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La dinamització del Rec Comtal, 
en marxa fi ns al setembre PÀG.13
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ÈPOCA III

> Esports: El parquet del pavelló es repararà aquest estiu i, en breu, també el sostre de la pista coberta PÀG. 19

Manuel Laguillo documenta  
l’Eix Besòs amb imatges PÀG. 4

>PREMIS DE L’IME

L’esport viu la seva festa

>ESTALVI

La monitorització dels comptadors a distància 
permet tenir informació diària sobre la despesa en 
electricitat, gas i aigua de les diferents instal·lacions 
municipals, així com la detecció de fuites  PÀG. 3

Reducció del consum 
energètic als edifi cis 
públics gràcies als nous 
sistemes de control
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ENLLUMENAT PÚBLIC
La substitució de les bombetes tradicionals 
per les de leds no només redueix el consum 
sinó que també aporta més qualitat lumínica

CONSUM

Al 2017 el consum d’electricitat i gas va baixar un 3,9% respecte l’exercici anterior i l’import de les factures, un 15%

El control telemàtic ajuda a reduir la 
despesa energètica dels equipaments

Mesures que també contribueixen a l’estalvi dels recursos hidràulics
La transformació de les zones verdes en espais sos-
tenibles, amb prat mediterrani –imatge de la dreta–, 
arbrat i arbustos, una vegetació que s’adapta al cli-
ma del territori i que requereix poca aigua és una 
de les apostes que ha fet el govern durant aquest 
mandat amb l’objectiu d’estalviar recursos hidràu-
lics. Aquest tipus de verd, a diferència de la gespa, 
tampoc no requereix de tractaments amb herbici-
des ni d’altres productes químics per al seu mante-
niment, per tant, afavoreix la reducció d’emissions 
contaminants. El canvi del sistema de rec, d’asper-
sió a goteix, també ha reduït el risc de legionel·la | PA

Les actuacions que ha dut a terme 
l’Ajuntament en els darrers anys 
per tenir uns equipaments més 
sostenibles estan donant els seus 
fruits. La contractació d’un tècnic 
especialista en gestió energètica 
i la monotorització dels equipa-
ments, entre d’altres mesures, han 
contribuït a reduir tant el consum 
com les factures d’electricitat i gas 
(-3,9%) i d’aigua (-1,2%). Per quart 
any consecutiu, al 2017 també es 
van rebaixar les emissions de gas-
sos d’efecte hivernacle (GEH) de 
les instal·lacions públiques en un 
7,8%. “La situació econòmica 
del consistori, així com el nos-
tre compromís amb el medi 
ambient, fa que haguem de ser 
molt curosos amb la despesa 
energètica”, ha indicat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). 

Les xifres. El principal consum 
energètic en els edifi cis municipals 
durant el passat exercici va tenir 
lloc als equipaments educatius 
(38%), seguits dels culturals (21%), 
els esportius (20%) i els d’ofi cines 
(12%) i el 80% del total es concen-
tra en 15 edifi cis entre els quals 
hi ha, per ordre de major cost, la 
Biblioteca Elisenda, l’Ajuntament, 
la Casa de la Vila, el Kursaal i el 
pavelló Miquel Poblet. 
En total, l’Ajuntament va pagar al 
2017 965.953 euros en concepte 
de llum i gas, 170.751 menys que 
l’any anterior, en què l’import va 
ascendir a 1.136.704 euros. En 
aquest estalvi han intervingut 
diversos factors. D’una banda, 
el control diari de la majoria dels 
comptadors que són propietat del 
consistori, que ha permès ajustar 
les potències contractades –so-
vint sobredimensionades– a les 
necessitats de cada instal·lació, 

així com la detecció dels usos ina-
dequats dels espais o el funciona-
ment anòmal dels equips. “Dis-
posar d’aquesta informació és 
bàsic per poder treure el millor 
rendiment a cada instal·lació, 
detectar fuites i sectoritzar, si 
convé, els espais”, ha explicat el 
cap tècnic de Serveis Municipals, 
Josep Pubill. En els propers me-
sos es monitoritzaran les escoles 
públiques i les instal·lacions es-
portives.
“Canviar una caldera o un siste-
ma de refrigeració implica fer, 
d’entrada, una inversió però 
l’experiència ens demostra que 
en poc temps està amortitzada 
ja que repercuteix directament 
en una baixada dels consums”, 
ha assenyalat Sánchez. D’acord 
amb aquesta premissa, els tècnics 

municipals planifi quen cada nova 
intervenció. Amb una subvenció 
de 200.000 euros de la Diputació 

de Barcelona es remodelarà el 
sostre de la pista coberta seguint 
l’exemple de la intervenció feta al 
gimnàs on, a més d’acabar amb 
les goteres, s’ha incorporat aïllant 
tèrmic. 
Al carrer Major s’han invertit en-
guany 40.000 euros per instal·lar 
leds als fanals el que, a més de 
permetre un estalvi, també garan-
teix una major qualitat lumínica. 
També es farà el mateix al carrer 
Reixagó de Can Sant Joan i a la 
Biblioteca Elisenda, en aquest úl-
tim cas gràcies a una subvenció 
de 12.000 euros de la Diputació. 
Una altra dada a tenir en comp-
te és la davallada del preu mitjà 
de l’energia elèctrica per tercer 

any consecutiu, la contractació de 
preus i tarifes competitives –per 
exemple, amb discriminació horà-
ria– i la compra agregada d’ener-
gia a través de l’Associació de Mu-
nicipis de Catalunya (AMC).
Quant a la introducció d’ener-
gies renovables, l’Ajuntament té 
previst signar un acord amb la 
Diputació per instal·lar plaques 
solars fotovoltaiques a la coberta 
del pavelló.

Aigua. Pel que fa al consum d’ai-
gua, la reducció respecte al 2016 
ha estat minsa, de només un 1,2%, 
amb un cost total de 198.000 eu-
ros. Per tal de millorar la detecció 
de fuites, l’Ajuntament ha permès 

AGBAR instal·lar antenes als 
equipaments municipals que faci-
liten dades de tots els comptadors 
que hi ha a prop i permeten saber 
quina és la despesa diària de cada 
instal·lació. En el termini d’un o 
dos anys es preveu que aquesta 
informació també es faciliti a ni-
vell domèstic.
Si bé al 2017 es va reduir la factu-
ració total de subministraments 
en més de 181.000 euros, l’Ajun-
tament és conscient que retallar 
despeses cada cop serà més di-
fícil. “L’objectiu és consolidar 
aquesta reducció i anar opti-
mitzant els sistemes de control 
i gestió energètica”, ha indicat el 
president de l’Àrea Territorial.

Pilar Abián | Redacció

El 80% del total del 
consum energètic 
en electricitat i gas 
es concentra en 15 
edifi cis municipals

L’Ajuntament té previst 
signar un acord amb la 
Diputació per instal·lar 
plaques fotovoltaiques 
al sostre del pavelló
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PÀG. 6

PROMOCIÓ ECONÒMICA
El consistori obrirà un procés participatiu 
per elaborar el Pla estratègic de 
desenvolupament econòmic del municipi

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Manuel Laguillo radiografi a el 
territori per on passa el Besòs
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La mostra, promoguda pel Consorci del Besòs, es podrà visitar a la Casa de la Vila fi ns al 15 de setembre

‘El Besòs 2017, un aixecament 
fotogràfi c’ és el títol de l’exposi-
ció que es pot veure fi ns al 15 de 
setembre a la Casa de la Vila pro-
moguda pel Consorci del Besòs 
amb l’objectiu de mostrar com el 
riu marca la confi guració del ter-
ritori que travessa, concretament 
des de Montcada i Reixac fi ns a 
la seva desembocadura, en una 
extensió que abasta 20 km2 . Les 
fotografi es, una quarantena, són 
obra del documentalista Manuel 
Laguillo que aposta pel blanc i 
negre “per aixecar acta o donar 
fe –en paraules seves– d’un ter-
ritori complexe i fragmentat, 
on conviuen infraestructures 
ferroviàries, carreteres, auto-
pistes, fàbriques i blocs de pi-
sos, però també muntanyes, 
elements patrimonials i espais 
de lleure”. La inauguració es va 
fer el 17 de juliol amb la presèn-
cia de l’autor, la gerent del Con-
sorci, Carme Ribas, i el president 
de l’Àrea Econòmica de l’Ajunta-
ment, Òscar Gil (ICV-EUiA).

Eix Besòs. La mostra es va inau-
gurar fa dos mesos al Col·legi 
d’Arquitectes de Barcelona, que 
és qui va fer l’encàrrec a Laguillo 
de registrar la realitat de l’ano-
menat Eix Besòs, que comprèn 
els termes municipals de Bada-
lona, Montcada i Reixac, Sant 

Adrià de Besòs, Santa Coloma 
de Gramenet i els districtes de 
Nou Barris, Sant Andreu i Sant 
Martí de Barcelona. Laguillo va 
captar un miler d’imatges durant 
quatre mesos, buscant punts ele-
vats per disposar d’una visió del 
conjunt del territori que travessa 
el riu Besòs. 
Una part de les imatges de la 
mostra, reproduïda en gran for-
mat, es pot veure al Parc fl uvial 
del Besòs, al tram de Santa Colo-
ma de Gramenet. En aquest ter-
ritori viuen pràcticament un mi-
lió de persones, el que representa 
el 30% de la població de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i el 
12% de la població de tota Ca-
talunya. 

Laura Grau | Montcada

El president de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament, Òscar Gil (ICV-EUiA), la gerent del Consorci del Besòs, Carme Ribas, i el fotògraf Manuel Laguillo

L’Observatori del Territori i el Medi Ambient 
alerta sobre la degradació de la llera del riu
Coincidint amb la mostra del Con-
sorci del Besòs, l’Observatori del 
Territori i el Medi Ambient va intal-
lar al carrer Major una exposició 
amb imatges sobre abocaments 
incontrolats a la llera (a la foto) i 
altres problemàtiques que ame-
nacen aquest espai natural. “Vo-
lem alertar de la degradació que 
pateix el riu a causa d’assenta-
ments il·legals, abocaments, 
contaminació de les aigües i in-
troducció d’espècies invasores”, 
va explicar Daniel Aranda, porta-
veu del col·lectiu, que també es 
va mostrar crític amb el model de 
parc fl uvial  que s’ha construït al 
tram comprès entre la Casa de les 

Aigües i el barri de La Ribera, en-
cara pendent d’inaugurar. Un al-
tre membre del col·lectiu, Antonio 
Álvarez, creu que s’ha de concre-
tar el model de gestió de l’espai 
fl uvial: “No pot ser que traspas-
sem a la llera el model urbà, po-
sant en risc un actiu ambiental 
enorme” | LG

El control 
per càmera 
ja està operatiu

L’Ajuntament començarà a san-
cionar a partir d’ara les infrac-
cions de trànsit que detecti a 
través del sistema de vigilància 
instal·lat a la cruïlla de l’avingu-
da de la Ribera amb el carrer 
Major. Aquest és un punt força 
concorregut del municipi per on 
passen a diari centenars de vehi-
cles i persones. Amb l’objectiu de 
prevenir possibles accidents, el 
passat mes de març el consistori 
va instal·lar una càmera dotada 
d’un sistema d’infrarojos que per-
met capturar les matrícules les 24 
hores del dia i alerta sobre possi-
bles infraccions. 
Durant aquest mesos, l’anomenat 
foto rojo ha estat actiu, però l’Ajun-
tament no ha tramitat cap sanció 
fi ns completar un període de 
prova i d’informació per als con-
ductors que ara ja es dona per fi -
nalitzat. La multa per saltar-se el 
semàfor és de 200 euros i implica 
també la retirada de 4 punts del 
permís de conduir. 
Aquest sistema de vigilància vià-
ria també permet detectar el pas 
de vehicles relacionats amb fets 
delictius i emet avisos automàtics 
i instantanis a la policia local, 
agilitant la seva reacció. 

Pilar Abián | Redacció

El sistema de vigilància es va instal·lar al març
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L’Ajuntament presenta els projectes 
locals a la nova directora a Catalunya

Una delegació municipal forma-
da per l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), i la coordinadora d’Ur-
banisme, Marta Bunyesch, es 
van reunir el 10 de juliol amb la 
directora de Rodalies Catalunya, 
Mayte Castillo, i el gerent de Nu-
clis i Estacions, Manuel Gallar-
do. L’Ajuntament havia demanat 
una trobada amb la nova direc-
tora del gestor ferroviari per tal 
d’explicar-li les mesures que re-
clama el consistori en matèria de 
seguretat i accessibilitat a les es-
tacions de Montcada Bifurcació i 
Montcada i Reixac-Manresa. La 
responsable de Renfe ha assegu-
ra que l’empresa continua treba-
llant a bon ritme en els projectes 
de remodelació d’aquestes dues 
infraestructures.
 
Actuacions pactades. El consis-
tori i Rodalies Catalunya Ren-
fe, juntament amb Adif, formen 
part de la comissió creada per 
treballar en els projectes de millo-
ra de totes les estacions de tren 
del municipi. Montcada i Rei-
xac disposa de cinc estacions de 
tren i només la de Santa Maria 
(R4 i R7) està adaptada per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
La de Montcada- Ripollet (R3) 
està pendent d’una reforma in-
tegral que inclourà ascensors i 
connexió entre el nucli antic de 
Mas Rampinyo i Mas Duran. Pel 
que fa a l’estació de França (R2), 
s’està redactant el projecte per 
al soterrament de la línia al seu 
pas pel municipi que preveu una 
estació soterrada amb ascensors 
i l’eliminació dels dos passos a 
nivell. L’inici d’obres està previst 
per al primer trimestre del 2020. 

