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PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA

DE FESTA MAJOR
•  Lliurament de premis 

dels concursos de cartells 
i pintura de Festa Major.

•  Presentació de la samarreta 
de la Festa Major.

MONTCADA I REIXAC
DIJOUS 23 MAIG, A LES 18 H
A U D I T O R I  M U N I C I P A L

2019

#ningúdormintalcarrer
CAMPANYA

DILLUNS 20 DE MAIG, 18 H 
BIBLIOTECA ELISENDA 
DE MONTCADA 

  PRESENTACIÓ 
DE LA CAMPANYA  

A càrrec de la Fundació  

Arrels i Activarte

  XERRADA  
“DIÀLEGS SENSE SOSTRE”

DEL 20 DE MAIG A L’1 DE JUNY
BIBLIOTECA ELISENDA 
DE MONTCADA

  EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
VIUEN AL CARRER 

PERQUÈ VOLEN?

DILLUNS 27 DE MAIG, 18 H
ESPAI JOVE CAN TAULER

  XERRADA  
“DIÀLEGS SENSE SOSTRE”,  

AMB JOVES

DIVENDRES 31 DE MAIG, 21 H
TEATRE MUNICIPAL

  MUSICAL SOCIAL  
HOMELESS
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Tan sols dues setmanes des-
prés de les eleccions generals, 
ha començat una nova campa-
nya electoral, la de les eleccions 
municipals i la de les europees, 
que es faran el 26 de maig. Deu 
candidatures –una menys que 
fa quatre anys– es presenten als 
comicis locals en què estan cri-
dades a votar 25.487 persones. 
Les principals novetats respec-
te al 2015 són que, després de 
20 anys d’aliança, ICV i EUiA 
van per separat –els primers, a 
la candidatura conjunta amb Po-
dem anomenada En Comú Po-
dem (ECP) i els segons, amb la 
llista Alternativa per Montcada i 
Reixac (ApMiR)–, i l’entrada de 
dues noves propostes, el partit 
de nova creació Vivim Mont-
cada i Reixac (Vivimir) i Vox. 
La resta de formacions que op-
ten als comicis són el PSC, Cs, 
ERC, Junts per Montcada –del 
PDeCAT–, la CUP i el PP.

Alcaldables. Sis dels caps de llista 
són actualment regidors, tres dels 
quals, membres del govern. L’al-
caldessa, Laura Campos, encap-
çala la candidatura d’ECP; Òscar 
Gil, la d’ApMiR, i Jordi Sánchez, la 
d’ERC. Bartolo Egea és l’alcalda-
ble del PSC; Joan Carles Paredes, 
de JxM, i Eva García repeteix com 
a candidata del PP. S’estrenen com 
a caps de llista Ana Pellicer (Cs), 
Joel Segarra (CUP), Rafa Ruiz (Vi-
vimir) i David Passarell (Vox). 

Si bé la llei de paritat obliga a la 
presència equilibrada d’ambdós 
sexes a totes les llistes, només tres 
de les deu candidatures estan en-

capçalades per dones –ECP, Cs i 
el PP– i les que tenen una presèn-
cia femenina superior, amb 11 o 
12 representants entre els 21 que 
opten a regidors, són ApMiR, 
ECP i el PP. Els comuns són els 
únics, però, que han col·locat 
tres fèmines al front de la llista.

Calendari i cobertura. La campa-
nya electoral va arrencar la mitja-
nit del 9 de maig i acabarà el dia 
24.  Totes les candidatures ja s’han 
donat a conèixer en diferents actes 
de precampanya a excepció de Cs, 
que ho farà en els propers dies, i 
Vox, que es presentarà pública-
ment el 10 de maig, a la Casa de la 
Vila (18.15h).
Amb motiu de les eleccions, 
Montcada Comunicació –l’or-
ganisme que gestiona els mitjans 
de comunicació locals–, ha pre-
parat diferents espais per donar 
a conèixer de forma plural i 
equitativa les diferents propostes 
polítiques. Tots els caps de llista  
han accedit a participar als espais 
d’entrevistes a premsa i ràdio i 
als videos de presentació fets per 
Montcada Comunicació, excep-
te Vox. El contingut d’aquesta 
informació es difondrà a través 
de La Veu i Montcada Ràdio i 
es podrà consultar al portal de 
notícies laveu.cat dins de l’espai 
especial eleccions.
Montcada Comunicació també 
organitza un debat amb tots els 
candidats el proper 15 de maig, 
al Teatre Municipal (19h). L’acte 
serà obert al públic i tant el video 
com l’arxiu sonor es publicaran 
l’endemà a montcadaradio.com i al 
canal Youtube de Montcada Co-
municació.

Actualitat
laveu.cat

El cicle electoral 
segueix amb la 
campanya local
Deu candidatures opten a la nova convocatòria 
que coincideix també amb els comicis europeus

Pilar Abián | Redacció

Els alcaldables són set 
homes i tres dones, dels 
quals sis es presenten 
per primera vegada
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ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Després de quedar en segon lloc 
a les dues últimes eleccions al 
Congrés –al desembre del 2015 
i al juny del 2016– el PSC ha su-
perat En Comú Podem (ECP) i 
ha recuperat l’hegemonia que 
havia mantingut des del 1982 
al municipi en les generals. En 
les eleccions del passat 28A, els 
socialistes van obtenir un total 
de 5.809 vots –2.495 més que 
a les passades–, el 29,5% del to-
tal, 9 punts més que als comicis 
anteriors.
La segona força, ECP, va sumar 
4.358 sufragis (22%), baixant 
un total de 12 punts. ERC, que 
va ser tercera, va pujar signifi -
cativament assolint els millors 
resultats en unes generals des 
de l’inici de la democràcia amb 
3.573 vots (18%); Cs, tot i con-
servar el percentatge del 12% 
obtingut al 2016, va perdre una 
posició quedant quarta amb 
2.494 sufragis; JxCAT, hereus 
de CDC, van baixar un punt i 
es van quedar amb el 4,4% del 
total sumant 874 vots, a només 

