viendo los “dedazos” que está perpetrando en la dirección de RTVE y en el CIS, donde 
directamente ha colocado a un miembro de la ejecutiva socialista a controlar las encuestas que 
pagamos entre todos. Todo ello, una soberana vergüenza.
En cuanto a nuestra ciudad se refi ere, hemos visto estos días atrás como el PSC trata de anotar-
se el tanto del Soterrament  de forma sonrojante, ellos que en épocas anteriores han gobernado 
Montcada i Reixac, Cataluña y España, y jamás lograron nada por este Soterrament de vital 
importancia para nuestra ciudad. Esta imprescindible obra está bien encaminada, pero tocará 
estar vigilantes ante lo que pueda pasar con este nuevo Gobierno. Esperamos y deseamos que 
se sigan cumpliendo los planes previstos y podamos ver culminado más pronto que tarde este 
gran proyecto de ciudad. El día que lo logremos, a los primeros que habrá que felicitar por su 
trabajo incansable será a los miembros de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, a los que 
están ahora y a los que estuvieron anteriormente, por su trabajo desinteresado y voluntarioso, 
por su constancia y por su impagable labor.

El 'soterrament' es un proyecto de todos

Fernando Almansa

Per les llibertats, combatem el feixisme!

Josep Galván

El matí del 7 de juny la Unió de Mas Rampinyo, el Casal 
Popular El Brot i diversos emplaçaments de la nostra ciutat, 
com el mural a favor del col·lectiu LGTBI, es van despertar 
amb pintades de caire feixista.
Aquests atacs es van veure intensifi cats arreu del país des-
prés dels fets d’octubre de l’any passat, amb la connivència 
de l’Estat, amb la passivitat de les seves forces policials i amb la normalització i la justifi cació 
d’aquestes accions desde sectors de l’unionisme. Volem deixar palès que aquestes expressions 
minoritàries d’odi provenen de grupuscles concrets i que no representen la confrontació d’ideo-
logies que hi pot haver als Països Catalans.
Cal que estenem la mà a totes aquelles persones que tenen la ferma voluntat de lluitar per un 
país lliure i digne, i per esclafar el feixisme, el racisme i l’homòfobia als nostres carrers i barris.
Ara caldrà estar més atentes que mai, per fer front al feixisme que aprofi ta l’ocasió per escam-
par el seu missatge d’odi. 
Ara ens cal la unitat de totes les antifeixistes per fer-hi front. I a Montcada i Reixac ja hem de-
mostrat moltes vegades que el feixisme no té cabuda i que el feixisme només es derrota lluitant.
Davant les seves agressions, respondrem lluitant per tots els mitjans.

El passat 27 de juny més de 300 montcadencs ens vam 
manifestar per rebutjar el feixisme, convocats pel Comitè de 
Defensa de la República i l’ANC, amb adhesions d’entitats i 
associacions i la gran majoria de partits del municipi. En la 
concentració, per donar una resposta unitària a les pintades 
feixistes aparegudes al municipi, es va llegir un manifest en favor de les llibertats, on se’ns re-
cordava que, quan el feixisme triomfa, desapareixen la democràcia, la justícia i la convivència. 
“El feixisme es sinònim d’incultura generalitzada, d’autoritarisme, de masclisme predominant, 
d’injustícia sense defensa possible, de corrupció feta llei, d’explotació sense fi , d’aïllament del 
món en progrés, d’insolidaritat extrema, d’abusos sense resposta”, deia el manifest. Se’ns re-
cordava que hi ha qui ens voldria dividits, enfrontats. Hi ha qui vol utilitzar el feixisme per con-
servar els seus privilegis, utilitzant l’autoritarisme per fer-nos submisos.
No se’n sortiran. Montcada ha demostrat, un cop més, que és un sol poble. Com diu el mani-
fest: “Som un poble divers, amb multitud d’orígens, de llengües, de cultures i d’ideals; entre tots 
hem après a superar les diferències amb respecte i democràcia. Això ens fa forts, molt més forts 
que qualsevol societat homogènia ja que, davant cada repte, no tenim una, sinó incomptables 
possibilitats on triar”.
Des d’Esquerra subscrivim aquestes paraules. I ens comprometem a seguir treballant per cons-
truir una força imbatible que pugui doblegar democràticament a els poderosos que volen utilit-
zar la divisió, la confrontació i el feixisme per conservar els seus privilegis i no vol que decidim el 
nostre futur. Com més siguem, més difícil serà impedir que puguem construir un país en pau i 
en llibertat. Allà on tinguem responsabilitats, Esquerra treballarà i governarà per a tots, integrant 
i sumant. Independentment d’on haguem nascut o quina llengua parlem, ens uneix el projecte 
d’un futur en comú, la voluntat de viure i conviure. No defallirem fi ns aconseguir la llibertat, la 
justícia social i la fraternitat.
Som un sol poble. Montcada és i serà un clam contra el feixisme! 

Opinió
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Juicio contra Lafarge 
La prensa está informando que la em-
presa Lafarge va a ser juzgada en Fran-
cia por crímenes contra la humanidad. 
“El gigante del cemento es sospechoso 
de haber fi nanciado a grupos terroris-
tas en Siria para mantener abierta su 
fábrica en ese país (...) y será juzgada 
por fi nanciación de empresa terrorista, 
puesta en peligro de terceras perso-
nas y violación de embargo”. “Era, tal 
como lo describe Le Monde, un mundo 
de claroscuros donde los hombres de 
negocios se debatían entre la presión 
para buscar benefi cios, los límites de 
la ley y la moral”. “La agencia France 
Presse eleva los pagos a 13 millones de 
euros entre 2001 y 2015”. Son frases 
publicadas en diversos medios el 28 
de junio. 
Lafarge, la empresa modelo de Mont-
cada que dice “no contamina” que 
tiene todo “en regla” y que no “sufre 
accidentes” está siendo juzgada por fi -
nanciar a la misma organización terro-
rista responsable de los atentados en 

París, Niza y en las Ramblas de Barce-
lona. Aquí en Montcada subvenciona 
y da dinero a múltiples asociaciones, 
fundaciones culturales,  clubs de fút-
bol, asociaciones de ajedrez, revistas, 
particulares...
Que sepáis que estos donativos no son 
gratuitos. Son para lavar la imagen de 
la empresa, para que no vayáis a los 
actos que se hacen en su contra, para 
desactivar su imagen de contaminan-
te. Las organizaciones no sólo estáis 
cogiendo dinero, estáis enseñando a la 
población y a vuestros hijos que eso es 
lo más importante, que los valores que 
decís defender desaparecen cuan-
do una empresa os pone un montón 
de billetes en la mano. ¿Estos son los 
valores que queremos dar a nuestros 
hijos? Partidos como el PSC, CiU, Ciu-
dadanos, PP... están apoyando a esta 
empresa. ¿Como no se les cae la cara 
de vergüenza? ¿Es más importante el 
dinero de una multinacional que fi nan-
cia a grupos armados que la salud de 
tu familia? ¡Basta de lavar la cara a una 

empresa que va a ser juzgada por crí-
menes contra la humanidad!