La comissió de treball, creada a 
principi d’aquest any, també tre-
balla en els projectes per adequar 

les estacions de Montcada-Bifur-
cació (R3, R4 i R7) i Montcada i 
Reixac-Manresa (R4 i R7).

Pilar Abián | Redacció

Mayte Castillo confi rma que Renfe continuarà endavant amb les actuacions previstes

CANVIS A RODALIES

La reunió es va fer el 10 de juliol a les dependències que té Renfe a l’estació de Sants
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Nova campanya per 
promoure la separació 
selectiva de les deixalles

‘Vols que ens soterri la brossa? Te-
nim un problema i tu ets la solució’ 
és l’eslògan escollit per l’Ajunta-
ment per a la nova campanya desti-
nada a promoure la recollida selec-
tiva al municipi. L’acció s’emmarca 
en el programa de Prevenció de 
Residus de la Generalitat, anome-
nat PRECAT 20, que preveu que, 
abans del 2020, els municipis hau-
ran de reutilitzar o reciclar el 60% 
del pes de les deixalles domèstiques 
i comercials que generi. 
Segons les dades de la Regidoria 
de Medi Ambient, actualment no-
més s’hi arriba al 43%. Aconseguir 
incrementar aquesta xifra és el 
principal objectiu del Pla Local de 
Prevenció i Gestió de Residus, que 
el consistori té previst aprovar i pre-
sentar a l’octubre. 
“Cal assolir els objectius medi 
ambientals perquè la recollida 
selectiva té un elevat cost eco-
nòmic que hem d’assumir les 
administracions; si ho fem bé, 
sortim guanyant tots”, ha indicat 
el regidor de Medi Ambient, José 
Domínguez (Círculo). 

Participació. L’Ajuntament ha ela-
borat el Pla inspirat en el del Con-
sorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental, incorporant les 
aportacions realitzades per la ciu-
tadania en un procés participatiu 

fet aquesta primavera. El Pla local, 
que va fer una diag nosi sobre la 
situació actual al municipi i una 
defi nició de les línies  estratègiques 
tenint en compte les fi tes que mar-
quen les directives autonòmica i 
europea, serà el full de ruta a se-
guir durant els propers anys. 
La imatge escollida per a la nova 
campanya de la recollida selectiva 
mostra un allau d’escombraries 
que està a punt de soterrar Mont-
cada i Reixac. El cartell, que veurà 
la llum a fi nal de mes, correspon 
a la darrera de les tres campanyes 
sobre civisme que el consistori va 
projectar l’any 2017. La primera 
pretenia conscienciar als propieta-
ris de gossos sobre l’obligació de 
recollir les seves defecacions a la 
via pública i la segona, incidia en 
l’abandonament de mobles i els 
voluminosos al carrer. 

Es posarà en marxa aquest mes amb cartells conscienciadors

RECOLLIDA DE RESIDUS

Pilar Abián | Redacció

SOTERRAMENT DE L’R2

La Plataforma presenta als grups la proposta 
de fer unes jornades sobre el projecte
La Plataforma Tracte Just va 
traslladar als grups municipals 
en la reunió mensual de la Tau-
la pel Soterrament –feta el 17 de 
juliol– la proposta de fer unes 
jornades tècnico-polítiques so-
bre el projecte la propera tardor. 
La iniciativa, que ja es va pre-
sentar als partits a principi de 
mes, ha estat ben rebuda pels 
regidors i s’acabarà de concre-
tar en una nova reunió el proper 
12 de setembre. La previsió és 
convidar diputats i parlamen-
taris perquè reafi rmin el seu 
compromís amb el soterrament 
de l’R2 al seu pas pel municipi. 
Una altra de les peticions que 
el col·lectiu ciutadà ha traslla-
dat als representants de les di-
ferents formacions és que, de 
cara a les properes eleccions 
locals, la històrica reivindicació 
sigui present als seus respec-
tius programes i no s’utilitzi des 
d’una vessant partidista.

Satisfacció. D’altra banda, la 
Plataforma ha celebrat que fi -

nalment se soterrin les vies de 
tren a Múrcia, d’acord amb la 
demanda veïnal, i ha manifestat 
la intenció de proposar que es 
creï una comissió coordinada 
entre aquesta ciutat i els mu-
nicipis catalans pendents de 
l’execució del mateix compro-
mís com són Montcada, Sant 
Feliu i l’Hospitalet. “Els quatre 
municipis compartim la matei-
xa vivència; al 2006 ens van 
dir que les obres es farien, al 
2008 es van desdir i ara hem 
tornat a recuperar el compro-
mís, per tant, si anem plegats 
podem dissuadir les adminis-
tracions de plantejar nous in-
compliments”, ha manifestat 
Ramon Bueno en nom de la 
Plataforma. El col·lectiu també 
ha anunciat que al setembre 
demanarà una reunió amb el 
nou secretari general d’Infra-
estructures de la Generalitat, 
Isidre Gavín –qui ha arribat al 
càrrec en substitució de Ricard 
Font– amb l’objectiu de traslla-
dar-li la reivindicació local | PA

Imatge d’un dels cartells de la campanya
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Procés participatiu per elaborar un 
pla estratègic sobre l’economia local

L’Ajuntament organitzarà un pro-
cés participatiu per tal d’elaborar el 
Pla estratègic de desenvolupament 
econòmic local i d’ocupació del 
municipi. El departament de Pro-
moció Econòmica i Ocupació té la 
necessitat de defi nir i executar ac-
cions que permetin donar resposta 
als problemes de l’economia local 
i afavorir el seu desenvolupament. 
El Pla es fi nanciarà amb una sub-
venció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que ofereix un progra-
ma de suport i acompanyament a 
les planifi cacions estratègiques ter-
ritorials.
El document fi nal ha de sorgir 
d’un procés de refl exió i debat 
que permeti defi nir uns objec-
tius i uns projectes elaborats a 
partir de les aportacions de la 
ciutadania i dels principals actors 
socials i econòmics de la ciutat. 
“Es tracta que, per mitjà de 
la participació i el consens, es 
formuli un model territorial de 
futur que constitueixi un full 
de ruta per a la implementació 

d’actuacions i projectes especí-
fi cs”, ha manifestat el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA).

Calendari. El procés participa-
tiu, que s’allargarà fi ns a fi nal 
d’any, preveu diversos espais de 
participació. D’una banda, s’or-
ganitzaran dues jornades per als 
actors socials i econòmics de la 
ciutat –tècnics municipals, repre-
sentants dels partits polítics, les 
empreses, els sindicats i les enti-
tats– que podran opinar i apor-
tar idees i propostes al Pla. A la 
primera sessió, es treballaran de 

forma conjunta els objectius i 
les línies estratègiques de treball 
que ha d’incloure el Pla a partir 
dels problemes i les oportunitats 
detectades. A la segona jornada, 
el treball es focalitzarà en la rea-
lització de propostes d’actuacions 
que hauran de desenvolupar els 
objectius i les línies estratègiques 
sorgides de la primera trobada. 
D’altra banda, a partir del 14 de 
setembre  s’obrirà un qüestionari 
online per a la ciutadania al portal 
‘montcada.participa’, on es podrà 
opinar sobre els problemes i els 
reptes de l’economia local i fer-ne 
suggeriments.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les accions previstes es desenvoluparan entre els mesos de setembre i desembre

PLANIFICACIÓ

Montcada Emprèn prepara 
accions per a la tardor

Montcada Emprèn, el servei d’as-
sessorament i acompanyament 
a les persones amb una idea de 
negoci que gestiona Promoció 
Econòmica i Ocupació de l’Ajun-
tament, preveu reforçar després 
de les vacances les activitats ha-
bituals i crear-ne de noves. En 
col·laboració amb la Biblioteca 
Elisenda vol engegar un espai 
de coworking a l’equipament i un 
club de lectura empresarial. 
D’altra banda, el 19 d’octubre es 
reprendran les sessions formatives 
del Pla d’Empresa a les quals tots 
els interessats a emprendre un pro-
jecte es poden inscriure a través del 
correu montcadaempren@montcada.org. 

Ajuda integral. El servei Mont-
cada Emprèn també s’encarrega 
de la gestió del Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE) creat en 
el marc d’un conveni de col-
laboració amb el Ministeri d’In-
dústria, Energia i Turisme i la 
Diputació de Barcelona. Ubicat a 
les instal·lacions del departament 

(Alt de Sant Pere, 73), el PAE 
amplia i complementa els serveis 
municipals als nous emprenedors 
i empreses. A més de prestar in-
formació i assessorament, ajuda a 
la tramitació per a la constitució i 
l’inici de l’activitat, agilitant i aba-
ratint els processos de posar en 
marxa una empresa.

Balanç. Durant el primer semes-
tre de l’any, Montcada Emprèn 
ha atès una norantena d’usuaris.
Des del gener, el servei ha ofert 
4 tallers sobre com fer un pla 
d’empresa, amb 51 participants, 
i 5 sessions del Club de l’empre-
nedor, amb més de 40 assistents. 
Una de les novetats ha estat la 
creació d’un espai on-line per a la 
dinamització i el foment de la col-
laboració dels emprenedors i em-
presaris del municipi via Linkedin 
i Facebook. També s’han dut a 
terme, conjuntament amb l’INS 
La Ferreria, xerrades per donar a 
conèixer l’emprenedoria entre el 
jovent, amb l’assistència de més 
de 80 alumnes.

El 19 d’octubre es reprendran les sessions formatives

EMPRENEDORIA

Pilar Abián | Redacció
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Montcada i Reixac alberga una gran quantitat de polígons industrials en el seu territori

REIVINDICACIÓ SANITÀRIA

La Taula per la Salut reclama al govern 
català el compromís de construir un CUAP 
La Taula per la Salut va celebrar el 18 de juliol el setè 
aniversari de la lluita per recuperar les urgències noc-
turnes al municipi amb un acte que va consistir en la 
renovació de la pancarta reivindicativa penjada al CAP 
Montcada. La Taula va aprofi tar l’esdeveniment per re-
clamar a la Generalitat que compleixi els compromisos 
adquirits l’any passat que contemplen la construcció 
d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). 
El col·lectiu també demana la recuperació d’altres ser-
veis com la ginecologia i les urgències pediàtriques i 
denuncia la precarietat del servei d’ambulàncies i el 
tancament de les farmàcies a la nit. A la convocatòria 
va assistir la regidora de Salut de l’Ajuntament, Mar 
Sempere (Círculo) | SA TA
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MODELS ALTERNATIUS
L’Ajuntament està donant les primeres 
passes dels projectes de masoveria 
urbana i de cooperatives en cessió d’ús.

La Regidoria d’Habitatge s’ha dotat aquest 2018 d’un 
pressupost de 310.000 euros, una xifra que supera 
en escreix la quantitat atorgada en anteriors exerci-
cis. Amb aquests diners, es podran començar a tirar 
endavant projectes ambiciosos per millorar la situació 
respecte l’habitatge de la ciutadania de Montcada i 
Reixac, donant suport especialment a les persones 
més vulnerables. El consistori disposa de partides es-
pecífi ques per adquirir vivendes per ampliar-ne l’oferta 
social, incrementa el pressupost per rehabilitar-ne i 
incorpora bonifi cacions per a les persones que cedei-
xen el seu habitatge per a ús o lloguer social. Amb 
aquest pressupost, l’Ajuntament inicia el procés per 
fer possibles a Montcada i Reixac dos models d’habi-
tatge alternatius al sistema tradicional, de caire social 
i participatiu: les cooperatives en cessió d’ús i la ma-
soveria urbana. Per a situacions d’emergència, hi ha 
50.000 euros. D’altra banda, la Regidoria d’Habitatge 
es dotarà al llarg d’aquest any de més personal.

>monogràfi c

MÉS INVERSIÓ QUE MAI

Al 2018, més de 300.000 euros per impulsar
polítiques d’habitatge amb accent social

ÀREA TERRITORIAL
Coordinació i redacció: Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

AMPLIACIÓ DEL PARC PÚBLIC
El pressupost del 2018 destina prop de 50.000 
euros a la compra d’habitatges i 87.000, a la 
rehabilitació de tres pisos a Mas Rampinyo.

Els problemes relacionats amb l’habitatge tenen una for-
ta repercussió a nivell local. El seu impacte en qüestions 
com les desigualtats, la segregació social de la població, 
l’impacte sobre el paisatge urbà... converteix l’habitatge 
en un element clau i estratègic en la gestió de ciutats i 
pobles. Els ajuntaments, a més, com a administracions 
més properes, som les primeres a rebre les creixents de-
mandes de la ciutadania en relació a aquesta matèria. De 
fet, en els darrers anys, les administracions locals hem 
vist incrementada, d’una banda, l’exigència de la ciuta-
dania, però també, la capacitat d’actuació i una major 
implicació respecte l’habitatge social en el territori. Ens 
trobem en un moment que l’habitatge ha entrat decidi-
dament en les agendes polítiques. 
Per donar-hi resposta, hem decidit consolidar la Regidoria 
d’Habitatge, dotant-la d’estructures tècniques i recursos 
humans, materials i econòmics, així com iniciant projec-
tes que donin resposta real a les necessitats de la gent.