1 del PP, que va perdre 7 punts. 
Vox va irrompre per primer 
cop amb força obtenint 821 su-
fragis (4,1%), seguit dels anima-
listes, PACMA, que van sumar 
393 vots (2%), i del Front Re-
publicà, amb 259 (1,32%).
La participació va ser una de les 
més elevades de la història, del 
77,4%, amb un total de 19.741 
votants, 12 punts per sobre de 
la del 2016.

Representació local. Joan Josep 
Nuet, número 4 per Barcelona 
en representació del nou partit 
Sobiranistes a la llista conjunta 
d’ERC, és un dels 15 diputats 
que la coalició tindrà al Con-
grés durant la pròxima legisla-
tura. Nuet, que va ser regidor 
a l’Ajuntament des del 1991 
al 2003, torna a l’hemicicle on 

ja va ser diputat per Izquierda 
Unida, entre el 2011 i el 2015.

Candidata del PP. La presèn-
cia de la cap de llista del PP a 
Barcelona, Cayetana Álvarez 
de Toledo, al municipi el 28A, 
acompanyant l’alcaldable local, 
Eva García, a visitar l’escola El 
Turó va ser un dels fets anecdò-
tics de la jornada, que va aca-
bar sent notícia per un video 
que es va fer viral. A les imat-
ges, es veu la política parlant 
amb representants de la CUP 
mentre aquests li recorden les 
càrregues policials de l’1-O i li 
transmeten el missatge que no 
és benvinguda a Montcada. 
L’episodi va originar un inter-
canvi de comunicats entre amb-
dós partits. El del PP acusava 
els cupaires d’increpar i voler 
impedir l’entrada de la dipu-
tada al col·legi, mentre que la 
CUP negava al seu escrit amb-
dós extrems i criticava la visita 
d’Álvarez de Toledo, entenent 
que l’únic objectiu era buscar la 
foto de la confrontació.

Pilar Abián | Redacció

El PSC guanya els comicis i recupera 
l’hegemonia que va perdre al 2015
ECP queda en segon lloc seguida d’ERC, que aconsegueix els seus millors resultats

La participació va ser 
del 77,4%, una de les 
més elevades de la 
història al municipi

NUET TORNA AL CONGRÉS
El polític montcadenc, diputat per IU del 2011 
al 2015, torna a l’hemicicle com a membre 
de la llista conjunta d’ERC i Sobiranistes

GENERALS 2019

Montcada Comunicació 
organitza un debat amb 
els candidats el dia 15, 
al Teatre Municipal

Un mes després de les eleccions generals, els 25.487 electors montcadencs tornen a estar convocats per anar a les urnes el 26 de maig 
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‘Volem que els veïns puguin 
treballar i viure bé al municipi’

Què el motiva a presentar-se a 
l’Alcaldia?
Fa anys que participo al movi-
ment associatiu i veïnal del meu 
barri, la Font Pudenta. Quan va 
començar l’actual mandat, ana-
va a les reunions que feia l’AV 
amb el regidor de barri on es 
traslladaven al govern les nostres 
queixes i preocupacions. Al fi nal, 
però, vaig deixar d’anar en veure 
que el problemes no es resolien. 
Això és el que em motiva, veure 
que no ho estan fent bé i creure 
que jo ho puc fer millor. 
A les últimes municipals el PSC 
va sofrir una important dava-
llada. Creu que està en dispo-
sició de recuperar l’hegemonia 
que va tenir durant 16 anys?
Sí. Fa quatre 
anys vam estar 
a punt de treu-
re 5 regidors i 
ICV-EUiA va 
aconseguir for-
mar govern per 
una moneda, 
després d’empatar a vots amb Cs. 
Quina valoració fa d’aquests 
quatre anys a l’oposició?
Han estat molt positius. Des que 

vaig entrar a la candidatura, he 
assumit responsabilitats en l’exe-
cutiva local i la Federació del PSC. 
Això ens ha per-
mès regenerar 
el partit, conèi-
xer més gent i 
fer un canvi de 
llistes. De tota 
manera, els que 
han de valorar 
els quatre anys són els veïns.
Tant l’executiu com alguns grups 
de l’oposició, però, han acusat el 
PSC d’estar desaparegut.
Crec que el govern ha estat mi-
rant pel retrovisor al PSC, en-
lloc de treballar pel municipi. 
En aquest mandat, no ens toca-
va prendre les decisions a nosal-
tres sinó fer oposició i ho hem fet 

força bé i sense 
confrontacions. 
Diu que pre-
senta una llista 
renovada. Què  
aporta la seva 
candidatura?
El PSC és un 

gran partit amb molta gent al 
darrera. La nostra llista, tot i que 
presenta moltes cares noves, comp-
ta amb experiència, encara que no 

a primera línia. Per exemple, tenim 
Enriqueta Delgado, qui havia estat 
regidora de Serveis Socials. També 

hi ha gent d’en-
titats culturals i 
esportives.
Com s’ha fet el 
programa?
Hem escoltat la 
gent amb carpes 
al carrer i hem 

fet debats amb professionals de 
diferents sectors com la sanitat, la 
seguretat i el comerç. I, tot i que 
som un partit d’esquerres, també 
amb empresaris dels polígons. 
Entitats i veïns hi han participat.
I quins són els principals eixos 
programàtics?
Que els veïns puguin treballar i 
viure bé a Montcada. Volem un 
municipi igualitari, accessible i 
digne. Treballarem la promoció 
econòmica per garantir una bona 
formació als joves i la integració 
laboral per als majors de 50 anys 
que estan a l’atur. També volem 
que hi hagi habitatge i garantir 
les polítiques socials, la sanitat i 
l’educació. Les nostres propostes 
pretenen, sobretot, millorar el 
dia a dia del municipi.
Com el veu a hores d’ara?