AV Can Sant Joan 

Fiesta de Can Sant Joan
Ha sido para mí una gozada el com-
probar que cada año somos más per-
sonas en la organización de nuestra 
fi esta Mayor. Pero aún estamos lejos 
de conseguir que se sume más gente 
para que la mayor parte del peso no 
recaiga en unos pocos que ya no tie-
nen 20 años. Este año quiero resaltar 
a dos personas que para mí han sido 
claves. Por un lado, el vecino y compa-
ñero incombustible Diego Berenjeno, 
a quien nunca hay que llamar porque 
ya está aquí, en los primeros y últimos 
momentos, cuando más se necesita 
una ayuda. Querido Diego ¡eres una 
persona excepcional! Otra persona que 
también lo es para mí es un técnico del 
Ayuntamiento que se llama Raúl, de los 
pocos de esta casa que se dedica, den-
tro de su horario de trabajo y fuera de 
él, a solucionar problemas. Si fuese el 

director general del Ayuntamiento “otro 
gallo nos cantaría”. ¡Gracias Raúl!
Por último quiero hacer un llamamiento 
a todas las personas que han observa-
do algún fallo o alguna forma de me-
jorar nuestra fi esta para que vengan a 
formar parte de la comisión a intentar 
dar soluciones y a no esperar a que 
lleguen las del año próximo para ver 
quien las corrige. Nuestra fi esta es de 
todas y todos, de pequeños y grandes 
y, cuantos más nos incorporemos a su 
organización y participación, dejará de 
ser “la fi esta de unos cuantos”. Ha de 
ser la  responsabilidad de todas y todos. 
¡Viva nuestra fi esta mayor! ¡Viva la gen-
te de Can Sant Joan!

 Manolo Gómez
Can Sant Joan

Rectifi cació 
En el número anterior vam publicar 
una fotografi a de Joan de la Torre 
que vam atribuir a la FCA quan la 
seva autora és Alícia Pou. Preguem 
disculpes.

Opinió

Classes. Es ven a la Pobla de Lillet 
(Berguedà) una casa rústica amb 3 
pisos independents i un local a la 
planta baixa. Preu: 70.000 euros. 
Tel. 651 605 655. Lina 
Classes. Mestra fa classes de re-
cuperació per al setembre. Tel. 650 
020 287.
Se traspasa. Bar restaurante en 
Montcada. Precio negociable. Tel. 
659 489 396 o 667 045 615. 
Trabajos. Se ofrece autónomo para 
obras y rotulación. Tel. 608 869 448. 
En venta. Piso de 65 m² en Mas 
Rampinyo. Precio: 166.700 euros. 
Tel. 678 886 429 (sólo particulares).

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

anuncis gratuïts

Educar en LGTBI
El mural en defensa de la 
diversitat afectiva, sexual i 
de gènere del carrer Major 
ha tornat ser pintat després 
de sofrir dos atacs al mes 
de juny. Aquest fet posa de 
manifest que encara hi ha 
sectors de la societat que són 
reacis a acceptar la llibertat 
de les persones a estimar i 
a seguir els propis desitjos. 
L’arrel d’aquest rebuig es tro-
ba sovint en la ignorància i el 
desconeixement de la realitat 
de les persones LGTBI. Per 
això, és molt important tre-
ballar aquests aspectes des 
de l’àmbit educatiu i, si pot 
ser, des de la infància. Hem 
de deixar de posar etiquetes 
entre el que se suposa que 
han de fer un nen i una nena 
i deixar que els infants ma-
nifestin els seus gustos lliu-
rement. Només així podran 
créixer i construir la seva 
identitat com a éssers hu-
mans, independentment de 
la seva realitat biològica.
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La 18a campanya arqueològica 
al jaciment ibèric Les Maleses, 
duta a terme del 4 al 22 de juny, 
ha permès obtenir més evidèn-
cies sobre la fase preurbana del 
poblat, que es remunta al segle 
Vè a.n.e. La intervenció la pro-
mou el Museu Municipal, amb 
el suport dels ajuntaments de 
Montcada i Reixac i Sant Fost de 
Campcentelles, a més de l’INS 
Montserrat Miró, el Consorci del 
Parc de la Serralada de Marina 
i el Consortiu for Advances Stu-
dies Abroad (CASA Barcelona). 
Com sempre, han col·laborat en 
les excavacions alumnes i exa-
lumnes del centre educatiu, a 
més de voluntaris de l’ADF, que 
han retirat el gruix de vegetació 
que cobria el cim.

Cabanes i sitges. Segons ha ex-
plicat una de les directores de 
l’excavació, Gemma Hidalgo, 
els forats de pal i els retalls a la 
roca trobats a la zona posen de 
manifest que els primers assenta-
ments íbers estaven formats per 
cabanes. També s’ha localitzat 
una sitja de gairebé dos metres 
de profunditat destinada a guar-
dar gra per al consum humà i 
dos grans retalls a la roca de poca 
fondària que serien utilitzats com 
espais de treball per pastar l’ar-
gila i fabricar els maons que, 
posteriorment, es farien servir 

per construir les cases del poblat. 
Els materials ceràmics trobats al 
sector tenen una manufactura 
més rudimentària i no tan polida 
com els trobats a fase de l’ibèric 
ple. Hidalgo també ha destacat 
que els habitatges que apareixen 
a la zona propera a l’entrada del 
poblat ja no són cases de gran ta-
many, com les del carrer central, 
sinó més petites, la majoria amb 
una unica habitació, ja que corres-
ponen als veïns més humils.
La següent fase de la campanya 
consistirà a netejar, inventariar i 
classifi car els materials trobats, 
tasca que es realitza a l’INS 
M.Miró amb l’objectiu de pro-
cedir a la seva anàlisi i posterior 
estudi. Les conclusions defi niti-
ves es faran públiques al març de 
l’any vinent.

Cultura
laveu.cat/cultura
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ADÉU AL KACTUS 
La coneguda discoteca del carrer Major 
tanca després de 49 anys d’existència

Laura Grau | Redacció

Nous vestigis confi rmen que Les Maleses 
va començar a ser habitat al segle Vè a.n.e
La localització de forats de pal i retalls a la roca posen de manifest l’existència d’un assentament inicial format per cabanes

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA 2018

Una vintena de voluntaris va participar a la campanya d’excavacions al cim de Les Maleses durant la primera quinzena del mes de juny
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La campanya arqueològica 2018 
ha comptat amb dos voluntaris 
provinents de Mèxic i dels Estats 
Units. El primer és el doctor en 
Arqueologia Marco Antonio Cer-
vera (a l’extrem dret), del Cen-
tre d’Investigació en Cultures 
de l’Antiguitat de la Universitat 
Anáhuac (CEICA), que se centra 
en la recerca de l’Orient antic, 
Mesoamèrica i el Mediterrani an-
tic. Aquesta és la segona vegada 
que visita el poblat amb l’objectiu 
d’augmentar els seus coneixe-

ments sobre el món ibéric. “L’ob-
jectiu és portar l’arqueologia del 
mediterrani a Mèxic perquè si-
gui entesa i generar una tradició 
que va iniciar l’arqueòleg d’ori-
gen català Pere Bosch Gimpe-
ra”, ha explicat Cervera.
L’altra voluntària és Mara Dona-
dio, estudiant de la Universitat de 
Nova York (al centre de la foto), 
que participa en el programa CA-
SA-Barcelona, que promou la in-
tegració d’estudiants d’arreu del 
món a l’activitat acadèmica i cul-

tural de Barcelona. Donadio ha 
valorat positivament l’experièn cia 
de participar per primera vegada 

en una excavació arqueològica 
i la bona relació amb els com-
panys | LG

> Voluntaris de Mèxic i Nova York, al jaciment



16 1a quinzena | Juliol 201816 Cultura

L’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada (Afotmir) va cloure 
la celebració del 30è aniversari 
amb una trobada a la Casa de 
les Aigües el 30 de juny, que va 
incloure una sessió de fotogra-
fi es de l’espai dinamitzada pels 
actors de les visites teatralitzades 
que organitza el Museu Muni-
cipal per divulgar el complex 
modernista. L’acte central de la 
commemoració va ser el reco-
neixement als socis amb més de 
25 anys d’antiguitat. L’alcadessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), va 
destacar la trajectòria de l’Afot-
mir, amb nombrosos guardons 
a nivell individual i col·lectiu. 
“N’estem orgullosos perquè 
és una gran ambaixadora del 
nostre municipi”, va dir Cam-
pos, qui va posar especial èmfasi 
en la bona relació entre l’entitat i 
l’Ajuntament. 