L’habitatge, punt fort
a l’agenda política

JESSICA SEGOVIA
REGIDORA D’HABITATGE

Actuacions per millorar les polítiques d’habitatge
1. Adquisició d’habitatges per tanteig 
i retracte. El pressupost del 2018 
preveu destinar 47.000 euros a l’ad-
quisició de pisos oferts per l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya. La com-
pra d’aquests habitatges pretén am-
pliar el parc de vivendes socials, per 
cedir-les a col·lectius vulnerables.

2. Rehabilitació. El pressupost 2018 
preveu una partida de 87.000 euros 
per a la rehabilitació de tres habitat-
ges de titularitat municipal situats a 
Mas Rampinyo, 24.000 euros dels 
quals provenen d’una subvenció de 
la Diputació de Barcelona. Durant 
els exercicis 2016 i 2017, es van 
arranjar altres quatre vivendes de 
titularitat de l’Ajuntament; tres, a la 
plaça de la Ribera, i una altra al car-
rer Sant Ramon.

3. Emergència habitacional. L’Ajun-
tament ha previst una partida de 
50.000 euros per a casos de per-
sones en situació de vulnerabilitat 
en el marc del programa 60/40. Es 
tracta d’un projecte impulsat per la 
Generalitat que utilitza el parc privat 
de lloguer per a casos urgents. La 
Generalitat aporta el 60% del preu 
del lloguer i el llogater, el 40% res-
tant. Quan les famílies no poden as-
sumir-ne aquesta quantitat, l’Ajun-
tament els aplica el lloguer social, 
en funció dels ingressos de la unitat 
familiar. 

4. Masoveria urbana. És un sistema que consisteix a 
que la propietat d’un edifi ci o habitatge desocupat ce-
deixi el dret a viure-hi a una persona o un col·lectiu. 
A canvi d’una rebaixa temporal del lloguer, els usuaris 
es comprometen a reformar i/o mantenir la vivenda 
en bones condicions. Aquest sistema benefi cia amb-
dues parts: d’una banda, dona un lloc per viure a les 
persones que no tenen accés al mercat lliure de llo-
guer i d’altra, la propietat es veu compensada amb un 
manteniment de la seva vivenda i amb la contribució 
a una tasca social. En aquest exercici, l’Ajuntament 
executarà la primera fase del projecte, que consisteix 
en accions de difusió. La partida prevista és de 6.000 
euros. La Diputació de Barcelona ha redactat, a petició 
municipal, un estudi previ sobre l’aplicació al municipi 
de la masoveria urbana.

5. Cooperatives en cessió d’ús. Es 
tracta d’un model en què la propietat 
d’un edifi ci és col·lectiva i les perso-
nes sòcies gaudeixen del dret d’ús 
dels habitatges a canvi d’una apor-
tació de capital inicial i una quota 
mensual. És un sistema a cavall en-
tre el lloguer i la compra, ja que el 
cost i la forma de pagament és més 
assimilable a un lloguer i, en canvi, 
pot tenir l’estabilitat de la compra. 
L’edifi ci sempre és propietat de la 
cooperativa i aquesta no es dissol 
un cop aixecat l’immoble sinó que 
es manté en el temps. L’Ajuntament 
disposa d’un estudi previ per a la 
promoció de cooperatives en ces-
sió d’ús a un solar de la Rasa (Mas 
Rampinyo), on es podria construir 
un bloc de 32 pisos. A l’octubre del 
2017 va tenir lloc una presentació 
pública d’aquesta alternativa d’ha-
bitatge i aquest 2018 hi ha una par-
tida de 2.000 euros per continuar 
amb la difusió d’aquest model.

6. Bonifi cació de l’IBI. Les persones 
que cedeixin el seu habitatge per a 
ús o lloguer social rebran una boni-
fi cació del 90% de la quota íntegra 
de l’impost sobre béns immobles. 
L’Ajuntament vol ampliar la borsa 
de lloguer per tal d’ampliar el ventall 
de vivendes disponibles per facilitar 
el lloguer a preus assequibles. La 
propietat es benefi cia de diferents 
serveis, ja que, de forma gratuïta, 
l’Ofi cina Local d’Habitatge li propor-
ciona pòlissa multirisc i de caució, 
la tramitació del contracte i les pò-
lisses, intermediació fi ns a la fi  del 
contracte i informació i tramitació 
dels diferents ajuts que atorguen la 
Generalitat i el Consorci Metropolità 
de l’Habitatge.

La despesa
en projectes d’habitatges

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

No hi apareixen
partides específi ques
d’habitatge (govern PSC-CiU)

68.000 euros

34.000 euros

310.391 euros

ves en cessió d’ú

f

Ofi cina Local d’Habitatge
Av. Unitat, 6
935 726 474
habitatge@montcada.org
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...També és notícia.........................................
CAN CUIÀS

Avancen les obres de construcció de 
la rotonda d’accés al polígon industrial
L’actuació que s’està fent a la N-150 –sufragada per l’AMB 
i, en un 30%, pels propietaris del polígon de Can Cuiàs– té 
com a objectiu dotar l’espai industrial d’una entrada dife-
renciada respecte la que actualment comparteix amb el 
barri residencial. En el tram afectat per les obres, el trànsit 
s’ha desviat provisionalment al costat més proper al Turó i 
s’hi han instal·lat bandes reductores de velocitat per garan-
tir la seguretat  viària. Aquesta és la primera de les rotondes 
previstes al vial, la segona es farà a l’alçada dels accessos 
al polígon Coll de Montcada i al cementiri de Collserola | PA
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La Marea pensionista de Montcada i Reixac ha decidit ajornar fi ns al set-
embre les concentracions que fa cada dilluns, a les 12h, davant de la Casa 
de la Vila per reclamar la pujada de les pensions. El col·lectiu va iniciar les 
seves reivindicacions a principi d’any per denunciar l’augment de només el 
0,25% aprovat pel govern de l’Estat espanyol per a l’actual exercici. L’acte 
setmanal de protesta compta amb el suport de la Favmir | PA

PROTESTES
La Marea pensionista atura les mobilitzacions 
setmanals fi ns al proper mes de setembre

L’AV Can Sant Joan ha alertat so-
bre els efectes que poden tenir 
sobre la salut de les persones i la 
vegetació els productes químics 
que hi ha als herbicides que Adif 
utilitza per evitar que surtin plan-
tes a les vies. “Haurien d’avisar a 
l’Ajuntament sobre els dies que 
passa el tren pesticida; malgrat 
que sempre ho fa en horari noc-
turn, caldria informar la ciuta-
dania per evitar que, al seu pas, 
hi hagi veïns a prop de les vies”, 
reclama el president de l’entitat 
veïnal, José Luis Conejero. 
L’AV sosté que el 80% de la vege-
tació plantada en paral·lel a l’R2 
en el marc de la recuperació de 
l’espai del Rec Comtal entre Can 
Sant Joan i Vallbona ha mort per 
culpa d’aquestes fumigacions, 
l’última de les quals es va fer el 4 
de juny | PA

Denúncia veïnal
sobre els efectes de 
les fumigacions que 
ADIF fa a les vies

‘Cal que aprofi tem les municipals 
per eixamplar l’independentisme’

El PDeCAT de Montcada va 
tancar el 9 de juliol el curs polític 
amb una xerrada de la portaveu 
del partit, Maria Senserrich, que 
va ser diputada al Parlament du-
rant les tres últimes legislatures. 
L’acte, fet al local de la formació, 
va ser presentat per la presidenta 
del grup local, Amèlia Morral, i 
també va comptar i amb el porta-
veu del grup municipal a l’Ajunta-
ment, Joan Carles Paredes.
Senserrich va fer una crida a les 
agrupacions locals perquè treba-
llin “per eixamplar les bases de 
l’independentisme amb els ulls 
posats a les eleccions del 2019”, 
destacant el paper dels municipis 
en la celebració del referèndum 
de l’1 d’octubre. 

Optimisme moderat. L’exdiputada 
va valorar positivament l’acosta-

ment dels polítics i activistes em-
presonats, “tot i que els volem 
lliures i a casa seva” –va afe-
gir–, i va demanar a la militància 
un vot de confi ança per abordar 
un procés de diàleg i negociació 
amb el nou govern del socialista 
Pedro Sánchez. 
Com a acord destacat, Senserrich 
va assenyalar el compromís del 
govern espanyol de retirar tots 
els recursos interposats durant la 
passada legislatura contra les lleis 
de caire social, ambiental i fi scal 
que va aprovar el Parlament. La 
portaveu del PDeCAT es va mos-
trar confi ada que el govern cen-
tral compleixi aquests acords, tot 
i que veu més difícil que accepti 
el dret d’autodeterminació. “Mal-
grat això, no podem tancar cap 
porta”, va remarcar, tot argumen-
tat que la Constitució ja no pot ser 
l’excusa per no reconèixer aquest 

dret. Per últim, va plantejar la 
necessitat de continuar “remant 
junts amb associacions vitals 
per al procés com l’ANC i Òm-
nium Cultural”.

Proper curs. Per la seva banda, 
Paredes es va referir a la comple-
xitat del curs polític que acaba i a 
les noves incògnites que s’obren 
de cara al pròxim, “on haurem 
de continuar treballant per 
fer República i per aconseguir 
que els presos i exiliats polí-
tics puguin tornar a casa”. Per 
al portaveu del grup municipal 
del PDeCAT, aquesta ha de ser 
la feina prioritària de la forma-
ció i va posar en segon pla les 
eleccions  municipals. “El nostre 
és un partit ordenat i amb les  
idees clares i no tenim pressa 
ni per fer primàries ni per ela-
borar el programa”–va dir.

Laura Grau | Montcada

La portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, posa el focus en els comicis del 2019

POLÍTICA
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Senserrich, al centre de la imatge, fl anquejada per la presidenta local del partit, Amèlia Morral, i el portaveu a l’Ajuntament, Joan Carles Paredes 

L’alcaldessa reivindica 
el paper del municipi en el 
si de l’Àrea Metropolitana

L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va reivindicar el 
12 de juliol l’important paper de 
Montcada i Reixac a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) 
en el decurs de la presentació de 
l’Anuari Metropolità de Barcelo-
na 2017, que han publicat l’AMB 
i l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans (IERMB). Amb 
el títol ‘El dret a la metròpoli’, 
aquesta publicació recull un se-
guit d’estudis sobre aspectes de 
la metròpoli barcelonina que per-
meten accedir a un coneixement 
actualitzat de les principals dinà-
miques socials, econòmiques i 
ecològiques que la confi guren.

Solidaritat recíproca. Durant la 
seva intervenció, Campos va des-
tacar la singularitat del municipi 
respecte la resta de ciutats que 
conformen l’AMB. “Per la seva 
ubicació estratègica, Montcada 
i Reixac ha suportat sempre un 

elevat cost en infraestructures 
viàries i ferroviàries i en equi-
paments que donen servei prin-
cipalment a Barcelona però 
també a la resta de l’Àrea”, va 
explicar l’edil, tot reivindicant que 
cal acabar amb aquest greuge his-
tòric. “La solidaritat en presta-
ció serveis ha de ser bidireccio-
nal”, va dir. 
L’alcaldessa també va expressar el 
seu convenciment que “el futur 
del municipi passa obligatòria-
ment pel creixement coordinat 
i per una visió estratègica i con-
junta amb la resta de ciutats 
metropolitanes”.
L’edil va fer la seva ponència en 
el marc d’una taula rodona que 
també va comptar amb la partici-
pació de Janet Sanz, vicepresiden-
ta de Planifi cació Estratègica de 
l’AMB i regidora de l’Ajuntament 
de Barcelona; Raquel Sánchez, al-
caldessa de Gavà, i Ricard Gomà, 
professor de Ciència Política de la 
UAB i director de l’IERMB.

L’edil exposa la necessitat de marcar estratègies conjuntes

PONÈNCIA

Pilar Abián | Redacció

Laura Campos, a la dreta de la imatge, durant la seva intervenció, al costat de l’alcaldessa de Gavà
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L’inici de l’actuació, previst per al 16 de juliol, es va ajornar a l’endemà 
a causa de la pluja. La intervenció l’executa l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb un cost de 454.000 euros i es preveu que estigui en-
llestida al mes de gener. Les obres provocaran alteracions de trànsit i 
ha motivat canvis provisionals de les parades del servei d’autobusos 
(concretament de les línies 96 i 155) | PA

MAS RAMPINYO
Comencen les obres per a la instal·lació de dos 
ascensors al pas soterrat de la línia R3
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FESTIVAL SOLIDARI 
L’organitza Montcada Solidària el 29 
de setembre al Teatre Municipal per 
recaptar fons per ajudar els refugiats

Els exteriors de la Casa de la Mina 
van acollir el 12 de juliol l’acte de 
benvinguda ofi cial als dos infants 
sahrauís que estaran amb famílies 
montcadenques fi ns a l’agost en 
el marc del projecte Vacances en 
Pau, que impulsa l’Ajuntament 
amb el suport de Montcada So-
lidària i altres ong de solidaritat 
amb el poble sahrauí, expulsat de 
la seva terra –l’excolònia espanyo-
la del Sàhara Occidental– fa més 
de quaranta anys. 
L’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora de Solidaritat i Coopera-
ció, Mónica Martínez, ambdues  
d’ICV-EUiA, van agrair la col-
laboració a les famílies d’acollida 
que tindran a casa seva Naha 
Brahim i Aali 
Mohammed, 
una nena i un 
nen d’11 anys 
provinents dels 
c ampament s 
de refugiats 
de Tinduf, a 
Algèria. En 
representació de Montcada So-
lidària, Mireia Sanz va valorar 
positivament que “les famílies 
que l’any passat van participar 
al programa repeteixin l’expe-
riència” i confi a que l’any vinent 
se n’afegeixin de noves per poder 
ampliar el nombre d’infants que 

passin l’estiu al municipi. L’acte va 
consistir en un berenar i el lliura-
ment d’un paquet amb material 
escolar i esportiu i estris de cuina 
destinats a les famílies dels infants.