La sensació és d’abandonament. 
Montcada és difícil de gestionar,  
però s’ha deixat molt. 
Fa quatre anys el PSC, tot i ser 
la llista més votada, no va trobar 
socis per formar govern. Amb 
qui estaria disposat a pactar si té 
l’oportunitat de fer-ho?
Amb els grups que comparteixin 
el nostre programa. El temps de 
les majories absolutes ja ha aca-
bat. Espero que el 26 de maig 
hi hagi molta participació i que 

guanyi el vot progressista. 
Quines expectatives té per al 
seu partit?
Molt bones, a Montcada sempre 
hi ha hagut molt vot socialista. 
Jo sóc una persona coneguda, 
de ciutat, jove i amb ganes de fer 
coses. Encapçalo una candida-
tura renovada i amb experiència 
alhora. Vull que Montcada sigui 
una ciutat més accessible, amb 
més habitatge i amb un govern 
que treballi.

Pilar Abián | Redacció

Bartolo Egea es mostra convençut de recuperar el lideratge que el PSC va tenir als anteriors mandats

BARTOLO EGEA (PSC)

‘Les nostres propostes 
pretenen, sobretot, 
millorar el dia a dia de 
Montcada i Reixac’

‘Espero que el 26 de 
maig hi hagi molta 
participació i que guanyi 
el vot progressista’

Bartolo Egea 

 PER UNA 

 MONTCADA TEVA 

pscmontcada.cat 

@pscmontcada

Bartolo Egea, de 54 anys i botiguer de professió, es presenta com a alcaldable en representació del 
PSC, el partit en què milita des de fa quatre anys quan va anar per primer cop a les seves llistes. 
Regidor a l’oposició des del 2017, Egea encapçala una llista renovada que es planteja com a objec-
tiu recuperar el lideratge que els socialistes van tenir durant quatre mandats consecutius.

Una Montcada on viure millor: crearem el Fons Local de Promo-
ció de l’Accessibilitat per invertir en polítiques actives d’accessibili-
tat i el soterrament de vies. Reclamarem a la Generalitat i al govern 
central inversions en serveis de mobilitat. Posarem en marxa el Pla 
de Mobilització de Sòl Disponible per construir habitatges de lloguer.

Una Montcada on treballar millor: que garanteixi una ocupabili-
tat de qualitat. Coordinarem esforços amb el teixit empresarial i els 
treballadors per aprofi tar al màxim tot el potencial econòmic de la 
ciutat i posar-lo a disposició de qui més ho necessita.

Una Montcada on gaudir de més igualtat: promocionarem bones 
pràctiques d’igualtat i de sensibilització contra el sexisme. Desenvo-
luparem un model de ciutat inclusiva. Crearem el Pla Local de Pro-
moció de la Formació i l’Ocupació de les persones amb discapacitat.  

Una Montcada per avançar més: proposem un model de gover-
nança descentralitzat, col·laboratiu, cooperatiu, interactiu i innova-
dor amb una aposta per la participació real que reforci la qualitat 
democràtica municipal. 

Una Montcada més verda: desplegarem un model de planifi ca-
ció i renovació urbana sostenible i resilient centrat en la regeneració 
ecològica com un element vertebrador del nou urbanisme, del que 
sigui protagonista fonamental el futur soterrament de l’R2.

EIXOS DEL PROGRAMA
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‘Sortim a guanyar, parlar 
ara de pactes és inviable’

Fa poc temps que resideix al 
municipi i aquesta és la pri-
mera vegada que forma part 
d’unes llistes. Quan va comen-
çar la seva trajectòria política? 
Quan vaig venir a Montcada, 
em vaig interessar per l’agru-
pació. Mai no 
havia militat en 
cap partit, però 
estava cansada 
de la situació 
política que es 
vivia a Cata-
lunya i tenia 
ganes d’aprendre. Per això, vaig 
entrar a l’executiva de Cs i ara 
en sóc la coordinadora. 
Als municipis de menys de 
50.000 habitants Cs no fa pri-
màries. La llista la proposa la 
direcció del partit. Quan li van 
fer l’oferiment?
El partit va fer una assemblea al 
març per conèixer els nostres per-
fi ls i em va proposar. Vaig acceptar 
després de parlar-ho amb la meva 
parella i els companys. Crec en el 
projecte del partit, considero que fa 
una tasca molt bona al municipi i 
el projecte m’il·lusiona. 
És una gran responsabilitat i 
en una conjuntura difícil per 

al partit, que ha viscut una crisi 
important amb la recent dimis-
sió de tres dels seus regidors. 
Considero que no podem parlar 
de crisi, més aviat de regenera-
ció. El portaveu va marxar per 
motius personals. I després, hi ha 
hagut gent que no ha entès el pro-