Implicació. Per la seva banda, la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mònica Martínez (ICV-EUiA), 

va remarcar “el seu tarannà 
obert i col·laborador, partici-
pant en els diferents esdeveni-
ments que es fan al municipi”. 
El president d’Afotmir, Cosme 
Oriol,  va agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament al llarg d’aquests 
anys i va atribuir  l’èxit de l’enti-
tat a tres factors:  “la dinàmica 
d’intercanvi d’experiències i 
coneixements sobre fotografi a 
entre els socis, el bon ambient 
que això genera i la implica-

ció en la vida social i cultural 
del poble”, va afegir Oriol. A 
l’acte també va assistir el presi-
dent de la Federació Catalana 
de Fotografi a (FCF), José Anto-
nio Andrés, qui va lloar la feina 
d’Afotmir i el suport de l’Ajunta-
ment, que recentment ha rebut el 
premi de la Confederació Espa-
nyola de Fotografi a (CEF) com a 
Millor Mecenes. L’acte va fi nalit-
zar amb un dinar de germanor a 
la Sala de pous.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Els socis amb més de 25 anys d’antiguitat, amb les autoritats municipals, a la Sala de Pous

FOTOGRAFIA

L’Afotmir fa un reconeixement 
als seus socis amb més antiguitat
L’entitat fi nalitza els actes de celebració del seu trentè aniversari a la Casa de les Aigües
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El periodista Genís Sinca va 
apropar la fi gura i l’obra de l’es-
criptor Manuel de Pedrolo (Llei-
da 1918-Barcelona, 1990) a la 
seixantena de persones que van 
assistir a la xerrada que va orga-
nitzar la Fundació Cultural el 27 
de juny amb motiu del centenari 
del neixement de l’autor d’ ‘El me-
canoscrit del segon origen’, l’obra 
en català més llegida encara avui 
dia. Autor molt prolífi c, provenia 
d’una família benestant d’Aranyó 

(Lleida) i tenia un amor immens 
per la llengua catalana. Va traduir  
al català autors com William 
Faulkner, John Steinbeck i Jack 
Kerouac, traduccions que l’edito-
rial Proa publicava des de l’exili 
a Perpinyà durant la dictadura de 
Franco. Sinca va destacar que Pe-
drolo va ser l’autor més censurat 
de la història de la literatura cata-
lana i el primer en publicar una 
novel·la que parlava obertament 
sobre l’homosexualitat, ‘Un amor 
fora ciutat’.

FUNDACIÓ CULTURAL

Laura Grau | Montcada
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La xerrada de Genís Sinca va comptar amb alumnes del SLC de diverses procedències

Genís Sinca el defi neix com un enamorat de la llengua

‘Pedrolo va ser l’autor 
en català més censurat’
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Yoya Sanllehí exposa ‘Actituds’

Fins al 23 de juliol, es podrà visitar 
a l’Auditori Municipal la mostra 
‘Actituds’ de l’artista Yoya Sanllehí 
(Barcelona, 1968), una pintora 
fi gurativa a l’oli que explora l’ex-
pressivitat del cos humà. La majo-
ria de les obres de l’exposició són 
retrats i composicions de cossos 
en moviment, on la llum i el color 
juguen un paper fonamental. Qua-
tre de la vintena de quadres els va 

crear expressament per a aquesta 
mostra, la primera que fa en els 
dos últims anys. “Treballo a par-
tir de fotografi es de models que 
faig jo mateixa i que trasllado a 
la tela, transformant els fons i 
afegint o eliminant detalls amb 
l’objectiu de provocar emocions 
a l’espectador”, va explicar l’ar-
tista durant la inauguració, el 26 
de juny, presidida per la regidora 

de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA). L’artista va 
començar com a dissenyadora de 
moda, però el seu interès pel di-
buix i la pintura va anar guanyant 
terreny fi ns a esdevenir la seva 
professió. S’ha especia litzat en 
els retrats per encàrrec, feina que 
compagina amb la de professora 
de pintura i ioga al seu estudi de 
Sant Gervasi | LG

L’artista barcelonina explora les possibilitats expressives del cos humà en moviment

PINTURA

L’artista Yoya Sanllehí s’ha especialitzat en retrats i en plasmar el moviment del cos humà
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Els Castellers i la Colla de Diables de Can Sant Joan, durant l’arribada de la fl ama del Canigó

FESTA MAJOR DE CAN SANT JOAN

Bona acollida de les propostes del 
Grup de Joves a la Casa de la Mina
La major part dels actes del programa van registrar una elevada participació
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L’exterior de la Casa de la Mina durant la sessió de rap i hip-hop de les II Festes Alternatives

L’AV de Can Sant Joan s’ha mos-
trat satisfeta de la resposta de pú-
blic a les activitats programades 
amb motiu de la Festa Major que 
es va celebrar del 21 al 24 de juny. 
El programa ha seguit la línia 
d’anteriors edicions, destacant 
els jocs olímpics populars de la 
penya Bocachanclas; la revetlla 
de Sant Joan, amb l’arribada de la 
Flama del Canigó i l’actuació dels 
Diables i els Castellers de Mont-
cada i, especialment, les Festes 
Alternatives que va organitzar el 
Grup de Joves de l’AV els dies 21, 
22 i 23, amb concerts de diferents 
estils musicals a l’exterior de la 
Casa de la Mina, nou espai que 
s’ha incorporat a la festa. 

Valoració. Rosaura Ramos, del 
Grup de Joves, ha destacat la 
gran quantitat de públic que va 
acudir als concerts, la qualitat 
dels artistes i la falta d’incidents. 
“Ha estat molt intens, però ha 
pagat la pena l’esforç”, ha afegit 
Ramos.

Laura Grau | Can Sant Joan

L’Auditori Municipal va acolli els dies 26 i 28 de juny les aules ober-
tes dels alumnes de l’Aula de Música de l’Ajuntament. El primer 
dia, va ser el torn dels estudiants de guitarra elèctrica, baix, bateria, 
saxo,  fl auta travessera i clarinet i el segon, els de llenguatge mu-
sical, piano, guitarra espanyola i fl amenca i violí –novetat d’aquest 
curs. El repertori que els alumnes van interpretar va ser una petita 
mostra del treball realitzat al llarg del curs | LR

AULA DE MÚSICA
Els alumnes fan aules obertes per acomiadar el curs

Una desena d’alumnes dels pro-
fessors de música i cant Paloma 
Bascones i Tomàs Maxé prota-
gonitzaran un recital d’àries a 
l’Església de Santa Engràcia el 
dissabte 7 de juliol (20.30h). La 
meitat dels cantaires són exemem-
bres de la Coral Mare de Déu del 
Turó (a la foto) i aquesta actuació 
suposarà el seu debut com a solis-
tes. Amb el títol ‘Nocturn’, el recital 
inclourà peces de Mozart, Bach, 
Fauré i Dvorak i comptarà amb 
Idoia Rodríguez al piano | LG