Experiència enriquidora. Naha 
Brahim torna a estar amb la fa-
mília que la va acollir l’any pas-
sat, el matrimoni Repiso-Pellicer 
i la seva fi lla gran. “L’experièn-
cia va ser molt positiva i hem 
volgut repetir amb la mateixa 
nena perquè vam establir una 
relació molt maca i creiem que 
aquest any encara serà millor 
perquè ja ens coneixem”, va dir 
el pare, qui recomana l’acollida a 
altres famílies, especialment amb 
fi lls de les mateixes edats. 

Aali Moham-
med, que ha 
sortit dels cam-
paments per 
tercera vegada, 
s’estarà amb la 
parella formada 
per Anna Riera 
i Carles Vilalta, 

que l’any passat es va estrenar 
com a família d’acollida amb una 
nena. “Repetim l’experiència 
perquè entenem que és una 
oportunitat per als infants sah-
rauís passar l’estiu en un entorn 
diferent però, sobretot, perquè 
estem a favor de la causa sah-

rauí i la recuperació del seu ter-
ritori, usurpat pel Marroc”, va 
dir Vilalta, tot remarcant que, a 
pesar de la duresa de les condici-
ons de vida als campaments i el 
contrast amb la vida d’aquí, els 
nens estan desitjant tornar amb 
les seves famílies quan fi nalitzen 
les colònies. 
El projecte de ‘Vacances en pau’ 
es va recuperar l’any passat al 
municipi amb l’acollida de tres 
infants. Montcada ja havia parti-
cipat en la iniciativa a la dècada 
dels anys 90, durant la qual cada 
estiu s’acollien prop d’una vinte-
na d’infants sahrauís.

Laura Grau | Can Sant Joan

Naha Brahim i Aali 
Mohammed tenen 11 
anys i provenen dels 
campaments de Tinduf, 
al desert d’Algèria

Els infants sahrauís amb les seves famílies d’acollida, la delegació municipal i els representants de l’entitat Montcada Solidària
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‘VACANCES EN PAU’

L’acte va tenir lloc el 12 de juliol a la Casa de la Mina i va consistir en un berenar i l’entrega d’obsequis per a la canalla 

Benvinguda als dos infants sahrauís 
que passen l’estiu amb famílies locals

Unes colònies amb moltes activitats
Durant la seva estada amb les fa-
mílies de Montcada, els nens par-
ticiparan en diversos actes con-
junts amb altres infants que han 
arribat a Catalunya i resideixen a 
localitats veïnes. El 22 de juliol, 
tindrà lloc l’acte central de suport 
al poble sahrauí, de caire reivindi-
catiu i lúdic, a Barcelona, al matí, 
i a Sabadell, a la tarda. Durant el 
mes de juliol, ambdós infants acu-
deixen diàriament al Casal d’estiu 
que organitza la Regidoria d’Edu-
cació, Infància i Joventut, tenen 
accés gratuït a la piscina d’estiu 

de la Zona Esportiva Centre i pas-
sen per una revisió mèdica al CAP 
Montcada. Tornaran a casa seva 
el 28 d’agost. Montcada i Reixac 
va recuperar l’estiu passat el pro-
jecte ‘Vacances en pau’, que pre-
tén que la canalla dels camps de 
refugiats passi l’estiu lluny de les 
dures condicions de vida al seu 
entorn, el desert algerià, i cone-
guin altres realitats diferents de 
la seva. L’única condició per a les 
famílies acollidores és que no po-
den viatjar amb els infants fora de 
l’Estat espanyol | LG
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L’entitat Montcada Solidària 
organitzarà el 29 de setembre 
un festival que té per objectiu 
recaptar fons per ajudar les per-
sones refugiades que arriben 
a Europa fugint de la fam i els 
confl ictes bèl·lics dels seus països. 
L’espectacle tindrà lloc al Teatre 
Municipal (19h) i compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
i de diverses entitats del teixit 
cultural del municipi com els 
grups de tea tre Teatroia’t, Tea-
trac, Tea345, Sayuc, La Salle, 
l’Aula de Teatre Dèria Teatre i 
Els Titelles, les corals Giravolt i 
Mare de Déu del Turó, els Cas-
tellers de Montcada, els Diables 
de Can Sant Joan, la rapera Lil 
Russia, les escoles de ball Gris-
Dance i Susana Arévalo i el grup 
Viurem Lliures, de La Salle. “En 
comptes de fer el típic festival 
d’actuacions, volem presentar 
un espectacle amb un fi l ar-
gumental de denúncia sobre 
les situacions que afecten les 

persones refugiades”, explica 
David Velasco, de Montcada So-
lidària. Un pare i el seu fi ll, inter-
pretats pels actors Xeui Jiménez i 
Gerard Vives, aniran obrint unes 
maletes on hi hauran diferents 
històries sobre el paper de les 
dones refugiades, la política de 
la Unió Europea, algunes vivèn-
cies personals i la importància de 
les organitzacions  no governa-
mentals. “És una altra mane-
ra de reivindicar una solució 
a aquesta crisi humanitària”, 
explica Velasco, qui convida la 
ciutadania a assistir a l’especta-
cle. Les entrades es podran com-
prar a partir del 3 de setembre 
al preu de 10 euros a l’Auditori 
Municipal i al web mirteatres.cat, a 
través del qual també es podran 
fer aportacions a la fi la zero. 

Recital poètic. Montcada Solidà-
ria va recollir més de 1.000 eu-
ros en donacions amb motiu del 
recital poètic que va organitzar 
el 7 de juliol al jardí de l’antic 

parvulari de l’escola Mitja Cos-
ta, a Terra Nostra –on estan els 
locals d’Adimir i Dèria Teatre. 
L’obra, a càrrec del grup teatral, 
repassa la fi gura i l’obra d’An-
tonio Machado i es va estrenar 
en la darrera edició del cicle de 
poesia Poeticae que organitza la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
de l’Ajuntament. David Velasco, 
Xeui Jiménez i Ramon Bueno 
van recitar poemes i textos signi-
fi catius del poeta i escriptor anda-
lús, acompanyats amb la guitarra 
de Mariona Grau i la projecció 
d’imatges. 
Una cooperant de Montcada 
Solidària viatjarà de nou aquest 
estiu a Grècia per fer arribar di-
rectament les donacions obtingu-
des per l’entitat. En concret, una 
part dels diners –3.000 euros– es 
destinarà a un projecte que s’es-
tà duent a terme a l’illa grega de 
Lesbos per promoure activitats 
esportives i tallers de ioga i medi-
tació en benefi ci de la salut men-
tal de les persones refugiades. 

Els actors de Dèria Teatre durant el recital poètic amb fi nalitat solidària que van fer el 7 de juliol als exteriors de l’antic parvulari de Terra Nostra
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Sílvia Alquézar | Redacció

MONTCADA SOLIDÀRIA

El festival, que implica diversos col·lectius, es farà el 29 de setembre al Teatre Municipal

L’entitat prepara un espectacle per 
recollir fons per ajudar els refugiats

BEQUES MENJADOR 
La Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental acorden millorar la prestació del servei
L’ens comarcal i el Departament d’Ensenyament s’han compromès a 
col·laborar conjuntament per garantir la sufi ciència alimentària a l’eta-
pa de secundària obligatòria i establir nous criteris per a l’assignació de 
les beques de menjador al 100%. Així ho van acordar els alcaldes i al-
caldesses dels municipis vallesans durant la reunió que van mantenir 
el 13 de juliol amb el conseller d’Educació, Josep Bargalló, a la seu del 
Consell Comarcal. També es va parlar de millorar altres qüestions com 
l’educació en edat bressol, el manteniment dels equipaments educa-
tius, la segregació escolar i la formació professional | SA

El consistori realitza aquest estiu 
diferents actuacions per millorar 
els centres educatius del mu-
nicipi. Una de les accions més 
destacades és l’arranjament 
dels lavabos de la planta baixa, 
del pati i de dos vestuaris de 
l’escola El Turó, una reclama-
ció de l’Ampa i del centre. Les 
obres tenen un import proper 
als 50.000 euros i estaran en-
llestides abans de l’inici del nou 
curs. Una altra de les actuacions incloses en aquest programa i que ja 
s’ha posat en marxa és la pintura de l’escola El Viver, que acabarà a fi nals 
d’agost, amb una inversió de prop de 35.000 euros. Del 17 de juliol al 10 
d’agost està previst pintar el Centre de Formació d’Adults, una interven-
ció que compta amb un pressupost de 9.000 euros. Aquest estiu també 
s’instal·larà aire condicionat a l’EBM Can Sant Joan (9.000 euros) | SA

CENTRES EDUCATIUS
L’Ajuntament arranjarà els lavabos de l’escola El Turó

Prop d’una vuitantena de 
persones van participar a les 
dues sessions del taller de 
circ a la Casa de la Mina, or-
ganitzades el 7 i 14 de juliol 
per l’associació La Perifèrica 
que gestiona el bar de l’equi-
pament municipal. L’objectiu 
és reprendre l’activitat a la 
tardor. Les persones interes-
sades a formar part del projecte es poden posar en contacte amb l’en-
titat a través del correu electrònic somlaperiferica@gmail.com. D’altra 
banda, la compania Arritmados va portar el dia 14 el seu espectacle 
d’acrobàcies,  malabars, dansa i equilibris als exteriors de la Casa de la 
Mina en una iniciativa de la Xarxa d’Equipaments de l’Ajuntament | SA

CASAL DE LA MINA
Els tallers de circ es reprendran a la tardor
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PATI OBERT 
Taller de fer joguines i sessió de contes musicals
El taller, adreçada a infants de 0 a 3 anys, es farà el 24 de juliol, 
de 18 a 20h, al pati obert de l’escola El Viver, amb la col·laboració 
del grup Lucina. Per la seva banda, la Biblioteca de Can Sant Joan 
explicarà contes amb cançons. El dia 27, s’organitzarà una tarda 
de jocs per provar les creacions realitzades al taller | SA
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PROGRAMA D’OCUPACIÓ JUVENIL

Un total de 15 joves del muni-
cipi de 16 a 25 anys, en situació 
d’atur i abandonament escolar, 
participa en el projecte Restau-
raMiRjove, una nova iniciativa 
d’inserció laboral que ha posat 
en marxa l’Ajuntament gràcies a 
una subvenció de prop de 44.000 
euros rebuda en el marc d’un 
programa d’ocupació juvenil del 
govern estatal fi nançat amb fons 
europeus. El curs, que consta de 
440 hores de classes teòriques i 
80 pràctiques a empreses, va co-
mençar el 28 de maig i s’allargarà 
fi ns a fi nal d’any. Durant aquests 
mesos, el jovent rebrà una for-
mació professional d’iniciació 

a l’hosteleria com a ajudant de 
cambrer, que també inclou algu-
nes nocions d’elaboracions culi-
nàries, a més d’orientació laboral 
i l’aprenentatge d’habilitats soci-
als. “L’objectiu és que coneguin 
l’ofi ci i es plantegin la possibili-
tat de tornar a estudiar per tal 
de tenir més opcions a l’hora 
de trobar una feina”, comenta 
Carme Fructuoso, educadora del 
projecte RestauraMiRjove, coor-
dinat per la Regidoria d’Educa-
ció, Infància i Joventut i el depar-
tament de Promoció Econòmica i 
Ocupació. 

Espai real. Les classes s’impar-
teixen entre el Centre Cívic La 

Ribera i un bar tancat de la plaça 
Joanot Martorell que l’Ajunta-
ment ha llogat per tal que els jo-
ves puguin fer el curs en un espai 
real. Els joves assisteixen a clas-
se de dilluns a divendres, de 9 a 
13.30h, excepte els dimarts, que 
fan horari ininterromput de 9 a 
16h amb l’objectiu de preparar 
i servir un àpat, que es mengen 
ells mateixos. 
D’altra banda, el grup ja ha fet 
alguns serveis a clientela externa 
com l’aperitiu de la cloenda dels 
programes del Dipositiu Transi-
ció Escola-Treball (Diltet) de 
l’Ajuntament i un esmorzar per a 
tècnics municipals. “Han fet un 
gran progrés i estan molt mo-

tivats, un dels èxits d’aquesta 
iniciativa pionera al municipi 
en el marc del Diltet”, explica 
Fructuoso. Després de les vacan-
ces d’estiu, els joves reprendran 
les classes i començaran a fer les 
pràctiques a empreses. “Sempre 
m’ha agradat l’hostaleria. Els 
meus pares tenen un bar i cada 
vegada crec que aquest ofi ci 
pot ser una bona sortida labo-

ral. Estic molt content amb el 
curs perquè hem aprés moltes 
coses”, explica Dani Romero, de 
17 anys. En aquest sentit també 
s’ha expressat Duaa Lemsidi, de 
18 anys, l’única noia del grup, qui 
es mostra satisfeta de l’experièn-
cia: “M’està agradant tant que, 
fi ns i tot, m’estic plantejant la 
possibilitat de fer un cicle mig 
d’hostaleria”.