cediment de la 
direcció, però el 
que s’ha fet és el 
que marquen els 
estatuts. 
Parli’ns de la 
seva llista. 
Comptem amb 

un equip amb coneixements en 
l’àmbit de l’esport, el dret, la sanitat, 
l’educació i l’administració. Estem 
preparats per fer una gran tasca 
amb la qual els ciutadans se sentin 
orgullosos.
Què destacaria 
del programa?
Per a nosaltres, 
és prioritari el 
soterrament de 
l’R2 pel qual es 
porta anys llui-
tant. Vetllarem pel compliment 
immediat dels compromisos per 
a la integració del ferrocarril al 
municipi amb el soterrament de 
les vies, eliminant el risc i mi-

llorant la comunicació entre els 
barris. Els impostos volem que 
siguin els mínims i el més sen-
zills possibles, els diners s’han de 
quedar a la butxaca dels veïns. 
Proposem reduir la pressió fi scal, 
per exemple, amb la congelació 
de l’IBI, garantint serveis muni-
cipals de qualitat. També volem 
la reobertura de les urgències 
nocturnes perquè l’assistència 
sanitària és un dret fonamental.
Quines propostes té Cs per aug-
mentar els ingressos de l’Ajun-
tament tenint en compte la seva 
delicada situació econòmica?
És possible fer-ho portant una 
bona organització i estudiant bé 
els comptes.
Quins són per a vostè els punts 
forts i els febles de Montcada?

Estem envoltats 
de zones ver-
des i molt ben 
connectats amb 
Barcelona i el 
Vallès. Com a 
punts febles, 
manca cohesió 

entre els barris i hi ha demandes 
històriques pendents de resoldre. 
També hi ha moltes queixes ciuta-
danes sobre inseguretat, robatoris, 
vandalisme, curses de cotxes...

Fa quatre anys es va formar un 
govern de coalició que aposta-
va per un canvi. Creu que ha 
estat positiu?
No. Han utilitzat les institucions 
públiques per fer les seves reivin-
dicacions partidistes. 
Tot i així, Cs hi ha col·laborat i 
l’ha ajudat a aprovar els pres-
supostos.
Tota proposta que sigui per mi-
llorar la qualitat de vida del mu-
nicipi tindrà el nostre suport.

Veu en el futur la possibilitat 
de formalitzar algun pacte? 
Sortim a guanyar, parlar ara de 
pactes és inviable. 
Com creu que anirà la partici-
pació a les municipals?
Crec que serà aproximada a la 
de les generals. Els que estiguin 
insatisfets amb la situació actual, 
que vagin el dia 26 a votar un 
canvi real. Si des de l’oposició 
hem aconseguit millores, també 
ho farem al govern. 

Pilar Abián | Redacció

Ana Pellicer, veïna de Mas Duran, és la nova líder de Cs que acaba de renovar-se al municipi

ANA PELLICER (CS)

‘A Cs no hi ha hagut 
cap crisi interna, el que 
ha passat ha estat un 
procés de regeneració’

‘Tota proposta que sigui 
per millorar la qualitat 
de vida del municipi 
tindrà el nostre suport’

Ana Pellicer, de 33 anys i de professió administrativa, és la candidata de Cs a l’Alcaldia. Nascuda a 
Santa Coloma de Gramenet, fa dos anys que viu a Mas Duran, el mateix temps que milita a la formació 
que representarà en aquests comicis. Pellicer és la cara nova d’un partit que, després de la recent 
dimissió de tres dels seus regidors, afronta la cursa electoral disposat a liderar el govern municipal.

Vetllarem pel compliment dels compromisos amb el soterra-
ment de l’R2, una reivindicació per la qual la ciutadania porta anys 
lluitant. L’eliminació de les vies reduirà el risc actual i millorarà la 
comunicació entre els nostres barris.

Reobertura  de  les  urgències nocturnes. No pot ser que a partir 
de la mitjanit la nostra ciutat es quedi sense urgències i ens haguem 
de desplaçar a altres municipis per la manca de mitjans. 

 Impostos, els mínims i el més senzills possibles. Deixarem els 
diners a les butxaques dels veïns. Reduirem els impostos, com ara 
l’IBI, de manera responsable garantint serveis municipals de qualitat.

Tenim un programa molt ambiciós pensant en els infants i els 
joves. Crearem un xec d’escola bressol perquè l’educació infantil de 
0 a 3 anys sigui universal i gratuïta. Impulsarem programes munici-
pals centrats en les necessitats del nostre jovent sobre educació, 
oci, diversitat, treball i habitatge.

Garantirem la segurerat al nostre municipi destinant tots els recur-
sos necessaris per prevenir i perseguir el crim. Un municipi segur és la 
condició bàsica perquè els veïns desenvolupin el seu projecte vital en 
llibertat. Garantirem la seguretat de tothom: veïns, comerciants, empre-
saris, turistes... Perseguirem el crim, l’ocupació il·legal i tot tipus de de-
linqüència. Si és necessari, augmentarem els efectius de la Policia Local. 