CANT
L’Església de Santa Engràcia acollirà un recital d’àries

Èxit de la visita teatral 
a Reixac amb motiu de 
les festes de Sant Pere
La primera visita teatralitzada a l’es-
glésia de Reixac, l’1 de juliol, va ser 
un èxit de participació. Organitzada 
pel Museu en el marc de les festes 
de Sant Pere de l’AV Vallençana-
Reixac, els assistents van conèixer 
la història del temple a través d’una 
historiadora i la recreació de diversos 
personatges. La visita es va fer tot just 
després de la Ruta de les Esglésies 
Amagades, una inicia tiva de qua-
tre municipis vallesans per donar a 
conèixer el seu patrimoni cultural, a 
la qual Montcada s’ha afegit aquest 
any. Tant la regidora de Comerç i Tu-
risme, Montse Ribera (ERC), com la 

de Cultura i Patrimoni, Mónica Mar-
tínez (ICV-EUiA), van destacar la im-
portància de donar projecció als bens 

d’interès cultural del municipi. La fes-
ta va incloure infl ables, una exposició 
d’eines agrícoles i un tast de vins | SA  
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Un grup de dones, fastiguejades 
per la incapacitat dels seus polí-
tics i militars per aturar la guer-
ra contra Esparta, decideixen fer 
front comú amb l’única arma de 
què disposen: abstenir-se de man-
tenir relacions sexuals amb els 
homes fi ns que no se signi la pau. 
Aquest és l’argument de ‘Lisístra-
ta’, l’obra clàssica d’Aristòfanes 
que han adaptat els alumnes del 
Taller de l’Aula de Teatre durant 
el curs i que s’estrenarà el 14 de 

juliol al Kursaal (21h). El director 
de l’espectacle, Climent Sensada, 
ha destacat que “es tracta d’una 
comèdia de dobles lectures i 
moments àcids, en què els alum-
nes han fet un treball rigorós i 
concís sobre la construcció del 
personatge, objectiu primordial 
d’aquesta taller”. L’obra inclou la 
projecció d’imatges fi lmades prè-
viament per contribuir a la nar-
ració de la trama i compta amb 
la participació de sis actrius i un 
actor a l’escenari.

Laura Grau | Redacció
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Charo Barquiel, Pilar Marcos, Maria Sánchez, Lola Belmonte i Consuelo González, en un assaig

AULA DE TEATRE

Es podrà veure el 14 de juliol, a l’Espai Cultural Kursaal 

Els alumnes estrenaran 
la comèdia ‘Lisístrata’ 



18 1a quinzena | Juliol 201818 Cultura

COMIAT

Kactus apaga els llums per sempre
La davallada de clientela dels últims anys i la falta de rendibilitat econòmica fan impossible la continuïtat de l’emblemàtica discoteca

5È MONTCADASONS

Música de bona qualitat 
amb segell montcadenc
Malgrat el nou format, la resposta de públic va ser fl uixa

La 5a edició del festival Montca-
dasons, que es va celebrar el 30 de 
juny a l’Espai Poblet, va atraure 
més públic que en anteriors edi-
cions –quan es feia al Kursaal–, 
però encara no ha assolit les ex-
pectatives marcades. Els concerts 
van anar a càrrec d’Electric Cin-
namon, L’home Invent, Besos 
Robados, La Rubia del Fa i De-
senfreno, els cinc grups que van 
superar la fase preliminar del con-
curs que va convocar la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni per escollir 
el cartell. Un dels requisits bàsics 
per participar era que almenys al-
gun dels components de la banda 
estigués empadronat a Montcada. 
Cada grup va rebre una gratifi ca-
ció de 500 euros.

Valoracions. La majoria dels par-
ticipants valoren positivament la 
iniciativa del concurs, així com 
els mitjans tècnics que l’Ajunta-
ment va posar al seu abast per fer 
el concert. “Tant l’escenari, com 
el so i la il·luminació, eren més 
que correctes”, ha dit Dani Fonts, 

de la banda Besos Robados. Fran 
Delgado, de L’home Invent, creu 
que fer el festival a l’aire lliure ha 
estat un encert, a pesar que la xi-
fra d’assistents no hagi estat massa 
alta. “És molt difícil saber la gent 
que vindrà a un festival com 
aquest i, més tenint en comp-
te que som a l’estiu i l’oferta de 
música és molt àmplia”, ha afegit 
el cantautor, qui considera que cal 
pensar com atraure més públic. La 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), 
atribueix la baixa assistència a la 
coincidència amb altres esdeveni-
ments i al fet que fos la primera 
edició en aquest nou espai. Tot i 
així, ha valorat molt positivament 
el procés de transformació del 
Montcadasons –“que ha permès 
la creació de noves sinèrgies en-
tre els grups de música locals”– i 
ha anunciat que l’Ajuntament per-
sistirà en aquest tipus d’activitats 
per donar projecció als grups lo-
cals. “Tenim pendent reunir-nos 
amb els músics d’aquesta edició 
per tal d’introduir millores cara 
l’any que ve”, ha afegit.

Laura Grau | Pla d’en Coll

El conjunt Besos Robados va interpretar temes del seu darrer treball ‘Apuesta al rojo’

La banda Electric Cinnamon, liderada per Carlota Pagès, aposta pel rock progressiu

L’home Invent  és Fran Delgado, de Montcada

La Rubia del Fa opta pel rock dels setanta

Després de 49 anys en funcio-
nament, la discoteca Kactus va 
tancar les seves portes de forma 
defi nitiva el 30 de juny amb una 
gran festa de comiat. La davalla-
da de clientela registrada en els 
últims anys i la falta de rendibi-
litat econòmica són les principals 
raons d’aquesta decisió. “Ja fa un 
parell d’anys que el negoci ana-
va decaient i creiem que ha ar-
ribat el moment de posar punt 
fi nal”, explica el propietari de la 
sala, Ernest Fortuño, que conti-
nuarà regentant el bar del costat. 
La sala va obrir les seves portes al 
desembre de 1969 de la mà d’Er-
nest Fortuño Povill i la seva dona, 
Lluïsa Soriano, i va ser una de les 
primeres discoteques de Montca-
da i Reixac i del Vallès. Li van 
posar el nom de Cactus perquè 
així s’anomenava la cafeteria que 
existia abans.

Boîte. Inicialment, havia de ser 
un saló per a convits, però For-
tuño pare es va decantar per 
una ‘boîte’. Aquest tipus de lo-

cals s’havien posat de moda a la 
Barcelona dels anys seixanta per 
prendre copes i ballar. Fins i tot, 
va anar vàries vegades a la dis-
coteca Bocaccio amb un decora-
dor per buscar inspiració a l’hora 
de dissenyar la sala i aprofi tar al 
màxim les possibilitats d’aquest 
edifi ci modernista, amb sostres 
artesonats, rajoles hidràuliques, 
baranes de forja, esgrafi ats, una 
llar de foc amb motllures, vidrie-
res espectaculars i altres elements 
propis d’aquest estil arquitectònic.

Evolució. En la seva primera eta-
pa, la discoteca estava tapissada 
amb tons fúcsies, vermells i dau-
rats, seguint els gustos de l’època, 
i l’accés estava restringit a pare-
lles, però poc temps després ja es 
va obrir al públic en general. A 
partir del 1986 i, en aplicació de la 
nova normativa, l’espai es va re-
modelar totalment, assemblant-se 
al seu aspecte actual. Fortuño 
fi ll es va fer càrrec de la direc-
ció del local amb l’ajut de la seva 
mà dreta, Manel Mondelo. “En 
aquells anys es treballava molt 

de tarda, ens venia molta gent 
de Cerdanyola i Sabadell per la 
línia de tren de Manresa, i de 
Sant Fost, La Llagosta, Mollet i 
Parets, per la línia de França”, 
explica Mondelo, qui recorda que 
sala va acollir les actuacions de 
grups i artistes com OBK, Alan 
Cook i Pino D’Angio, a més d’una 
llarga llista de punxadiscos de re-

nom com Tony Aguilar. Un altre 
canvi va ser la inicial del nom del 
local que passaria de la C a la K, 
amb un logotip més modern. A 
partir del 2000, les sessions de 
tarda van començar a davallar i 
ja només funcionaven les nits. El 
canvi d’hàbits del públic juvenil, 
la seva menor capacitat adquisiti-
va i l’atracció per l’oci nocturn de 

Barcelona són altres factors que 
van contribuir a que deixés de 
ser un referent les nits del cap de 
setmana. “El temps del Kactus 
com a sala d’èxit ja ha passat i 
ara toca dir adéu i apagar els 
llums”, conclou Fortuño, que ha 
decidit posar la sala en lloguer 
per a d’altres fi nalitats no relacio-
nades amb l’oci nocturn.