Quinze joves participen en la formació, impulsada per l’Ajuntament amb fons europeus

Aprendre la professió d’ajudant de 
cambrer per accedir al món laboral 

Els joves del pla RestauraMiRjove aprenen en un establiment de la plaça Joanot Martorell
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Lluís Torrents és l’actual propietari de la botiga Cal Lluís, que van obrir els seus avis al 1926 sent una barberia i una espardenyeria
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Els avis de l’actual propietari van obrir l’establiment com 
a barberia i espardenyeria al carrer principal del barri

La merceria Cal Lluís 
baixa la persiana després 
de 92 anys d’activitat 

MAS RAMPINYO

La merceria i sabateria Cal Llu-
ís, al número 48 de l’avinguda de 
Catalunya, tanca les seves portes 
després de 92 anys d’activitat. El 
seu propietari, Lluís Torrents, és 
la tercera generació d’una nissaga 
de comerciants de Mas Rampinyo 
que van iniciar els seus avis, Lluís 
Ferrer i Rosa Comerma, quan al 
1926 van obrir un establiment on 
s’oferien els serveis de barberia i 
espardenyeria. “Al principi, les 
sabatilles les feien ells mateixos 
amb espart però, en temps de 
la República, ja les van comen-
çar a comprar fetes”, comenta 
Torrents, qui recorda que el seu 
avi li explicava que antigament els 
pagesos s’afaitaven només un dia 
a la setmana, els dissabtes al matí. 
Després de la Guerra Civil, la seva 
mare, Soledad Ferrer, va començar 
a fer-se càrrec de la botiga, junta-
ment amb la seva tieta. “Tenien 
productes de merceria i també 

feien les samarretes de teixit de 
punt per a l’equip de bàsquet 
d’Aismalibar”, diu Torrents. Al 
1962, la família va fer una ampli-
ació de l’establiment i, al 1983, va 
tancar la barberia. Lluís va agafar 
les regnes del negoci al 1987 i, com 
que també conduïa un taxi, va con-
tractar una dependenta per ajudar 
a portar la botiga i poder compagi-
nar les dues ocupacions. 

Decisió difícil. La botiga de Cal 
Lluís tancarà les portes a l’agost, tot 
i que l’adéu defi nitiu no serà fi ns a 
fi nal d’any amb l’objectiu de ven-
dre el gènere en estoc. “La botiga 
ha estat la meva vida. La decisió 
de baixar la persiana ha estat 
difícil, però molt meditada”, ma-
nifesta Torrents, qui lamenta que 
en l’actualitat el carrer principal de 
Mas Rampinyo hagi perdut pràcti-
cament la majoria del comerç que 
hi existia: “Abans hi havia dues 
carnisseries, una joieria, una pas-

tisseria, sabateries, merceries... 
Era un eix comercial molt actiu 
i concorregut. Però, ara, només 
queden el forn i l’estanc”. Per al 
propietari de Cal Lluís, la progres-
siva desaparició del comerç tradici-
onal i de proximitat respon a mo-
tius diversos com els nous hàbits 
de consum –amb la compra per In-
ternet i als centres comercials–  i els 
canvis demogràfi cs, amb l’arribada 
de nova població i l’envelliment de 
l’antiga clientela. “Nosaltres hem 
sobreviscut perquè no paguem 
lloguer, treballem moltes hores i 
coneixem molt bé els nostres cli-
ents”, explica Torrents. 

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

La mare de Lluís Torrents, Soledad Ferrer, va començar a treballar a la botiga amb 17 anys
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Sílvia Alquézar | Montcada
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DIA DE L’ORGULL LGTBI

La projecció del documental ‘En 
Femme’, el 10 de juliol a l’Audi-
tori Municipal, va posar el punt 
fi nal al programa d’activitats que 
va organitzar la Regidoria de 
Polítiques d’Igualtat per celebrar 
al municipi el Dia de l’Orgull 
LGTBI. El reportatge recull el 
testimoni de diverses persones 
transsexuals i les seves famílies,  
donant visibilitat a la realitat 
dels ‘crossdressers’, els homes 
als quals els agrada vestir-se de 
dones però que, en molts casos, 
són heterosexuals i porten una 
vida habitual del gènere masculí. 
A l’acte va assistir la directora del 

documental, Alba Balbé, i alguns 
dels seus protagonistes, els quals 
van destacar el paper de l’associa-
ció Enfemme de Barcelona, que 
proporciona acompanyament i 
suport al col·lectiu.

Debat. “Aquest reportatge ha 
estat possible gràcies al pro-
cés de politització que ha fet 
el grup”, va comentar Balbé, 
antròpologa de formació, que 
va decidir realitzar el fi lm en el 
marc de la seva tesi doctoral. Per 
a la directora, l’entitat és un espai 
d’empoderament i de seguretat 
per a les persones trans. “A tra-
vés dels vincles d’afi nitat, han 

creat un discurs que ha permès 
donar visibilitat a la seva situa-
ció per tal d’erradicar l’estigma 
que pesa sobre la transsexuali-
tat”, va manifestar la directora, 
qui també va remarcar la im-
portància del pas que han donat 
aquestes persones de fer pública 
la seva identitat “ja que mostren 
referents de la discontinuïtat de 
gènere”. També van intervenir 
algunes de les protagonistes, com 
Alexis, qui va parlar de la seva 
reacció quan la seva dona va des-
cobrir que era un ‘crossdressers’. 
“Li vaig dir que no ho tornaria 
a fer, però és més honrat dir-ho 
i no amagar-se”, va manifestar. 

El programa acaba amb la projecció del documental ‘En Femme’, a l’Auditori
Donar visibilitat als ‘crossdressers’

Sílvia Alquézar | Montcada

L’alcaldessa va presentar l’acte en presència de la directora (dreta) i algunes protagonistes del reportatge sobre la diversitat transsexual
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‘EL REC COMTAL ES MOU’

Les pròximes propostes són una gimcana i la pintada d’un mural creatiu reciclat

Les primeres activitats del programa 
atrauen força assistència de públic

Les primeres activitats de la nova 
temporada del projecte ‘El Rec 
Comtal es mou’ han tingut una 
bona resposta ciutadana.  El pro-
grama es va iniciar el 7 de juliol amb 
jocs d’aigua, a la part de Vallbona, 
i l’endemà es va fer un esmorzar 
saludable al sector de Montcada. 
El dia 13 hi va haver una activitat 
per analitzar la qualitat de l’aigua 
del canal, amb la col·laboració de 
la Casa de les Aigües de Trinitat 
Nova, i el dia 15 es va fer un taller 
d’argila, a Can Sant Joan.

Altres propostes. El 20 de juliol hi 
ha previst una gimcana a la part 
de Vallbona, de 18 a 20h; el 21, 
es farà un mural creatiu reciclat, a 
la zona de Can Sant Joan, de 18 a 
20h; el dia 28, hi haurà jocs lliures 
per a infants de 0 a 6 anys, d’11 a 
12.30h, a la part de Vallbona, amb 
la col·laboració de l’entitat ‘Tata 

inti’; i el 29 de juliol, els partici-
pants podran dissenyar una gorra 
amb grafi ts seguint les indicacions 
de l’artista Paco, de 12 a 14h, a la 
part de Montcada. ‘El Rec Com-
tal es mou’ és un projecte que té 
per objectiu promoure activitats 
culturals, socials  i mediambientals 

al voltant del Rec que reverteixin 
directament als barris per on passa 
el canal, Can Sant Joan i Vallbona. 
Les activitats estan organitzades 
per la Taula Comunitària, formada 
per entitats i col·lectius d’ambdós 
barris, i estan sufragades pel Con-
sorci del Besòs.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els jocs d’aigua del passat 7 de juliol van inaugurar la programació de la nova edició
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Canvio.  Cuina de vitro amb forn per 
cuina de gas. Tel 617 233 503.
Instalador. Me ofrezco como in-
stalador de cámaras web de vigi-
lancia en domicilios y empresas. 
Precio: 199 euros. Tel. 0039 349 
884 2897. Email: cicero.cavati@
gmail.com
En venda. 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. Tel. 650 020 287.

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

anuncis gratuïts
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>Editorial

La propera edició de 
‘La Veu’, el 14 de setembre
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Volvemos en septiembre 
La Marea Pensionista de Montcada i 
Reixac quiere dar las gracias a todas 
las personas y familias que apoyan 
este movimiento de lucha por la de-
fensa de nuestras pensiones, ya que 
es un derecho que tenemos todas las 
personas jubiladas.
De acuerdo con la coordinadora esta-
tal de la Marea Pensionista, todas las 
personas pertenecientes al movimien-
to hemos llegado al consenso de parar 
las concentraciones de los lunes en los 
ayuntamientos hasta septiembre. En-
tonces volveremos a seguir defendiendo 
nuestras pensiones y a luchar por ellas 
si no nos dan una solución digna para 
todas las personas del presente y del 
futuro. ¡Hasta septiembre!

 F. N.
Marea Pensionista

Agraïment
Aquest estiu Montcada Solidària desti-
narà 3.000 euros a projectes destinats, 
a la població refugiada que es troba a 

l’illa de Lesbos (Grècia). Aquesta apor-
tació serà possible gràcies al suport que 
hem rebut de diferents administracions, 
col·lectius i persones a títol individual. 
Concretament, volem agrair a les regido-
ries de Cooperació i Cultura i Patrimoni 
la seva col·laboració en els diferents ac-
tes que hem fet al llarg de l’any així com 
en l’organització del festival que farem 
el 29 de setembre al Teatre Municipal 
amb la participació d’entitats culturals 
locals, la recaptació del qual també es 
destinarà a projectes solidaris. 
Gràcies als treballadors de l’Ajuntament 
i al propi consistori per haver decidit 
destinar la meitat dels diners de la vaga 
del passat 8-M a Montcada Solidària; 
als músics i grafi ters que van participar 
a la celebració del Dia Mundial de les 
persones refugiades; a Dèria Teatre, 
per la funció que va fer el 7 de juliol en 
benefi ci de la nostra entitat; al forn de 
pa Nancy, per les seves donacions; als 
alumnes de La Salle del programa Faig, 
i a les Ampa de les escoles Mitja Cos-
ta i Reixac, així com a Robert Navarro, 

per la seva inestimable col·laboració. 
El nostre agraïment també a totes les 
persones que, d’una manera o altra, 
estan responent a la crida desespe-
rada dels milers de persones que, fu-
gint de la guerra o d’altres injustícies, 
demanen refugi. El nostre compromís 

com a entitat és fer arribar tota aques-
ta ajuda de forma directa a Lesbos a 
través d’una cooperant que hi anirà 
aquest mes d’agost per tercer any 
consecutiu.

D. P.
Montcada Solidària

Opinió

Parèntesi estiuenc

Arriben les vacances després 
del penúltim curs del mandat 
que ha estat marcat pel refe-
rèndum de l’1-O a Catalunya 
i també pel recent canvi de 
govern estatal. La política ha 
marcat, sens dubte, l’actua-
litat informativa dels últims 
mesos i continuarà fent-ho a 
partir del setembre, en què co-
mençarà el compte enrere per 
a les municipals.  
També serà un període deci-
siu pel que fa al projecte del 
soterrament de l’R2. El canvi 
de govern a Madrid ha posat 
en alerta el govern local i la Pla-
taforma pel que fa als compro-
misos adquirits pel PP que, de 
moment, sembla que el PSOE 
manté. Però serà en els pro-
pers pressupostos estatals on 
ha de quedar refl ectit aquest 
acord en una partida econòmi-
ca ajustada a les necessitats 
del projecte. Benvingut, doncs, 
aquest parèntesi estiuenc de 
cara a preparar-nos per als 
nous reptes. Bones vacances!

Cal Mestres, més que una barberia
Al carrer Major encara sobreviuen alguns establiments històrics que 
han passat de pares a fi lls i que conserven el sabor d’una altra època. 
El Retrovisor d’aquest mes, al canal Youtube de Montcada Comuni-
cació, el dediquem a Mestres Perruquers, abans Cal Mestres, una 
històrica barberia fundada al 1930 per Josep Mestres Sisó, més co-
negut com Josepet, que ja va per la quarta generació.
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El 12 de setembre s’obrirà el 
termini d’inscripció a l’oferta de 
cursos i tallers per a la nova tem-
porada que organitza l’Ajunta-
ment als diferents equipaments i 
centres cívics del municipi. Una 
de les novetats en l’àmbit de la 
formació musical és la introduc-
ció del caixó com a instrument 
de percussió (de diferents es-
tils) al Kursaal, on també es fan 
classes de baix, bateria, piano i 
guitarra (elèctrica, fl amenca i 
espanyola) i un taller de combo 
per a les persones que vulguin 
fer música en grup. A la Casa de 
la Vila, l’oferta musical també in-
clou el saxofó, el clarinet, la fl au-
ta travessera i el violí. Al Centre 
Cívic Can Cuiàs s’oferirà  com 
a novetat un curs de cant coral 
per a infants de 6 a 11 anys. Al 
Centre Cívic la Ribera, hi haurà 
monogràfi cs de manualitats per 
a adults, que inclouran tècniques 
com el fals òxid i l’scrapbooking, i 
noves xerrades de l’Espai de Sa-
lut en col·laboració amb l’Insti-
tut Català de la Salut (INS). Al 
Centre Cívic l’Alzina, hi haurà 
zumba, sardanes, dansa oriental, 
pilates i balls de festa major.