EIXOS DEL PROGRAMA
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‘Aspirem a governar per a 
tothom, sense excloure ningú’

Per què es presenta a l’Alcaldia?
Per continuar transformant la 
ciutat que m’estimo amb un pro-
jecte de futur impulsat per gent 
preparada, honesta, compromesa 
i amb ganes de treballar. 
Quines són les expectatives  
d’ERC ara que és al govern?
Ens vam presentar amb el com-
promís de propiciar un canvi i 
acabar amb una majoria abso-
lutíssima. Crec que hem fet una 
bona feina, hem aportat estabili-
tat, treball i això ens ha donat una 
visibilitat i una presència que no 
teníem. A més, a les generals aca-
bem de fer els millors resultats de 
la nostra història. 
Què ha après durant el mandat? 
Que Montcada té molt potencial 
que hem de po-
sar en valor, però 
també molts pro-
blemes i que, per 
afrontar-los, hem 
d’anar tots a una.
El canvi que 
volien fer des 
del govern ha estat possible?
En quatre anys no ho pots fer tot, 
però estem satisfets amb la feina. 
La fragmentació política ens ha 

obligat a negociar i a consensu-
ar amb l’oposició. A mi m’agra-
da negociar, sóc empàtic i arri-
bar a acords no ha estat difícil, 
la difi cultat és 
no poder do-
nar resposta als 
neguits i als pro-
blemes de la ciu-
tadania. I aques-
ta és la nostra 
prioritat.
Alguns grups de l’oposició han 
titllat el govern de continuista.
Discrepo. Posar el bé comú per 
davant d’interessos particulars 
i partidistes no és en absolut 
continuista. És un canvi radical.
Posi’m un exemple?
Hem establert les bases i els con-
trols perquè el desgavell amb què 

ens vam trobar no 
torni a passar. No 
n’hi ha prou amb 
una ètica d’hones-
tedat i una volun-
tat de servei pú-
blic, hi ha d’haver 
uns controls per 

garantir la transparència, evitar 
tornar al passat i estar esquitxats 
per la corrupció i la inoperància.
Quins són els eixos del progra-

ma d’Esquerra Republicana?
Primer, volem consolidar que 
Montcada sigui més transparent, 
democràtica i participativa i que 

hi hagi rigor 
en les formes 
de treballar. 
També, liderar 
una nova àrea 
metropolitana 
des de Montca-
da. Aconseguir 

més cohesió territorial i social, 
més habitatges, més dignitat als 
barris. Encara n’hi ha que no 
tenen clavegueram i això és una 
vergonya. Preservar els espais 
naturals de la degradació i dels 
riscos d’especulació; tenir cura 
del patrimoni; posar les persones 
al centre de les polítiques munici-
pals. Hi ha molta feina a fer, però 
anem pel bon camí i la farem.
Per fer aquesta feina, és bo que 
hi hagi un govern estable. Ho 
veu possible tenint en compte 
que es presenten 10 candida-
tures i el Ple podria estar molt 
fragmentat? 
Que no hi hagi majories absolutes 
em sembla bé i positiu. Tenim una 
societat rica, diversa i plural i això 
ha d’estar representat al Ple. Per 

defensar Montcada parlarem i ne-
gociarem amb tothom. Evident-
ment ERC és un partit d’esquer-
res, republicà, independentista i 
demòcrata i, per formar govern, 
no pactarem amb determinats 
partits. Però, per millorar Mont-
cada i Reixac, necessitem tothom 
i arribarem als pactes que calgui.
Els polítics tenim l’obligació 
de posar-nos d’acord per resol-
dre els problemes de la ciuta-
dania. Per això, volem liderar 

la ciutat sense excloure ningú, 
independentment de com pensi, 
parli o estimi. La nostra aspiració 
és a governar per a tothom i amb 
el millor que tenim, la gent.
I amb la República com a ob-
jectiu. Això com es fa?
Fer República des dels municipis 
és defensar l’escola pública, la sa-
nitat, els serveis socials... No es 
tracta només d’un canvi de ban-
deres, sinó de treballar pel benes-
tar de tots els veïns.

Pilar Abián | Redacció

Jordi Sánchez es defi neix com un polític empàtic, obert a negociar i a pactar amb altres forces

JORDI SÁNCHEZ (ERC)

‘Hem fet una bona 
feina al govern, hem 
aportat estabilitat i hem 
treballat pel consens’

‘Els polítics tenim 
l’obligació de posar-nos 
d’acord per resoldre els 
problemes dels veïns’

Jordi Sánchez, de 49 anys i llicenciat en Ciències Polítiques i en Història, es presenta per sego-
na vegada a l’Alcaldia com a candidat d’Esquerra. En aquesta ocasió, suma l’experiència d’ha-
ver estat els últims quatre anys al govern municipal ocupant el càrrec de president de l’Àrea 
Territorial. Prèviament, del 2007 al 2011, el candidat republicà va ser regidor en l’oposició.

Més transparència, més participació i més democràcia per a Mont-
cada. Posem el bé comú per sobre dels interessos particulars. No n’hi 
ha prou a tenir una ètica d’honestedat i una voluntat de servei públic, 
establim els controls perquè no torni la corrupció.

Més cohesió, més habitatge, més barris. Hem de liderar i decidir 
el futur de l’àrea metropolitana. Soterrament de l’R2. Més medi am-
bient: no volem una cimentera al mig del barri. Mobilitat sostenible. 
Fem de l’N-150 un passeig que uneixi i no una barrera que separi. 

Més habitatge: creació d’un parc d’habitatge públic de lloguer. 
Dignifi car barris amb dèfi cits urbanístics que en ple segle XXI se-
gueixen sense clavegueram, sense aigua i sense serveis.

 Més patrimoni. Més orgull de pertànyer a Montcada. Posar en 
valor el potencial natural: Serralada de Marina i Collserola i rius. Sal-
vem el Pla de Reixac de la degradació i de l’especulació. Pla de 
residus i neteja del municipi i un Pla d’estalvi energètic en equipa-
ments i via pública.