Laura Grau | Montcada
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Ernest Fortuño, propietari de la discoteca Kactus i Manel Mondelo, la seva mà dreta durant quaranta anys, posen a la barra poc abans de tancar

Desenfreno Montcada és un grup de rock, metal, ska i punk, que es deixa la pell a l’escenari
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6 l divendres
Cinema. ‘Jumanji, bienvenidos a la jun-

ta’, de Jake Kasdan. Hora: 22h. Lloc: 

Plaça de l’Església. 

7 l dissabte
Taller. Circ en família. Hora: 11h. Lloc: 

Casa de la Mina. Organitza: La Perifèrica.

Jocs. D’aigua per a la canalla. Hora: 18h. 

Lloc: Rec Comtal (part de Vallbona).

Música. ‘Nocturn’, recital de cant. Hora: 

20.30h. Lloc: Església de Santa Engrà-

cia.

Poesia. ‘Al cabo, nada os debo...!’, de 

Dèria Teatre. Hora: 21.30h. Lloc: Local 

de Dèria. Organitza: Montcada Solidària.

8 l diumenge
Solidaritat. Mulla’t per l’Esclerosi Múlti-
ple. Hora: 12h. Lloc: Montcada Aqua.

Activitat. Esmorzar saludable. Hora: 
11h. Lloc: Rec Comtal (part de Mont-
cada).

10 l dimarts
Cinema. Projecció del documental  ‘En 
Femme’ sobre ‘crossdressing’, d’Alba 
Barbé, i col·loqui posterior amb la di-
rectora. Hora: 18h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal.

12 l dijous
Inauguració. Exposició de pintura de Jo-
sep Joaquín. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.  

13 l divendres
Cinema. ‘Wonder’, de Stephen Chbosky.  
Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església. 

14 l dissabte
Taller. Circ en família. Hora: 11h. Lloc: 
Exteriors de la Casa de la Mina. 

Circ. ‘Arritmados reparte amor’, de la 
Cia. Arritmados. Hora: 19h. Lloc: Exte-
riors de la Casa de la Mina. Gratuït.

Teatre. ‘Lisístrata’, del Taller de l’Aula de 
Teatre. Hora: 21h. Lloc: Kursaal

17 l dimarts
Inauguració. Exposició de fotografi a so-
bre el Besòs, de Manolo Laguillo. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

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

6 7 8

13 14 1510 11 129
Rivas Duran DuranRecasensLa Rambla J.RelatEl Punt

C.Pardo

M.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

18 2019

M.Guix M.Guix

21 22

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

16 17
RecasensLa RamblaLa Rambla

10 DE JULIOL, 18H
AUDITORI MUNICIPAL

DOCUMENTAL ‘EN FEMME’Agenda

juliol
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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
ACTITUDS
Yoya Sanllehí
Fins al 22 de juliol

TEATRE
LISÍSTRATA
Taller de l’Aula de Teatre

14 de juliol, 21h

EXPOSICIÓ
El Besòs 2017, un 
aixecament fotogràfi c 

Col·loqui amb la directora Alba Barbé

Manolo Laguillo 
17 de juliol, 19.30h
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FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic dissenya 
la seva plantilla amb un total 
de nou incorporacions

La jugadora de bàsquet Paula 
Orenes i el jugador d’handbol 
Josep Quirós han estat els grans 
triomfadors de la gala dels Premis 
Esportius 2018 que s’havia de ce-
lebrar el 5 de juliol –al tancament 
d’aquesta edició– al Teatre Muni-
cipal sota l’organització de l’Insti-
tut Municipal d’Esports i Lleure 
i Montcada Comunicació. Ore-
nes, de 19 anys, va marxar fa dos 
anys als Estats Units per estudiar 
la carrera d’enginyeria biomèdica 
i jugar a bàsquet amb els Thun-
derbirds, l’equip de la Universitat 
de Casper. Amb aquest conjunt 
va guanyar la conferència de 
l’estat de Wyoming de la Prime-
ra Divisió de la NJCAA, torneig 
que disputen els estudiants d’edat 
júnior de diferents disciplines es-
portives als Estats Units, i es va 
classifi car per disputar la fase fi nal 
nacional. La propera temporada, 
la montcadenca jugarà a la màxi-
ma categoria del bàsquet universi-
tari amb l’equip de la Universitat 
de Miami. Orenes ha guanyat la 
votació per davant de la jugadora 
d’handbol Mireira Heredia (CH 
La Salle) i de la futbolista Claudia 
Pina (FC Barcelona). 
A nivell masculí, el jurat presidit 
pel regidor d’Esports i president 
de l’IME, Salvador Serratosa 
(ERC), ha recompensat el rendi-
ment de Josep Quirós. El mont-
cadenc, que té 18 anys i juga al 

juvenil A del BM Granollers, 
s’ha proclamat campió d’Espanya 
amb la selecció catalana juvenil 
i va obtenir amb el seu equip 
la quarta posició al Campionat 
d’Espanya de clubs. També ha 
estat convocat per la Federació 
Espanyola per participar en dife-
rents concentracions de tecnifi ca-
ció per a jugadors de la seva edat. 
Quirós ha quedat per davant 
del jugador de futbol sala Sergio 
González (Ribera Navarra FS) i 
del ballarí Carles Cirera (Club de 
Ball Esportiu Eva Nieto Dansa).

Més premis. A la resta de categories,
l’AE Can Cuiàs ha rebut el guardó 
a la millor entitat, superant el Club 
de Ball Esportiu Eva Nieto Dan-
sa i la UB MiR. Daniel Busquets, 
tècnic del juvenil A del FB Mont-
cada, ha estat considerat el millor 
entrenador de la temporada 2017-
2018 per davant d’Eric Cerón (FB 
Montcada) i Víctor Alcaraz (CH 
La Salle).  D’altra banda, el premi 
al millor equip ha estat per al màs-
ter femení del CH La Salle, que ha 
superat el juvenil A del FB Montca-
da i el sènior A del CTT La Unió. 

PREMIS ESPORTIUS 2018

Daniel Busquets rep el guardó al tècnic més destacat i l’AE Can Cuiàs i el màster femení del CH La Salle també han estat premiats

Paula Orenes i Josep Quirós, guardonats 
com els millors esportistes de Montcada
Rafa Jiménez | Redacció

Després de dos anys jugant amb els Thunderbirds, Paula Orenes ha marxat a la Universitat de Miami Josep Quirós juga al BM Granollers i ha debutat amb les categories inferiors de la selecció espanyola

El primer guanyador del premi 
popular, escollit per votació en-
tre la ciutadania i que era la gran 
novetat de l’edició d’enguany, ha 
estat Jesús Claramón –a la foto–, 
coordinador de Montcada Aqua 
on també imparteix classes diri-
gides. La gala també ha servit per 
premiar Jaume Izquierdo, expre-
sident de l’UE Montcada; Sílvia 
Font, entrenadora de bàsquet femení; el nedador Marc Sala; així com 
els jutges d’atletisme Jesús i Sara Zamarreño. Eusebi de Miguel ha 
rebut una menció especial a títol pòstum i el col·legi Fedac Montcada 
ha estat guardonat per la seva promoció del multiesport | RJ 
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Jesús Claramón guanya el primer premi popular
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L’indi Shyam Sundar, de 26 
anys, ha revalidat l’èxit del 
2017 i ha guanyat, per segon 
any consecutiu, el grup A de 
l’Open Internacional Ciutat de 
Montcada que va organitzar la 
UE Montcada entre el 25 de 
juny i el 3 de juliol a l’Espai 
Cultural Kursaal. El campió, 
que té el títol de Gran Mestre, 
va arribar a la darrera jornada 
a la tercera posició, empatat 
amb dos jugadors més i a mig 
punt del líder, el seu compatri-
ota Iyer Akash. L’enfrontament 
directe entre ambdós a l’última 
ronda va fi nalitzar amb la vic-
tòria de Sundar, que tot i aca-
bar empatat amb 7,5 punts amb 
el peruà Joel Cori, es va endú 
el títol gràcies al sistema de de-
sempat performance, que té en 
compte la puntuació ELO dels 
adversaris de cada jugador. 