Altres novetats. El Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina oferirà 
com a novetats un taller de re-
tocs fotogràfi cs i presentacions  
digitals i el taller ‘Connecta’t a 

la xarxa’. Les inscripcions per a 
les activitats de l’equipament del 
parc de les Aigües es faran del 
6 al 14 de setembre. L’Afotmir 
també ofereix cursos de fotogra-
fi a al Centre Cívic Antigues Es-
coles de Mas Rampinyo. 
Els interessats a fer pilates i ioga 
al Kursaal s’han d’adreçar a les 
ofi cines de l’IME –al Montcada 
Aqua– a partir de l’1 de setembre 
ja que les classes comencen el dia 
17. El llibret amb l’oferta comple-
ta de cursos i tallers municipals 
es publicarà al setembre. Hi hau-
rà descomptes per als jubilats i 
les persones en situació d’atur i 
preus especials per matricular-se 
a més d’una activitat. 

Laura Grau | Redacció

Entre les novetats destaquen un curs de caixó al Kursaal i un de cant coral per a infants al Centre Cívic de Can Cuiàs

TEMPORADA 2018-2019

Un alumne del curs de bateria que es fa al Kursaal, durant les aules obertes que es van fer a l’Auditori Municipal  amb motiu del fi nal de curs
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Els alumnes del Taller de Teatre van estrenar una adapta-
ció de l’obra clàssica ‘Lisístrata’ el 14 de juliol al Kursaal.  
A més d’interpretar el text d’Aristòfanes, representat per 
primera vegada l’any 411 a.n.e a la Grècia clàssica, els 
alumnes es van ocupar de dissenyar i confeccionar el 
vestuari i de muntar l’escenografi a, en un exercici de 
creació integral supervisat pel professor d’art dramàtic 
Climent Sensada. El resultat és una comèdia fresca i 
divertida que narra la història d’un grup de dones que, 
fartes de la incapacitat dels polítics i militars per aturar 
la guerra contra Esparta, decideixen fer front comú amb 
l’única arma de què disposen: abstenir-se de mantenir 
relacions sexuals amb els homes fi ns que no se signi 
la pau. L’obra, d’una hora de durada, es podrà tornar a 
veure a la tardor en el marc de la mostra de teatre local 
Montcada a Escena | LG

> ‘Lisístrata’, un clam universal 
de les dones contra la guerra

Les inscripcions per a la nova oferta de 
cursos i tallers s’obriran el 12 de setembre

PÀG. 17

HAMSA HAMSA, AL GREC
Anna Casado lidera aquest grup que 
recupera música sefardita i oriental
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Al voltant de 700 persones van 
assistir a les dues sessions del 
programa Cinema a la fresca 
que la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni va organitzar els dies 
6 i 13 de juliol a la plaça de l’Es-
glésia. La primera sessió, amb la 
pel·lícula d’aventures ‘Jumanji, 
bienvenidos a la selva’, va reunir 
unes 300 persones, mentre que 

la segona, amb el fi lm ‘Wonder’, 
en va atraure al voltant de 400. 
Els dos títols van ser escollits 
per votació popular mitjançant 
una convocatòria al Facebook 
en què van participar més de 
200 seguidors. “Valorem posi-
tivament les xifres de públic, 
que ens animen a repetir la 
proposta l’any vinent amb més 
sessions i nous títols, que tam-

bé s’escolliran per votació po-
pular”, ha dit la responsable del 
departament, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA), qui ha anunciat la 
intenció d’organitzar algun con-
cert a la nit al parc de l’Antiga 
Cerveseria, “espai molt adient 
per a propostes de petit format 
a l’aire lliure com el vermut 
musical que es va fer per Festa 
Major”, ha afegit la regidora.

CINEMA A LA FRESCA

Les projeccions dels fi lms ‘Jumanji’ 
i ‘Wonder’ atrauen 700 persones
La Regidoria de Cultura ampliarà el nombre de sessions de cara a l’estiu vinent
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Aspecte de la plaça de l’Església el 13 de juliol amb motiu de la projecció de la pel·lícula ‘Wonder’, la segona proposta del cicle Cinema a la fresca
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El veí de Mas Rampinyo Josep 
Joaquín, de 77 anys d’edat, ha 
debutat al Kursaal amb la seva 
primera exposició on mostra una 
vintena d’obres acolorides de te-
màtica diversa. Afi cionat a la fo-
tografi a i al dibuix des de jove, va 
començar a pintar de forma auto-
didacta arran de la seva jubilació 
com a delineant a l’antiga fàbrica 
Aismalibar. El seu gust per la pin-
tura a l’oli el va dur a apuntar-se 
als cursos del Casal de la Mina, 

on va millorar la tècnica amb la 
professora Rosa Rafecas durant 
cinc anys. Actual ment continua 
fent classes al Casal Cívic de 
Montcada i Reixac. La inaugura-
ció va tenir lloc el 12 de juliol amb 
la presència de l’alcaldessa Laura 
Campos i la regidora de Cultura 
i Patrimoni, Mónica Martínez –
ambdues d’ICV-EUiA. “És un 
goig veure com la gent una ve-
gada jubilada, pot fer allò que 
la feina i la rutina no li deixava 
fer”, va dir Campos.

PINTURA

BIBLIOTEQUES

Estiu de contes, rondalles i tallers
La Biblioteca Elisenda oferirà una programació especial durant el mes d’agost

Josep Joaquín debuta 
com a pintor al Kursaal
Veí de Mas Rampinyo, és afi cionat al dibuix des de jove

Josep Joaquín, fl anquejat per Mónica Martínez i Laura Campos, durant l’acte d’inauguració

Les Rondalles en veu alta per a infants es faran tots els dilluns del mes d’agost a l’Elisenda

Laura Grau | Redacció

Les famílies amb infants que 
no fan vacances a l’agost tenen 
un ampli ventall de propostes 
per passar les tardes caloroses 
d’aquest mes a la Biblioteca Eli-
senda. Tots els dilluns s’oferirà 
una sessió de Rondalles en veu 
alta (18h). Els dimecres, una al-
tra de Contes a cau d’orella diri-

gida a infants a partir de 4 anys i 
les seves famílies (18h). I els dies 
6 i 20 d’agost, hi haurà noves ses-
sions de Canta’m un conte per a 
nens i nenes de 0 a 3 anys. El pú-
blic jove i adolescent pot acudir a 
l’Elisenda tots els divendres per 
participar a la Tarda de Jocs, on 
podrà jugar amb el Dixit, Con-
cept, Black Stories, Érase una 

vez i altres propostes. També te-
nen la possibilitat de participar al 
Club de Lectura Jove, que tindrà 
la seva primera cita el 31 de juliol 
i la segona, el 28 d’agost. Per la 
seva banda, la biblioteca de Can 
Sant Joan dinamitzarà una de les 
tardes del pati obert de l’escola 
El Viver, el 25 de juliol, amb una 
sessió de contes participatius.

Laura Grau | Can Sant Joan

Laura Grau | Pla d’en Coll
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Una desena d’alumnes dels professors de música i cant Paloma 
Bascones i Tomàs Maxé van protagonitzar un recital d’àries a l’es-
glésia de Santa Engràcia el 7 de juliol. La meitat dels cantaires són 
excomponents de la Coral Mare de Déu del Turó i l’actuació va 
suposar el seu debut com a solistes, acompanyats al piano d’Idoia 
Rodríguez. Amb el títol ‘Nocturn’, el recital va incloure peces de 
Mozart, Bach, Schubert i Puccini, entre d’altres | LG

Amb el lema ‘Vine a fer història’, 
els Castellers animen els mont-
cadencs a assistir al primer pilar 
caminant que recorrerà el tram 
comprès entre la Casa de la Vila 
i la plaça de l’Església (el 28 de 
juliol, a les 18h). De pilars cami-
nants, la colla n’aixeca sovint per 
entrar a plaça, però és la primera 
vegada que es planteja una dis-
tància tan gran. “És un repte 
que ha proposat l’equip tècnic 
i que estem en condicions d’as-
solir”, ha explicat el president 
de la colla, Salvador Urpí, qui 
recorda que l’antiga colla pujava 
i baixava les escales del carrer 
Major amb un pilar caminant. 
L’entitat està fent una bona tem-
porada, després d’un inici fl uix a 
causa del canvi de l’equip tècnic. 
“Ens ha costat arrencar, però 
ara estem prou contents de les 
fi tes assolides”, ha afegit Urpí. 
Abans de marxar de vacances, 
la colla participarà a la Diada 
dels Castellers de Begues el 22 
de juliol.

CASTELLERS DE MONTCADA

Laura Grau | Redacció

La colla farà un pilar caminant que 
recorrerà un tram del carrer Major
El repte consistirà a anar des de la Casa de la Vila fi ns a la plaça de l’Església
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La colla castellera, durant l’actuació que va fer a Can Sant Joan amb motiu de la Festa Major

RECITAL DE CANT
Exmembres de la coral del Turó debuten com a 
solistes en un recital dirigit per Paloma Bascones

Gallecs celebra 
la primera Nit 
Ecofeminista 
per festa major

Terra Nostra 
viurà la seva 
festa del 7 a 
l’11 de setembre

L’AV de Gallecs proposa com a 
novetat la Nit Ecofeminista, el 
20 de juliol, organitzada pel col-
lectiu feminista de Mollet, que 
projectarà el documental ‘Entre 
el dia i la nit no hi ha paret’, de 
Les Espigolaores i farà una taula 
rodona amb el títol ‘Capital, ter-
ritori i cos. Creem resiliències!’  
(20h, a la plaça de l’Església). 
Després del sopar popular amb 
menjars del Marroc i del Se-
negal, hi haurà el 10è Festival 
Botifarra a la Crisi, amb les ac-
tuacions de Sílvia Tomàs i Opo-
loh, Mabel Flores, Belén Natalí, 
El Ventilador i el punxadiscos 
Skat-eòlikes. 
El dia 21, els més petits gaudiran 
d’una festa de l’escuma, un so-
par de germanor amb productes 
ecològics de Gallecs i un ball de 
nit amb l’orquestra Music Mac-
hine. El dia 22, s’ha programat 
una exhibició castellera a càrrec 
de tres colles: els Manyacs de 
Parets del Vallès; els Nyerros de 
la Pla i els Castellers de Mollet. 
El programa clourà a les 20h 
amb l’actuació del grup d’hava-
neres Son de l’Havana | LG

Per motius logístics i de capaci-
tat organitzativa, l’AV de Terra 
Nostra ha concentrat en cinc 
dies els actes de la festa major 
del barri que, en edicions ante-
riors, es repartien entre dos caps 
de setmana i alguns dies més 
–veure pàgina 18. El programa 
començarà el dia 7 amb el pre-
gó ofi cial i una nova edició de la 
Nit Boja a la plaça del Poble, que 
serà l’escenari de la major part 
de les activitats. 

Novetats. Entre les novetats hi 
ha una guerra de farina, el dia 
8; una classe de salsa, el dia 9, i 
un xou de varietés, el dia 10. No 
faltarà la tradicional Festa del 
Fanalet per rebre el tren a l’esta-
ció de tren del barri  com es feia 
antigament; el correfoc dels Dia-
bles de Can Sant Joan i el ball 
de nit amb orquestra. El dia 11, 
s’han programat la caminada 
matinal, la Fira d’artesania, la 
trobada de puntaires, l’actuació 
del Drac d’aigua i una fi deuà po-
pular. El programa clourà amb 
l’actuació del grup d’havaneres 
L’Espingari | LG

Només un any després de la 
seva formació, el grup Hamsa 
Hamsa ja s’ha fet un lloc a l’es-
cena musical catalana i debuta al 
festival Grec de Barcelona –en el 
moment de tancar aquesta edi-
ció actua al Jazz Harlem Club. 
La banda, que lidera la mont-
cadenca Anna Casado –fi lla de 
Can Sant Joan– està formada 

per músics de diferents orígens. 
“Ens basem en la tradició 
musical sefardita i de l’orient 
mitjà, però també incorporem 
infl uèn cies del fl amenc, el jazz 
i la música dels Balcans”, ha 
explicat Casado, qui s’ha format 
a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). El nom 
Hamsa fa referència a un amulet 
contra el mal d’ull, present al bu-

disme, l’islamisme i el judaisme. 
“Volem fer un clam a favor de 
la unió de les cultures i apro-
par al públic actual ritmes i 
melodies ancestrals”, diu la 
cantant, qui ha anunciat que al 
setembre el grup gravarà el seu 
primer disc i reprendrà el calen-
dari d’actuacions  amb concerts a 
les Festes de la Mercè i al Festival 
de Musica Viva de Vic.

MÚSICA

Hamsa Hamsa participa al festival 
Grec amb els seus ritmes ancestrals
La montcadenca Anna Casado lidera el grup, infl uït per la música sefardita i oriental
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Anna Casado amb els seus companys Lluc Riba (saxofonista), Ofer Ronen (llaüt), Jon Unanua (contrabaix) i Albert Enkaminanko (percussió)
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FOTOGRAFIA
L’Afotmir participa en dues exposicions a França
L’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afotmir) va partici-
par el 7 de juliol en dos esdeveniments fotogràfi cs a França. En el 
marc de la Festa de l’Aigua de la població de Le Boulou, l’entitat va 
inaugurar al matí una mostra col·lectiva sobre el recinte modernista 
de la Casa de les Aigües a la Mediateca del municipi. I, la tarda, 
en va inaugurar una altra a Vilafranca de Confl ent amb motiu de la 
celebració del desè aniversari de la declaració de les fortifi cacions 
de Vauban –formades per 12 fortaleses construïdes a les fronteres 
oest, nord i est de França– com a Patrimoni de la Humanitat. L’en-
titat obre el 15 de setembre el termini d’inscripcions per als cursos 
de fotografi a i tractament d’imatges que ofereix al seu local, al Cen-
tre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo | LG

Laura Grau | Redacció
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20j l divendres
Activitats. Gimcana. Hora: 18h. Lloc: 

Rec Comtal (part de Vallbona). Organit-

za: Taula Comunitària del Rec Comtal.