Més persones. Més Serveis Socials. Més treball i competitivitat. 
Més Montcada per a les persones, per als veïns: millors equipa-
ments, més esport, més formació, més espais per als joves. Més 
serveis i millors polígons industrials. Més comerç de proximitat. Més 
equitat i una Montcada feminista. 

EIXOS DEL PROGRAMA
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JOAN CARLES PAREDES (JXM)

Farem una Montcada neta, ordenada i segura. Una Montcada de 
futur, desenvolupant projectes com el soterrament de l’R2; la Torre de 
Na Joana com espai socio-cultural; cuidarem les lleres dels rius amb 
una visió mediambiental i millorarem la connexió amb la Serralada 
Marina i Collserola, obrint el poble als nostres espais naturals tenint 
cura del nostre patrimoni; farem sota l’autopista espais per als joves 
i impulsarem actuacions de desenvolupament social a tots els barris. 

Farem una Montcada socialment responsable, on el primer de 
tot siguin les persones. Treballarem per resoldre la pobresa infantil i 
l’energètica. Treballarem en la defensa de l’habitatge com a dret so-
cial i fonamental. Potenciarem els recursos per a les persones amb 
necessitats especials i la gent gran. Treballarem per a les famílies, 
l’educació, la salut, la diversitat i la inclusió social, la cultura i l’esport. 
La participació serà compartida amb les entitats i moviments socials.

Creiem en oportunitats de creixement. Tenim com a màxima prioritat 
la creació de llocs de treball, l’atracció de noves empreses i que els nos-
tres polígons siguin moderns i competitius. Potenciarem l’emprenedoria 
amb més ajudes i assessorament. Revitalitzarem el comerç com a me-
canisme de regeneració d’ocupació i cohesió del teixit social.
  
Volem una ciutat oberta, amb barris moderns on tothom pugui de-
senvolupar el seu projecte personal o col·lectiu. Una Montcada huma-
na, amable i agradable. És el nostre compromís per una ciutat de futur.

EIXOS DEL PROGRAMA
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‘El municipi necessita un 
impuls, fer un salt qualitatiu’

Per què vol ser alcalde?
Per fer una Montcada molt millor 
en tots els àmbits, amb il·lusió i 
amb un equip de gent que estima 
la seva ciutat i té idees novedoses. 
Veu possible recuperar l’es-
pai perdut ara fa quatre anys, 
quan van passar de quatre a 
dos regidors?
Hem generat un nou espai polí-
tic transversal amb gent d’àmbits 
diferents, cares noves i molts in-
dependents. Les nostres expecta-
tives són treure un bon resultat i 
tenir opció a governar per resoldre 
les problemàtiques del municipi i 
aplicar les polítiques que creiem 
que el poden benefi ciar. Fent un 
símil futbolístic, és millor estar a 
l’alineació titular que quedar-se a 
la banqueta.
Quina és l’es-
tratègia de JxM 
per il·lusionar 
l’electorat?
Hem fet un 
projecte nou i 
això ens dona 
frescura, il·lusió i renovació en 
molts aspectes. El nostre projecte 
és transversal i això ens ajuda a 
obrir el ventall. La gran majoria 

dels membres de la nostra llista 
són dones i hi ha gent des dels 18 
fi ns als 80 anys. Així que tenim 
una àmplia visió de les necessitats 
de la gent.
Què vol des-
tacar del seu 
programa?
Hem marcat 5 
eixos: territori i 
espais naturals, 
les persones, 
creixement econòmic, país i barris. 
Tots estan al mateix nivell, però el 
més prioritari per a nosaltres són 
les persones. Si fem política, és pel 
benestar de la ciutadania.
Quines són les propostes nove-
doses que destacaria?
El fi l conductor del nostre pro-
grama és la millora del dia a dia. 

Aquesta és la 
nostra prioritat. 
Alhora, hem de 
fer una Mont-
cada moderna, 
d’acord amb 
el segle XXI. 
Per això tenim 

l’eslògan ‘Re-iniciem Montcada’, 
perquè creiem que el municipi 
necessita un impuls per fer un salt 
qualitatiu. Hem de col·locar-lo 

on ha d’estar, en un punt cen-
tral. Aprofi tar totes les solucions 
tecnològiques per actualitzar-lo i 
anar cap a al model ‘Smart City’, 

de ciutat intel-
ligent. També 
treballar per 
fer uns barris 
i uns carrers 
més accessibles, 
per potenciar el 
transport urbà. 

Una altra de les propostes és 
aprofi tar un pulmó central que 
està força abandonat, l’esplanada 
que hi ha davant del pavelló Mi-
quel Poblet. És un bon lloc per fer 
un agility per a gossos, pistes de 
monopatí... També volem que el 
municipi s’obri als espais naturals 
que l’envolten i en gaudeixi amb 
respecte.
Són actuacions realistes amb 
els recursos del consistori?
No parlem d’inversions milionà-
ries. Un Ajuntament com el nos-
tre, que mou un pressupost de 40 
milions anuals, ha de tenir la capa-
citat per fer aquestes inversions. 
Quina proposta hi ha darrera 
del concepte de fer país?
Si el país va a millor, Montcada 
també. No podem viure aliens al 

que passa al nostre voltant. Apos-
tem per la col·laboració institucio-
nal, al costat de la Generalitat.
El seu grup no ha estat proper a 
l’actual govern municipal. Ha 
pesat massa el passat? 
Crec que el govern ha estat quatre 
anys mirant pel retrovisor i el ba-
lanç ha estat decebedor, en això 
crec que coincidim tots els grups 
de l’oposició. Hem de mirar en-
davant i fer propostes. Nosaltres 
podem aportar moltes coses per 

tenir una ciutat, moderna, neta i 
segura i amb barris que facin un 
salt qualitatiu.
Si tingués l’opció de formar o 
entrar al govern, amb quines 
forces estaria disposat a pactar?
Hi ha 10 candidatures i tot està 
molt obert. Nosaltres tenim un 
programa i un equip que vol mi-
llorar la nostra ciutat. En aquest 
punt, tothom ens podrà trobar. A 
partir dels resultats, veurem quin 
ha de ser el nostre paper.