“La victòria d’aquest any 
ha estat molt més complica-
da perquè no vaig arribar a 
l’última jornada sent el líder 
i necessitava la victòria per 
tornar a ser el campió”, va 
dir el guanyador després de re-

bre el seu premi. El tercer, amb 
6,5 punts, ha estat el també pe-
ruà José Eduardo Martínez. 
L’Open va comptar amb la par-
ticipació de 194 jugadors d’una 
vintena de nacionalitats dife-
rents. La cerimónia d’entrega 

de premis es va fer el 3 de juliol 
amb la presència dels regidors 
de l’Ajuntament Salvador Ser-
ratosa (ERC) i Óscar Gil (ICV-
EUiA), així com representants 
dels patrocinadors i de la Fede-
ració Catalana d’Escacs. 

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

ESCACS

L’indi Shyam Sundar torna a guanyar, 
per segon any, l’Open Interrnacional
El campió revalida el seu títol amb un total de 7,5 punts i per davant dels peruans Joel Cori i José E. Martínez

Els tres primers classifi cats del grup A de l’Open Internacional amb totes les autoritats i patrocinadors que van asistir a l’acte de clausura
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Ricard Nadal, al centre, amb Balagué i Morais

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic va presentar el 26 de 
juny a l’estadi de Can Sant Joan 
la seva plantilla per a la propera 
temporada, la tercera seguida a 
1a Catalana. L’equip de Paco 
Hidalgo s’ha reforçat amb set 
fi txatges: Héctor Miguel (CE 
Granollers), Javi Ruiz, Bernat 
Mesa (ambdós de la Fundació 
Esportiva Grama), Geri (CE Jú-
piter), Álex Fernández (AE Prat 
B), Gerard Lorente i el porter 
Jordi Rivera (ambdós del FS 
Sant Cugat Esport). A més, els 
sots-23 Ramon Miró (Juvenil 
del CE Europa) i Arnau Pujol 
(Besòs Baró de Viver) faran la 
pretemporada amb l’equip i es 
podrien acabar quedant segons 
el seu rendiment. De la tempo-
rada passada, continuen Marc 
Gràcia, Antonio García, Poño, 
Albert Jiménez, Marc Pilar, 
Juanjo Navarro, Marc Rojas, 
Ricky López, Sergi Moyano, 
Robert Bargués i el porter ‘Sito’ 
Medina. En canvi, són bai-
xa Gabri, Barry, Lluís, Josevi, 

Pepe, Damián, Ramon i Viti. 
“En relació a la temporada 
passada, mantenim el nucli 
i ens hem reforçat amb juga-
dors en els que tenim molta 
confi ança. Sincerament, crec 
que hem millorat la plantilla 
i l’hem feta més competitiva, 
tot i que seran els resultats 
els que marcaran la nostra 
dinàmica”, ha comentat Hidal-
go. Tot i el bon rendiment que 
l’equip va oferir durant la seva 

primera temporada al club, fi -
nalitzant a la desena posició del 
grup 1r de Primera Catalana, 
l’entrenador vol tocar de peus 
a terra, assegurant que “tot i 
que volem ser una mica més 
ambiciosos, hem d’anar poc a 
poc perquè el nostre primer 
objectiu és la permanència”. 
El cos tècnic estarà format per 
Antonio Martín, segon entre-
nador; Sebas Matons, delegat, i 
Jota, entrenador de porters.

Pretemporada. L’equip tornarà a 
la feina el 6 d’agost i jugarà cinc 
amistosos abans que la lliga 
comenci el primer cap de set-
mana de setembre. Durant la 
seva preparació, disputarà tres 
partits a casa –contra el Vilade-
cans (16 d’agost), l’Unifi cación 
Llefi à (18) i el Districte-Sant 
Andreu Atlètic (22)– i dos com 
a visitant –contra els juvenils 
del CE Mataró (11) i de l’UE 
Sant Andreu (26). 

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

FUTBOL

L’UE Sant Joan-Atlètic presenta un 
equip il·lusionant per seguir creixent
Tot i que el primer objectiu serà la permanència, el club ha millorat la plantilla per ser més ambiciós

L’acte de presentació va comptar amb la presència de 16 jugadors i dels integrants del cos tècnic i de la nova junta directiva del club
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L’acte de presentació dels juga-
dors també va servir per donar 
a conèixer els integrants de la 
nova junta directiva de l’entitat 
que estarà encapçalada per Da-
niel Sosa, que substitueix Pepe 
González. El nou president creu 
que la plantilla que s’ha pogut 
confeccionar dona prou garan-
ties per aconseguir la perma-
nència, però alerta sobre les difi -
cultats econòmiques de l’entitat: 
“Hem augmentat els membres 
de la junta per intentar buscar 
més recursos. Serem el club 
amb menys pressupost de la 
categoria i necessitem més su-
port per part de l’Ajuntament 
i d’empreses locals”. Els altres 
membres de la junta són Oriol 
Jiménez (vicepresident), Julián
Manzano (secretari), Ángel 
Manzano (tresorer), Rocío Sosa 
i Cándido Punzano (vocals) | RJ

Nova junta 
directiva amb 
Daniel Sosa al 
capdavant

La junta està formada per sis persones

El guanyador del grup B de 
l’Open va ser Ricard Nadal (CE 
Castelldefels), que va acabar el 
torneig empatat, amb 7,5 punts, 
amb Javier Morais (CE Penya 
Mollet). El tercer classifi cat, amb 
7 punts, va ser Enric Balagué 
(CE Masnou). L’indi Sharma 
Himanshu, amb 9 punts, va 
guanyar el torneig Blitz Fischer 
Random que es va disputar l’1 
de juliol amb la participació de 
21 jugadors. D’altra banda, el pe-
ruà José Eduardo Martínez es va 
endú, amb 8 punts, el IV Torneig 
Internacional Open Blitz que es 
va celebrar el dia 3 amb un total 
de 99 escaquistes | RJ

Ricard Nadal, 
campió del 
grup B del 
torneig
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.....Minut i resultat....................................

Sergio González renova i continuarà una 
temporada més al Ribera Navarra FS

El jugador montcadenc, que ha 
disputat la seva primera temporada 
completa a Primera Divisió, ha re-
novat el seu contracte i continuarà 
una temporada més al Ribera Na-
varra FS. L’equip de Tudela ha estat 
una de les revelacions d’aquesta 
temporada, arribant a disputar el 
play-off per al títol, sent eliminat a la 
primera ronda pel campió de lliga, 
el Movistar Inter FS | RJ

PATINATGE VELOCITAT 

El Roller Can Cuiàs 
obté cinc podis a la 
categoria de 
federats durant la 
tercera jornada de 
la Lliga Catalana

El Roller Can Cuiàs va organitzar el 30 de juny la tercera jornada de 
la Lliga Catalana de patinatge de velocitat que es va disputar al camí 
de la Font Freda, al pàrquing situat sota l’autopista entre el pavelló 
Miquel Poblet i el col·legi La Salle. A nivell esportiu, el club local, 
que va aprofi tar aquesta competició a casa per estrenar la seva 
nova equipació, va aconseguir cinc podis a la categoria de federats: 
el benjamí Adrián Rodríguez, que va ser segon a la cursa ràpida i 
a la de llarga distància; la màster Sheila Juan, tercera a la cursa 
ràpida i segona, a la llarga; i el màster Jorge Fernández, tercer a la 
prova de resistència, tot i haver patir una caiguda a la cursa ràpida. 
La quarta jornada de la Lliga Catalana es disputarà el 21 d’octubre 
a Reus | RJ
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El pati de l’escola El Viver va ser l’escenari del sopar que el club verm-
nell va organitzar el 30 de juny per acomiadar el curs futbolístic i que 
va comptar amb la participació de familiars i els integrants de tots els 
seus equips. A la foto, l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), amb 
les jugadores del sènior femení | RJ 