21j l dissabte
Activitats. Mural creatiu amb materials 

reciclats. Hora: 18h. Lloc: Rec Comtal 

(part de Montcada). Organitza: Taula 

Comunitària del Rec Comtal

22j l diumenge
Patrimoni. Portes obertes a l’església 

de Sant Pere de Reixac i visita guiada. 

Hora: 10 a 12h. Gratuït. 

28j l dissabte
Tradicions. Pilar caminat des de la Casa 

de la Vila fi ns a la plaça de l’Església. 

Hora: 18h. Organitza: Castellers de 

Montcada i Reixac (veure pàgina 17).

29j l diumenge
Activitats. Fes una gorra amb grafi ts, a 

càrrec de l’artista Paco. Hora: 12h. Lloc: 

Rec Comtal (part de Montcada). 

3a l divendres
Sessió. Tarda de Jocs per a joves i ado-

lescents (també els dies 10, 17, 24 i 

31). Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisen-

da de Montcada.

6a l dilluns
Sessió. Rondalles en veu alta per a pú-
blic familiar (també els dies 13, 20 i 27). 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.

9a l dijous
Taller. ‘Just o injust? Tria la teva aventu-
ra’ (activitat adreçada a públic familiar). 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.  

7s l divendres
Inauguració. Pregó de la Festa Major de 
Terra Nostra i nova edició de la Nit Boja. 
Hora: 21h. Lloc: plaça del Poble (anunci 
a l’inferior d’aquesta pàgina). Organitza: 
AV de Terra Nostra. 

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
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Farmàcies de torn a l’estiu

El Besòs, aixecament fotogràfi c 
Manuel Laguillo
Fins al 15 de setembre

sala 
principal

EXPOSICIÓ
PINTURA, de Josep Joaquín
Fins al 14 de setembre
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14
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.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 

laveu.cat/agenda

DIMARTS, 11 DE SETEMBRE
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 11H

11 DE SETEMBREAgenda Diada Nacional de Catalunya amb les actuacions 
de les corals, els Castellers, els Gegants i els Diables

J.Vila

J.Vila
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PÀG. 23

HANDBOL PLATJA
Josep Quirós, guanyador del premi 
al millor esportista local, es proclama 
subcampió d’Espanya juvenil 

IME

Més enllà de recompensar el ren-
diment i els èxits dels esportistes 
i les entitats, la gala dels Premis 
Esportius que es va celebrar el 5 
de juliol al Teatre Municipal tam-
bé va servir perquè les autoritats 
fessin autocrítica sobre la precària 
situació d’alguns dels equipaments 
municipals. Tant l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ICV-EUiA), com el 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Salvador Serratosa (ERC), 
van coincidir en el seu parlament 
a demanar disculpes per l’estat 
de degradació d’algunes instal-
lacions, posant com exemple la 
suspensió de partits i entrenaments 
per culpa de les goteres al sostre de 
la pista coberta de la Zona Esporti-
va Centre o els problemes amb la 
temperatura de l’aigua de les dut-
xes d’alguns equipaments durant 
l’hivern. “Fer autocrítica, mai 
està de més. Les mancances que 
tenen les nostres instal·lacions 
esportives no són d’ara i, mentre 
les entitats han fet la feina per 
créixer, l’Ajuntament no ha fet el 
mateix. I això, sense ser una crí-
tica a governs anteriors, és una 
realitat que no es pot amagar”, 
ha dit Serratosa. 
En relació a les dutxes, les calde-
res que estaven més deteriorades 
i que havien donat problemes ja 
s’han reparat o substituït. Pel que 
fa al sostre de la pista coberta, l’al-

caldessa va anunciar durant la gala 
que l’Ajuntament ha aconseguit el 
fi nançament necessari per a la seva 
reparació amb l’objectiu, segons va 
dir, “de començar a dignifi car les 
instal·lacions i deixar de patir 
aquesta precarietat”. Tot i que la 
primera intenció del govern era co-
brir la pista que es construirà al cos-
tat del pavelló Miquel Poblet –que 
va ser el projecte guanyador dels 
Pressupostos Participatius 2017–, 
l’elevat cost d’aquesta actuació
ha provocat que fi nalment s’hagi 
optat, de moment, per reformar el 
sostre i el terra de la pista del carrer 
Bonavista gràcies a una subvenció 
de 200.000 euros de la Diputació. 
Els treballs, que provocaran el tras-
llat de partits i entrenaments, po-
drien fer-se al desembre. 

A l’espera de l’inici de les obres,   
la Federació Catalana de Korfbal 
ha comunicat al CK Montcada i a 
l’AEE Montserrat Miró que no po-
dran jugar la propera temporada a 
la pista del centre. L’Ajuntament 
proposa que juguin els dissabtes 
al matí al pavelló Miquel Poblet, 

però tampoc es descarta demanar 
una moratòria o acabar jugant en 
un altre municipi.  

Actuacions immediates. A l’estiu, 
es pintarà la coberta del sostre del 
gimnàs del centre, que es va canviar
durant la Setmana Santa, i es repa-
rarà la teulada dels vestidors, que 
no s’han pogut utilitzar durant els 
Casals. A la seva fi nalització, es 
farà l’actuació al parquet del pave-
lló Miquel Poblet, que consistirà a 
polir, reparar i tornar a pintar les 
línies, uns treballs pressupostats en 
30.000 euros i que hauran d’estar 
enllestits a mitjans d’agost.

Aquest estiu es faran actuacions al gimnàs i al pavelló Miquel Poblet i al desembre, es podria reparar la pista del centre

L’Ajuntament farà millores als equipaments 
esportius per pal·liar les seves defi ciències
Rafa Jiménez | Redacció

El parquet del pavelló Miquel Poblet serà reparat aquest estiu amb uns treballs que consistiran a polir la seva superfície i pintar de nou les línies
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Els guanyadors dels Premis Esportius seran recordats 
amb unes plaques que s’instal·laran al pavelló M. Poblet
El regidor d’Esports de l’Ajunta-
ment, Salvador Serratosa (ERC), 
va aprofi tar l’acte d’entrega dels 
Premis Esportius per anunciar 
que els guanyadors de totes les 
edicions comptaran amb un espai 
de record dintre del pavelló Mi-
quel Poblet. A partir de setembre, 
i encara en una data per concre-
tar, s’hi instal·laran unes plaques 
amb la relació dels noms dels 
esportistes i clubs que han gua-
nyat els guardons principals de 
les vuit edicions que s’han cele-

brat fi ns ara: millor entitat, millor 
esportista masculí i femení i millor 
entrenador. Als últims dos anys, 
també s’han afegit el guardó al 
millor equip i l’escollit per votació 
popular. 
L’IME va crear els Premis Espor-
tius al 2011 per reconèixer els  
millors esportistes locals de cada 
temporada, a nivell individual o 
col·lectiu, i retre homenatge a 
persones que han destacat per la 
seva dedicació al món de l’esport 
des de diferents vessants | RJ

Una ajuda de 200.000 
euros de la Diputació 
permetrà reformar 
la teulada de la pista 
del carrer Bonavista
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L’equip del CH La Salle, campió d’Espanya al 1963, va ser homenatjat Pere de Lamo, premi a l’esport escolar Els jutges d’atletisme Jesús i Sara Zamarreño van ser guardonats

El màster femení del CH La Salle, millor equip Marc Sala va rebre un guardó a la superació Jesús Claramón, de blanc, va guanyar el primer popular per davant de Vicente Valiente i Andrés Novoa

A la fi nalització de l’acte d’entrega, tots els premiats es van fer la tradicional fotografi a de família sobre l’escenari del Teatre Municipal

Cristina Sánchez, mare de Paula Orenes, va pujar a l’escenari amb les altres dues fi nalistes

Reconeixement als 
esportistes i a les 
entitats locals
La gala dels Premis Esportius es va celebrar el 5 de juliol

El jugador d’handbol Josep Qui-
rós i la jugadora de bàsquet Paula 
Orenes van ser els grans triomfa-
dors de l’acte d’entrega dels Pre-
mis Esportius que es va celebrar 
el 5 de juliol al Teatre Municipal 
i que va estar dedicat a Rafi  Del-
gado, extècnica de l’IME que va 

morir a l’octubre de l’any passat. 
El màster femení del CH La Sa-
lle, Daniel Busquets (FB Montca-
da) i l’AE Can Cuiàs van rebre 
els guardons com a millor equip, 
millor entrenador i millor club, 
respectivament. El premi popu-
lar, que era la novetat d’enguany, 
va ser per a Jesús Claramón. 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll
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L’AE Can Cuiàs, premi a l’entitat més destacadaJosep Quirós, premi al millor esportista

El jurat ha estat format per periodistes i representats de les entitatsEl premi escolar va ser per al FEDAC

PREMIS ESPORTIUS 2018

Daniel Busquets (FB Montcada), millor tècnic

Jaume Izquierdo, premi a la dedicació als escacs

La mare de Sílvia Font va rebre el premi

El fi ll d’Eusebi de Miguel va recollir el guardó La mare i el pare de Rafi  Delgado van rebre el suport de tots els assistents
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Club Lee Young Montcada Joventut Atlètica Montcada Club Petanca Can Sant Joan

Club Korfbal Montcada

Club Tennis Taula La Unió Associació Esportiva Can Cuiàs

Futbol Base Montcada Secció de wu-Shu del CT Reixac

Club Esportiu Shi Kan Escola de Ball Esportiu Eva Nieto Dansa 

Club Petanca Montcada

Club Català de Tir amb Arc Can Piqué Mariona Grau i Josep López li van dedicar una cançó a Rafi  Delgado Quique Macías va fer riure el públicClub de Futbol Sala Montcada

Club Handbol La Salle
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L’equip de Claudio Festa iniciarà la pretemporada l’1 d’agost

El CD Montcada tanca la 
plantilla amb 14 fi txatges 

El CD Montcada ha donat per 
tancada la seva plantilla per a 
la propera temporada amb la 
incorporació d’un total de 14 
jugadors –els últims fi txatges
que s’han anunciat són els  d’Ar-
nau Basagaña (Hermes), Oriol 
Cabanas i David Castellanos 
(Sant Cugat). L’equip de Clau-
dio Festa començarà la pretem-
porada l’1 d’agost i disputarà 
un total de cinc amistosos. La 
presentació es farà el dia 25 a 
l’estadi de la Ferreria, coincidint 
amb un partit contra l’UE Lla-
gostera B. Els verds tornaran 

a jugar al grup 2n de Segona 
Catalana i iniciaran la lliga el 2 
de setembre a Premià de Mar. 
El primer partit com a local es 
jugarà una setmana més tard 
contra l’At. Sant Pol | RJ

FUTBOL

El conjunt que dirigeix Antonio 
Moya incorporarà sis jugadores 
noves per a la propera temporada. 
Al marge d’Andrea López (Sant 
Gabriel), els altres cinc fi txatges
provenen de l’EE Guineueta: 
Anna Mateu, Ester Lorenzo, 
Neus Herranz, Patricia Balleste-
ros i Raquel Cuadros. Tornen a 
l’equip Isabel Ramírez i Adriana 
Domínguez, ‘Roni’, mentre que 
seran baixa Mar Fargas i Cristi-
na Fuentes. El femení iniciarà la 
pretemporada el 27 d’agost | RJ 

El femení del FB 
Montcada fa sis 
incorporacions

Els montcadencs Pepe González i Francis Baena

Va competir amb L’H-Exit a la categoria Superstock 600

Mario Litrán, tercer a les 
24 hores de Montmeló

Mario Litrán, de 28 anys, va 
aconseguir amb l’equip L’H-Exit
la tercera posició a les 24 hores 
de resistència que es van dispu-
tar entre el 6 i el 8 de juliol al 
circuit de Montmeló. El pilot 
montcadenc, juntament amb 
els seus companys Jeroni Basté, 
Xavier Grunenwald i Jean Paul 
Fristch, va pujar a la tercera 
posició del podi de la catego-

ria de Superstock 600 després 
de fer un total de 672 voltes. 
Litrán, qui també és el capità 
del primer equip del Club Fut-
bol Sala Montcada, compagina 
els dos esports des de fa quatre 
anys i l’última edició de les 24 
hores de Montmeló va obtenir 
la segona posició en aquesta 
mateixa categoria amb l’equip 
Exit Terrassa | RJ

MOTOCICLISME

Mario Litrán, amb els altres components de l’equip L’H-Exit, als boxes del circuit de Montmeló

El campus que es va fer al Pas de la Casa (Andorra) entre el 2 i el 8 de juliol 
va comptar amb la prèsencia del tècnic Pau Lleixà i de 10 jugadors infantils 
i cadets –Noemí Martín, Quim Bosch, Izan González, Xavi Romero, Arnau 
Blanch, Lluís Márquez, Guillem López, Guillem Avellà, Pau Mesas i Javier 
Ronco. D’altra banda, el sènior A lassal·lià iniciarà la pretemporada el 20 
d’agost i s’ha reforçat amb dos joves pivots de 19 anys del Sant Esteve de 
Palautordera, Sergi Germán i Pau Guirado. També pujarà Pol Salat del fi lial 
i seran baixa els pivots Carlos Fernández i Pau Sánchez | RJ 