Pilar Abián | Redacció

Joan Carles Paredes es presenta a l’Alcaldia amb propostes per modernitzar el municipi

‘Aspirem a governar, 
és millor estar a l’equip 
titular que quedar-se 
a la banqueta’

‘Les prioritats del nostre 
programa són el benestar 
de les persones i la 
millora del seu dia a dia’

Joan Carles Paredes, de 48 anys, és el candidat de Junts per Montcada i es presenta per segon cop 
a l’Alcaldia, el primer va ser al 2015, per CiU. Regidor des del 2007, Paredes va ser membre del 
govern durant els dos mandats anteriors i en l’actual, pertany a l’oposició. També és vicepresident 
del Consell Comarcal i president de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local d’aquest ens.
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‘La gent tenia ganes d’un 
govern honrat i solvent’

Per què vol continuar sent l’al-
caldessa de Montcada i Reixac?
Estic compromesa amb el meu 
municipi i tinc moltes ganes de 
seguir treballant per millorar-lo.
Fa quatre anys encapçalava la 
llista d’ICV-EUiA. Ara també 
una coalició, la dels comuns 
però sense EUiA. Per què aquest 
trencament?
Si la ciutadania em dona la confi an-
ça de seguir a l’Alcaldia, vull un go-
vern cohesionat. Davant la marxa 
del líder d’EUiA, Joan Josep Nuet, 
a les llistes d’ERC per a les gene-
rals, vaig demanar al partit garan-
ties per un acord estable durant el 
mandat i no les vaig obtenir.
Com pot afectar això l’espai 
dels comuns?
No crec que tingui repercussions. 
Al llarg del mandat hem governat 
i treballat amb 
els companys de 
Círculo fent créi-
xer la confl uèn-
cia d’esquerres. 
Cada vegada 
som més gent 
per garantir i 
consolidar el canvi iniciat al 2015. 
Creu que la gestió feta ha res-

post a les expectatives?
Mai governes a gust de tothom, ni 
pots arribar a complir totalment 
els objectius. Quatre anys són un 
espai curt però 
un dels reptes 
era recuperar la 
credibilitat i la 
confi ança de la 
ciutadania en 
la classe política 
i acabar amb la 
corrupció i les males praxis. La 
gent tenia ganes d’un equip hon-
rat, honest, solvent i seriós. 
No ha estat un mandat fàcil, 
amb un govern en minoria.
Cert, tot i que aquesta difi cultat no 
ha signifi cat feblesa, contràriament, 
ha estat enriquidora perquè l’essèn-
cia de la política en majúscules és la 
d’arribar a pactes i a acords. 
També han estat quatre anys 

complicats eco-
nòmicament.
La situació ha es-
tat molt dura per 
la irresponsabili-
tat de l’anterior 
govern (PSC i 
CiU), que va 

deixar l’Ajuntament endeutat. 
Això ha restat capacitat inverso-

ra a l’Ajuntament i ens ha lligat 
de mans. Però hem aconseguit 
sanejar els comptes, començar a 
generar estalvi i fer que les fi nan-

ces de l’Ajunta-
ment es vagin 
recuperant sen-
se tocar presta-
cions. Podem 
treure pit que la 
inversió social 
en aquests qua-

tre anys ha estat la més alta de la 
història de l’Ajuntament. 
Quins són els eixos del progra-
ma d’En Comú Podem? 
Volem continuar avançant i fer 
possible una Montcada que cui-
da de la gent i combat les desi-
gualtats, que posa les persones al 
centre. Volem desenvolupar po-
lítiques innovadores d’ocupació; 
augmentar el parc d’habitatge 
social de titularitat municipal; fer 
polítiques d’envelliment actiu, per 
tenir un municipi més amable per 
a la gent gran; tenir espais públics 
de qualitat. Garantir el dret a la 
cultura i potenciar la creativitat 
dels artistes locals. També volem 
millorar les eines de participació 
per tenir una ciutadania crítica i 
compromesa. Pel que fa a la via 

pública, farem un pla de millora 
de carrers i dels parcs infantils. I 
recollirem idees sobre com urba-
nitzar l’espai que quedarà alliberat 
un cop es faci el soterrament de 
l’R2. Ara hem cimentat el canvi, 
però comptem amb un projecte de 
ciutat a 12 anys vista.
ECP aposta clarament pel lide-
ratge femení. La seva és l’única 
llista encapçalada per tres dones.
Estic molt orgullosa de tenir als 
primers llocs Mar Sempere i Jessi-

ca Segovia. I també de tota la can-
didatura, que combina experièn-
cia en l’activisme social i joventut, 
frescura i il·lusió.
Quin és el municipi que vol?
Un municipi que cuidi de la seva 
gent i que es gestioni amb res-
ponsabilitat i amb les mans ne-
tes. En quatre anys hem fet pos-
sible un canvi en aquest sentit i 
no ens podem permetre fer ni un 
pas enrere. Som l’única garantia 
de continuar avançant.