 El FB Montcada tanca la temporada amb un sopar
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Un total de 36 persones van participar l’1 de juliol a la sisena sortida 
del cicle que promouen El Cim, el CECC i el CEAV amb la col·laboració 
de l’IME i que va consistir en una excursió de 16 quilòmetres amb 
destinació a l’ermita de Sant Cebrià de Cabanyes. Montcada Camina 
no descansarà durant les vacances d’estiu i la propera sortida, tam-
bé de 16 km, es farà el 5 d’agost amb un recorregut del GR-2 que 
acabarà al mar | RJ 

 Una trentena de participants al Montcada Camina
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Es disputarà el 14 i 15 de juliol 
a les instal·lacions de La Unió 
(Avinguda Catalunya, 16). El dia 
14, es farà la modalitat de dobles, 
a partir de les 16.30h, i una dia 
després, es jugarà la competi-
ció individual, a partir de les 9h. 
Hi ha places limitades i les ins-
cripcions, al preu de 10 euros, 
s’han de fer al correu electrònic 
openscttlaunio@gmail.com | RJ

El CTT La Unió prepara 
el seu Open d’estiu

TENNIS DE TAULA

Continuen els moviments del mercat als 
dos equips sèniors de la UD Santa María
El primer equip del club de Terra Nostra ha anunciat el fi txatge del mont-
cadenc Álvaro Domínguez –a la foto–, així com els de Joel Tacón i Edgar 
Domingo (juvenil FC Cerdanyola). Per la seva part, el fi lial s’ha reforçat amb 
Kevin Gallardo, Abdel, Oriol García, Moussa, Víctor Gallego, Guillem Ve-
lasco, Daniel Ramiro i Cristian Sosa. A més, incorpora quatre jugadors del 
juvenil del FB Montcada: Adrián Manzano, Pol Bayona, Kevin Gil i Pablo 
González. Han renovat Carlos Sánchez, Paul Salazar, Álex Holguin, Adri 
García, Yago Villena, Sergi Rascón, Sergi Colete, Dani Agaard, Ian Pérez, 
Aaron González, Samuel Martínez i Nil Aguilar | RJ

El CD Montcada treballa en la 
confecció de la seva plantilla
El club verd ha confi rmat els fi txatges dels montcadencs 
Francisco Baena i Pepe González, així com els de Carlos 
Vidal, Jaime Ruiz,  Marcel Defense, Samuel Ávila, Álex 
Alarcón i els porters Ces de Bode –a la foto, amb el tèc-
nic, Claudio Festa– i Zura Gabritchidze. Víctor Ortega, 
procedent del juvenil A del FB Montcada, puja al primer 
equip i Alejandro Escruela és un dels jugadors que ha 
renovat per a la propera temporada | RJ 
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Tot i que havia anunciat a fi nal 
de temporada que deixava el càr-
rec per motius personals, Antonio 
Moya ha acceptat la proposta que 
li ha fet el FB Montcada per con-
tinuar sent el el tècnic del sènior 
femení. Moya, que ha dirigit aquest 
equip en quatre etapes diferents, 
complirà la seva tercera temporada 
seguida a la banqueta del sènior. 
“La plantilla i les noves incorpo-
racions volien que jo continués i, 
fi nalment, ho podré conciliar amb 
la vida familiar”, ha dit Moya | RJ

Antonio Moya seguirà 
sent el tècnic del sènior 
femení del FB Montcada 
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BÀSQUET
L’UB MiR incorpora Víctor Guijosa per al sènior A 
El club blau continua 
treballant en la con-
fecció de la plantilla 
del seu primer equip 
masculí i el 2 de juliol 
va presentar un nou 
fi txatge. Es tracta de 
Víctor Guijosa, veí de 
Barberà del Vallès, 
de 24 anys, que es-
tava jugant al CB Sa-
badell Sud. Guijosa, 
que pot jugar de base 
o d’escolta, arriba a Montcada, segons ha dit, disposat “a donar-ho tot 
per aconseguir l’ascens de categoria”. Per la seva part, el president 
de l’entitat, Carles Vilalta –a la foto, amb el jugador–, ha destacat la 
seva polivalència, així com “el compromís i les ganes que té per 
començar a jugar amb l’UB MiR” | RJ  

HANDBOL
Pau Lleixà seguirà dirigint el sènior A del CH La Salle

El CH La Salle ha arribat 
a un acord amb Pau Llei-
xà perquè continuï sent 
l’entrenador del primer 
equip durant les prope-
res dues temporades. 
Lleixà –a la foto, amb el 
president, Enric Expósi-
to– va agafar l’any passat 
el relleu de Jaume Puig a 

la direcció del sènior A i ha 
acabat la seva primera temporada a la novena posició del grup D de 
Primera Estatal. Entre el 27 juny i el 3 de juliol, el tarragoní va formar 
part del cos tècnic del campus que el FC Barcelona va organitzar a 
Croàcia | RJ  
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.....Viu l’Esport................

Un total de  290 infants  es-
tan participant als Casals Es-
portius d’Estiu que organitza 
l’IME i que van començar 
el 25 de juny. El Casal, que 
s’allargarà fi ns al 27 de juliol,
es desenvolupa en diversos 
equipaments esportius com el 
pavelló Miquel Poblet i la Zona 
Esportiva del centre. El primer 
torn s’acabarà el 13 de juliol, 
amb una activitat amb monoci-
cles elèctrics que es farà davant 
del pavelló Miquel Poblet. 

IME

Uns 290 alumnes participen enguany
als Casals Esportius municipals
Es desenvolupen en dos torns: del 25 de juny al 13 de juliol i del 16 al 27 de juliol

Participants als Casals Esportius de l’IME fent natació a la piscina d’estiu del carrer Bonavista
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Rafa Jiménez | Redacció
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150 nens, al campus
del FB Montcada 
Sota la coordinació tècnica de 
Daniel Busquets, el campus 
de futbol que organitza el FB 
Montcada s’està celebrant a 
l’estadi de la Ferreria fi ns al 
27 de juliol. El dia 30, els par-
ticipants van rebre la visita del 
santcugatenc Josep Señé, que 
juga a Segona Divisió  B, amb 
la Cultural Leonesa | RJ

KORFBAL
Presència local al Mundial sots-17 i al Europeu sots-15
Les jugadores de l’AEEK Mont-
serrat Miró Aitana Segura i Nora 
Hendrikse van aconseguir la 
setena posició al Mundial sots-
17 que es va disputar entre el 
23 i el 24 de juny  a Eindhoven 
(Holanda) amb un balanç de 
tres victòries i quatre derrotes. 
D’altra banda, Emilio Hernán-
dez i Paula Quílez –a la foto–, 
que també pertanyen a l’AEEK 
Montserrat Miró, van obtenir la 
quarta posició amb la selecció 
catalana sots-15 al Campionat d’Europa que es va celebrar a Drac-
hten (Holanda) del 28 de juny a l’1 de juliol. La competició tenia 
un format de 4x4 i Catalunya, que va dividir la seva participació en 
dos equips, va obtenir un balanç dues victòries, un empat i cinc 
derrotes entre els seus dos conjunts | RJ  