 Presència del CH La Salle al Total Handball Camp

El sènior A del CFS Montcada 
s’ha reforçat amb David Capel 
(FS Ripollet) i incorpora Miguel 
Castillejo (sènior B) i Joel Bal-
tasar (Juvenil A). Respecte a la 
passada temporada, són baixa 
Francesc Marsal, Bryan Flores i 
Víctor Delgado. L’equip tornarà 
al treball el 20 d’agost | RJ 

El Broncesval 
aposta per gent 
de la casa

FUTBOL SALA

D’esquerra a dreta, Castillejo, Capel i Baltasar
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Patricia Ballesteros, nova jugadora de l’FBM
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BÀSQUET
Guillem Jiménez, nou base del sènior A de la UB MiR

Tot i que encara té una fi txa lliure, 
el primer equip masculí de la UB 
MiR dona per tancada la seva plan-
tilla amb la incorportació d’aquest 
base de 22 anys que estava jugant 
al CB Cerdanyola. L’equip de Mi-
guel Ángel Ganella començarà la 
pretemporada el 20 d’agost | RJ     

TENNIS DE TAULA
Doble triomf de Xavier Casadevall al 7è Open d’Estiu
Xavier Casadevall, del CETT Espa-
rreguera, va ser el guanyador de la 
setena edició de l’Open d’Estiu que 
el Club Tennis Taula La Unió va or-
ganitzar el 14 i 15 de juliol. El vence-
dor de la categoria individual també 
es va proclamar campió en dobles, 
fent parella amb Eduard Solsona. 
L’Open va comptar amb la partici-
pació d’un total de 30 jugadors a la 
categoria individual i 15 parelles. El club local organitzarà els dies 7 i 23 
d’agost la segona edició dels Opens ‘El Caloret’, que es limitaran a les 24 
places. Les inscripcions, al preu de 10 i 15 euros per participar en un open 
o en els dos, s’han de fer al correu electrònic openscttlaunio@gmail.com.  
D’atra banda, el sènior B jugarà la propera temporada a Segona A gràcies a 
la renúncia d’altres clubs mentre que José Hurtado i David Sanmartín van 
obtenir el 8 de juliol la tercera posició al Top 8 de Barcelona a les categories 
de Preferent i de 2a Provicinal, respectivament | RJ
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Eric Alcaide, jugador de 12 anys 
del RCD Espanyol, va rebre el 
13 de juliol el premi Perico d’Or 
que entrega la Penya Blanc-i-bla-
va de Montcada i Reixac amb el 
patrocini de la UB MiR. Alcaide, 
que juga de lateral esquerra o de 
davanter, ha guanyat La Liga 
Promises i ha estat subcampió de 
Preferent amb l’aleví A | RJ 

L’aleví Eric 
Alcaide rep el 
Perico d’Or
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Josep Quirós, de 18 anys, va 
guanyar la medalla de plata amb 
la selecció catalana juvenil durant 
la primera edició del Campio-
nat d’Espanya d’handbol platja 
per a seleccions autonòmiques 
juvenils que es va  disputar en-
tre el 6 i el 8 de juliol, a Getafe. 
Catalunya va acabar la fase 
prèvia a la primera posició del 
grup A amb tres victòries con-
tra Astúries, Castella-la Manxa 
i Aragó. Després de superar
Galícia a la semifi nal, l’equip 

català va perdre la fi nal contra 
Madrid (18-25/18-16/4-7). 
D’altra banda, la selecció catalana
femenina que entrena Àlex Ex-
pósito va fi nalitzar a la cinque-
na posició. A la fase prèvia, les 
catalanes van perdre contra 
Galícia i van superar Múrcia, 
però no van poder classifi -
car-se per a la semifi nal després
de caure contra Cantàbria (6-
14/20-18/2-4). En la lluita pel 
cinquè lloc, el conjunt d’Expósito 
va tornar a superar Múrcia.

HANDBOL PLATJA

Josep Quirós, subcampió d’Espanya 
amb la selecció juvenil catalana
L’equip català femení dirigit per Àlex Expósito va fi nalitzar a la cinquena posició
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Josep Quirós, amb la copa de subcampions

La nedadora montcadenca del 
Club Natació Sabadell no va 
poder fi nalitzar la seva parti-
cipació i es va veure obligada 
a abandonar abans del fi nal 
la cursa de 10 quilòmetres del 
Campionat d’Europa júnior
d’aigües obertes que es va 
disputar el 14 i 15 de juliol a 
Malta. La competició, que es 
va veure molt afectada per la 
presència de meduses, es va 
anul·lar la segona jornada en 
què s’havien de disputar les 
proves de relleu per culpa del 
mal temps i el fort onatge | RJ 

Marina Castro 
abandona la 
cursa dels 
10 km a Malta

NATACIÓ

Eric, amb representants de la Penya i la UB MiR
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PATINATGE DE VELOCITAT
Victòria de Mireia Téllez, del CP Cobra, al Raval

La patinadora montcadenca, del 
CP Cobra, va aconseguir la victòria 
a la 23a edició del cursa del Raval 
que es va disputar el 15 de juliol 
en en un circuit urbà. Téllez va ob-
tenir el triomf a la categoria alevina 
femenina federada, que va reunir 
patinadors benjamins i alevins | RJ     

SOLIDARITAT
El ‘Mulla’t’ recapta 700 euros a Montcada Aqua
La 25a edició 
del ‘Mulla’t per 
l’esclerosi múl-
tiple’ es va cele-
brar el 8 de juliol 
i va tenir com 
acte central al 
municipi  un salt 
col·lectiu a la pis-
cina del Montca-
da Aqua en que 
van prendre part 
una seixantena 
de persones. En 
total, es van recaptar 700 euros, entre donatius i la venda de material 
promocional de la campanya. Les més de 300 persones que van acudir a 
les instal·lacions durant el matí van nedar 4.900 metres per la causa | RJ
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TRIATLÓ
Representació de set atletes de la TriJam a Vitòria
Eva Pupim, de la 
secció de triatló 
de la JAM, va 
aconseguir el 
tercer lloc per 
grups d’edat (de 
45 a 49 anys) a 
la Triatló de Vi-
tòria que es va 
disputar el 8 de 
juliol. Pupim, que va acabar a la 24a posició a la classifi cació general 
femenina amb un temps de 12:09:25, va estar acompanyada per Eric 
Teruel (111è, 10:01:42), Javi Castán (357è, 11:08:25), Álex Serrano 
(412è, 11:18:58), Jordi Toldos (523è, 11:41:09) i Álex Rueda (531è, 
11:43:07). Tots van poder fi nalitzar la distància full: 3,8 quilòmetres ne-
dant, 180 en bicicleta i 42 a peu. El juvenil Javi Sánchez també hi va 
competir, tot i que es va retirar al quilòmetre 28 de la cursa a peu | RJ

FUTBOL SALA
La Segona Catalana comptarà amb tres equips locals
L’AE Can Cuiàs i el sènior B del CFS Montcada, que van fi nalitzar la tem-
porada a la cinquena i sisena posició del grup 4t de 3a Catalana, respec-
tivament, jugaran la propera temporada a 2a gràcies a la renúncia d’altres 
clubs. Ambdós equips coincidiran en aquesta categoria amb l’FB Montca-
da, tot i que encara no s’ha confi rmat la composició dels grups | RJ     

IME
Obertura de les inscripcions a les activitats esportives
Es podran fer a partir del 3 de setembre a les ofi cines de l’IME (Tarra-
gona, 32. Les activitats es faran a partir del 17 de setembre al gimnàs 
del pavelló Miquel Poblet, el gimnàs del carrer Bonavista i a l’Espai 
Cultural Kursaal | RJ   

Va guanyar amb el CN Granollers en combo i per equips

Èxit d’Anna Moreno Egeda 
al campionat d’Espanya

Anna Moreno Egeda, de 12 
anys, va guanyar dues medalles
d’or amb el CN Granollers en 
combo i per equips de la catego-
ria alevina durant el Campionat
d’Espanya de Natació Sin-
cronitzada que es va disputar 
entre el 6 i el 8 de juliol a Gua-
dalajara. És la tercera vegada 
que la montcadenca, que va 
ocupar la sisena posició a la cat-
egoria individual, es proclama 
campiona d’Espanya. Moreno 
Egeda està participant, entre el 
18 i el 21 de juliol, al Campus 
d’elit Ona Carbonell que s’està 

fent a l’escola SEK de la Gar-
riga | RJ

NATACIÓ SINCRONITZADA

Anna Moreno Egeda, doble campiona
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Jesús Claramón
Premi popular. Jesús Claramón ha guanyat la primera edició del Premi per votació popular, es-
collit per la ciutadania de Montcada en el marc dels Premis Esportius 2018, organitzats per l’Institut 
Municipal i Lleure (IME) en reconeixement a l’esport local. Exjugador de waterpolo del CN Sabadell, 
amb qui es va proclamar campió d’Espanya en diverses ocasions, Claramón va arribar a Montcada 
Aqua fa 12 anys com a monitor de natació i spinning. Des de fa poc més d’un any, és el coordi-
nador del complex esportiu, que compta amb més de 3.000 persones usuàries de totes les edats. 
Malgrat la diversitat de perfi ls, el seu objectiu principal és que tothom es trobi a gust practicant 
alguna de les activitats que s’oferten a la instal·lació municipal, gestionada per l’empresa Geafe.

‘Sóc molt afortunat de 
poder viure de l’esport’  

Està content amb el premi?
Sí, molt. La veritat és que no m’ho 
esperava. És un reconeixement a la 
bona feina que s’està fent des de la 
instal·lació. Trobo que està molt bé 
que hi hagi un premi esportiu esco-
llit per la gent.
Quin és el secret per gestionar una 
instal·lació amb usuaris tan dife-
rents? 
Nosaltres treballem perquè tothom 
estigui content, tot i que no sempre 
ho aconseguim. El nostre objectiu 
és oferir un ampli ventall d’activitats 
perquè l’usuari pugui escollir la que 
més li agradi i s’adeqüi a les seves 
necessitats. Per exemple, abans 
només fèiem aquagym, d’intensitat 
moderada, però ara també tenim 
aquagag, aquabox, aquatono i 
aquacardio per a la gent que vol 
més intensitat. El mateix passa amb 
les classes dirigides que fem a dalt, 

amb sessions més tranquil·les com 
podrien ser pilates o bodybalance, 
o més dures com el bodyattack, el 
bodycombat, l’spinning o el GAC 
per a la gent que vol més ‘canya’.
Quina és la franja horària amb més 
públic?
Al matí, la sala de fi tness està plena 
de gent jove i, a la piscina, les clas-
ses d’aquagym tenen cada dia una 
assistència de més de 70 persones, 
la majoria gent gran. Un èxit! Quan 
ho comento amb companys d’altres 
gimnasos, al·lucinen. A la tarda ve 
sobretot la gent que ha plegat de 
la feina, d’entre 25 i 50 anys, i les 
classes estan totes plenes. 
La instal·lació ha revifat?
Quan es va obrir el complex, la no-
vetat va fer que hi hagués un boom 
d’inscripcions, tot i que hi havia 
força gent que pagava i no venia. 
Amb la crisi, es va notar una certa 

davallada, però en els últims temps 
el nombre d’usuaris s’ha estabilitzat 
i la persona que està apuntada ve.
S’ha ampliat la plantilla en diver-
sifi car l’oferta?  
Hem format els monitors en les di-
verses especialitats perquè siguin 
més polivalents i així puguin am-
pliar el nombre d’hores treballades. 

D’aquesta manera nosaltres guan-
yem en estabilitat laboral i els usua-
ris també en surten benefi ciats, 
perquè tenen com a referència el 
mateix monitor. També intentem 

no anul·lar classes, fent sempre tot 
el possible perquè això no passi. 
L’important és donar un bon servei 
a la clientela i que estigui contenta.
Li agrada la seva feina?
M’encanta. Sóc molt afortunat de 
poder viure de l’esport. Per desgrà-
cia, el waterpolo no dona per viu-
re i, com que no m’agradaven les 
opcions que hi havia a l’antiga FP, 
als 18 anys vaig començar a treba-
llar de soldador al negoci del meu 
tiet. Després, a través del meu en-
trenador, vaig descobrir que hi ha-
via altres sortides i vaig començar 
a formar-me en l’àmbit esportiu. 
M’agrada fer de socorrista perquè 
parlo amb la gent; m’agrada fer 
aquagym perquè la gent gran és 
molt agraïda i afectuosa; m’agrada 
fer classes dirigides perquè inten-
to que s’esforcin una mica més; i 
m’agrada ballar, tot i que no sóc un 

expert, perquè la gent s’ho passi 
genial. 
També hi ha cada mes un calen-
dari de classes especials. En què 
consisteix?
Sí, normalment és la mateixa ac-
tivitat, però hi afegim alguna cosa 
diferent. El zumba dona molt joc en 
aquest sentit i fem sessions amb 
cançons d’èpoques o estils con-
crets i, fi ns i tot, ens disfressem... 
L’important és crear un bon am-
bient. Al gimnàs es ve a fer esport, 
però també a relacionar-se i fer 
amistats. Si hi ha bon rotllo, la gent 
no se’n va perquè es crea un vincle. 
És una manera de fi delitzar l’usuari.
Què li diria a la gent que no fa cap 
activitat física?
L’esport permet millorar la salut fí-
sica i mental i les nostres relacions 
socials. És important tenir una esto-
neta per a nosaltres mateixos.

‘La gent ve al gimnàs 
a practicar esport, 
però també a fer noves 
amistats. L’important és 
crear un bon ambient’ 

coordinador de Montcada Aqua
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