NATACIÓ
Marina Castro anirà a l’Europeu júnior d’aigües obertes

La nedadora del CN Sabadell ha 
entrat a la llista de 17 convocats 
que ha confeccionat la Federació 
Espanyola de Natació per partici-
par al Campionat d’Europa júnior 
i infantil de llarga distància que 
es disputarà entre el 13 i el 15 de 
juliol a Malta. Castro, que fi nal-
ment no va nedar al Campionat 

de Catalunya d’aigües obertes per evitar una sobrecàrrega de compe-
tició, disputarà a Malta la cursa de 10 quilòmetres i, segons el resultat 
que obtingui, podria participar a la prova de relleus dels 5 km | RJ  

Els dos cadets femenins, el ca-
det masculí i l’infantil femení 
del CH La Salle van partici-
par a la 20a Granollers Cup 
que es va disputar entre el 28 
de juny i l’1 de juliol, reunint
més de 5.000 jugadors d’una 
quinzena de països. Tots els rep-
resentants locals van arribar a la 
fase fi nal, però la millor classifi -
cació va ser per al cadet masculí, 
que va caure als quarts contra el 
Sporting de Lisboa. El femení va 
ser eliminat als vuitens a mans de 
la selecció catalana | RJ  

Participació del 
CH La Salle a la 
Granollers Cup

HANDBOL

El cadet femení va perdre contra Catalunya
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Va guanyar dues medalles de bronze per equips i en dobles  

TENNIS DE TAULA

Bon balanç d’Irene Aguado
al campionat d’Espanya

Irene Aguado, del TT La Unió, 
va aconseguir dues medalles de 
bronze a la categoria benjamina 
durant el Campionat d’Espanya 
que es va disputar entre el 20 de 
juny i l’1 de juliol a Antequera 
(Màlaga). Aguado va pujar a 
la tercera posició del podi a les 
competicions per equips i en do-
bles amb la seva companya del 
TT Olesa, Camila Moscoso. 
A nivell individual, la montca-
denca, que també va competir a 
la categoria alevina, va arribar 
fi ns als quarts de fi nal, que-

dant-se a una victòria del podi i 
fi nalitzant entre les vuit millors 
jugadores benjamines | RJ

Aguado, amb una de les medalles de bronze
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L’atleta de la JAM va guanyar l’or a la categoria cadet

ATLETISME

Joan de la Torre, campió 
de Catalunya als 3.000 m.

Joan de la Torre, atleta cerda-
nyolenc de la JAM, es va procla-
mar campió de Catalunya dels 
3.000 metres a la categoria cadet 
després de guanyar, amb un 
temps de 9 minuts i 27 segons, 
la cursa que es va disputar el 23 
de juny a Barberà. Una setmana 
després, l’atleta de la JAM va ser 
vuitè, amb un temps de 4 minuts 
i 38 segons, als 1.500 metres obs-
tacles al Campionat d’Espanya 
que es va celebrar a Castelló | RJJoan de la Torre, a la primera posició del podi
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Andrea M. Agudelo
Des dels cinc anys d’edat, Andrea –aleshores Cristian Andrey– se sentia atreta pel món femení, 
però la por a ser rebutjada pel seu entorn la van portar a complir el rol de nen que se le li havia as-
signat des del seu naixement. Als 10 anys d’edat va deixar la seva terra natal, Bogotà (Colòmbia), 
per reunir-se amb la seva mare a Vic, on va marxar a treballar per poder oferir una vida millor a 
la seva família. Va viure un temps a Barcelona i a Londres i, al novembre de l’any passat, va venir 
a viure a Montcada, a Mas Rampinyo, on va decidir començar el seu procés de transició amb 
l’acompanyament de professionals del servei Trànsit del CatSalut, que atén les persones que volen 
canviar de sexe. Des que ha començat el tractament hormonal, només fa 5 mesos, Andrea és una 
dona transgènere que, amb 35 anys, comença una nova vida plena d’il·lusions i projectes. Enrera 
queda una etapa marcada per la insatisfacció, la repressió i la falta d’autoestima.

‘Sempre he estat una 
dona en un cos d’home’  

Quan va descobrir que no se sentia 
còmoda amb el sexe que li havien 
assignat? 
Des de petita sentia que era 
diferent dels altres nens. Em sentia 
atreta pel món de les nenes, però 
m’obligaven a jugar a futbol, que  
no m’agradava gens. Sempre que 
podia jugava d’amagat amb les 
Barbies de les meves cosines. Les 
meves àvies, que em van criar 
mentre la meva mare estava a 
Catalunya, eren molt convencionals 
i no ho haguessin permès de cap 
manera.
Com la feia sentir haver-se de 
comportar com un nen?
Estar fi ngint sempre que era una 
altra persona em feia estar enfadat 
amb el món i sentir molta ràbia. 
En la meva joventut vaig jugar el 
paper de gai i, fi ns i tot, vaig tenir 
una parella, però no va funcionar.

En qui moment pren la decisió de 
fer el trànsit d’home a dona?
Fa dos anys vaig viure una etapa 
de travestisme. Em sentia còmoda 
vestida de dona, però em generava 
un confl icte amb mi mateixa i 
amb els altres. Finalment, per 
recomanació d’uns amics, vaig 
acudir a professionals.
De quina manera la van ajudar?
Em van dir que tenia disfòria de 
gènere, és a dir, que sempre he 
estat una dona en un cos d’home.
Jo desconeixia que existien 
persones que feien la transició 
d’un sexe a l’altre. Quan vaig tenir 
tota la informació, vaig iniciar el 
tractament hormonal, tot just ara fa 
cinc mesos.
Està contenta d’aquesta decisió?
És la millor que he pres a la vida. 
Quan vaig començar a ser jo 
mateixa com Andrea, el meu antic 

jo, Cristian Andrey, va quedar com 
una etapa més de la meva vida. Ho 
comparo amb un renaixement o 
una metamorfosi, en què per fi  pots 
sentir-te lliure. 

Com és la seva nova vida? 
Ara cada dia ja no és una lluita, sinó 
un aprenentatge i un descobriment 
del meu nou jo. A més, des que he 
recuperat l’amor propi, em cuido 
més en tots els sentits. Faig esport 
i també m’he fet vegana, perquè 
he comprovat que quan no prenc 
aliments d’origen animal, tinc 
més energia. La meva ment s’ha 

obert tant que puc enamorar-me 
de qualsevol persona, ja sigui un 
home o una dona.
Té previst passar pel quiròfan?
Encara no sé si faré cap operació 
de reassignació de sexe. De 
moment, amb només 5 mesos 
de tractament, estic contenta dels 
resultats. No crec que per tenir 
uns pits més grans o una vagina, 
et sentis més dona, però entenc 
que hi hagi persones trans que 
ho necessitin. En qualsevol cas, 
han de passar entre 2 i 3 anys per 
poder-te operar.
Quin és el proper pas?
Ara l’objectiu és aconseguir el 
meu nou DNI i la meva primera 
feina com a dona. Encara tinc la 
documentació antiga i hauries 
de veure la cara de sorpresa que 
posa molta gent quan el mira. Al 
principi em molestava, però ara no 

m’importa donar explicacions. Si, 
tot i així, no m’accepten, ho entenc. 
Caldria treballar aquests temes 
des de l’escola per poder erradicar 
el desconeixement que encara 
existeix.
També ha començat a fer 
activisme LGTBI.
Sí. Col·laboro amb un col·lectiu de 
Barcelona. Participo en grups de 
persones trans que comparteixen 
experiències i, aviat, faré un curs 
sobre com actuar en casos de 
transfòbia o homofòbia. També 
m’estan orientant a nivell laboral.
Té algun projecte en marxa?
Estic escrivint un llibre sobre tot el 
que he viscut, on també explico 
l’abús sexual que vaig patir quan 
tenia 9 anys i sobre el que no he 
pogut parlar fi ns ara. Espero que 
la meva experiència pugui ajudar 
d’altres persones trans.

‘Fer el trànsit és com 
un renaixement o una 
metamorfosi, en què 
per fi  pots ser lliure ’

Dona transgènere

A títol personal
LAURA GRAU
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