Pilar Abián | Redacció

Laura Campos encapçala l’única llista en què les tres primeres candidates són dones

LAURA CAMPOS (ECP)

‘En aquests quatre 
anys, la inversió social 
al municipi ha estat la 
més alta de la història’

‘No ens podem permetre 
fer ni un pas enrere; 
som l’única garantia 
de continuar avançant’

Laura Campos, de 41 anys, és la candidata d’En Comú Podem Montcada i Reixac i l’actual 
alcaldessa. Fa quatre anys liderava la coalició ICV-EUiA i, en aquesta ocasió, la llista que repre-
senta l’espai dels comuns. Regidora des del 2008, Campos va estar set anys a l’oposició abans 
d’assumir el repte de dirigir l’Ajuntament amb un govern en coalició amb ERC i Círculo.

Volem una Montcada que cuidi de la seva gent i que combati 
les desigualtats, prioritzant la cohesió social, la cultura, l’educació, 
l’habitatge i la salut. Més inversió social per a les persones més vul-
nerables i pel servei d’atenció domiciliària. Continuarem garantint el 
dret a l’alimentació i als subministraments bàsics. Incrementarem les 
polítiques d’igualtat, dones i LGTBI. Seguirem potenciant les políti-
ques innovadores de desenvolupament econòmic i d’ocupació per 
lluitar contra l’atur.

Volem una Montcada valenta i radicalment democràtica, on la 
ciutadania sigui part activa en la presa de decisions i on la política 
sigui honesta i la gestió, austera i transparent. Millorarem els meca-
nismes de participació i la recepció de demandes.

Volem una Montcada que cuidi la vida, més habitable i que garan-
teixi espais públics de qualitat per a tothom. On la lluita contra el can-
vi climàtic i l’aposta per la transició ecològica sigui una prioritat. Una 
Montcada que cuidi i protegeixi el seu entorn natural i el medi ambient.
  
Volem millorar Montcada en el seu conjunt. Arranjarem la via pública 
amb un Pla d’asfaltat de carrers. Invertirem en la millora dels equipa-
ments culturals i esportius i posarem en marxa la renovació dels parcs 
infantils. Endegarem un procés participatiu per decidir com urbanitzar 
l’espai que quedarà lliure quan se soterrin les vies del tren.

EIXOS DEL PROGRAMA
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ÒSCAR GIL (APMIR)

Les entitats al davant! Treballarem per reforçar el teixit associatiu 
com a instrument de participació, prioritzant aquelles iniciatives col-
lectives d’interès general per sobre dels interessos individuals. 

Formació per lluitar contra l’atur. Crearem la taula de la formació 
professional, per tal de generar formació amb sortida laboral garanti-
da posant especial èmfasi en la formació dual.

Protecció del medi ambient enfront l’especulació. Protegirem al 
màxim el Pla de Reixac i posarem fre a l’especulació urbanística. Pre-
servarem el patrimoni natural de Montcada i Reixac.
  
Carrers més nets i millor mantinguts. Cal personal que es dediqui 
en exclusiva a mantenir els carrers i, especialment, les voreres en 
condicions òptimes per a l’ús diari dels veïns i les veïnes. 

El govern baixa als barris! Crearem les assemblees de barri. L’equip 
de govern anirà als barris per traslladar qüestions de la gestió municipal 
i per recollir les inquietuds dels veïns i veïnes i de les entitats. 

Fomentarem i donarem suport a l’esport femení. Crearem campa-
nyes dirigides especialment a les famílies i subvencions destinades als 
clubs esportius que tinguin forta presència de dones.
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‘Volem continuar amb el canvi 
iniciat en aquest mandat’

Què el motiva a presentar-se al 
càrrec d’alcalde?
Volem que el municipi continuï 
el canvi iniciat al 2015. L’actual 
mandat ha servit per posar ordre 
dins de l’administració i en els 
grans temes econòmics i urba-
nístics. Gran part de la feina està 
feta; ara toca baixar als barris i 
trepitjar el carrer, que potser és el 
que ens ha faltat fer. 
Es presenta per primera vegada 
com a alcaldable, fruit del tren-
cament de la coalició amb ICV 
a poc menys d’un mes per als 
comicis. L’escenari és complicat.
Així és. No s’han donat les con-
dicions per repetir la coalició. 
Nosaltres estem més pels liderat-
ges compartits 
que no pels hege-
mònics. De tota 
manera, com 
venim de molts 
anys de treball 
i lluita al carrer, 
fer el programa 
i la llista no ha estat un problema. 
Estem preparats per guanyar.
Un punt a favor és que els dos 
primers membres de la seva 
llista tenen experiència de go-

vern. Què han après en aquest 
mandat?
A bregar amb les dinàmiques 
administratives. 
Per treballar de 
forma efectiva 
al carrer s’ha de 
millorar la ges-
tió des de dins.
I també és 
necessari dis-
posar de recursos econòmics. 
Quines propostes té el seu par-
tit per obtenir més ingressos?
La línia de l’actual govern és no 
augmentar la pressió fi scal. Hi ha 
mesures que es poden aplicar per 
millorar la recaptació. Per ser més 
efectius com a administració, cal 
una bona coordinació des d’Alcal-

dia de totes les 
àrees, que potser 
no s’ha donat. 
Creu que el 
govern ha com-
plert amb l’ex-
pectativa de 
canvi?

Sí, hem avançat moltíssim. Han 
estat quatre anys de gestió del 
‘desastre’ que vam heretar de 
l’anterior mandat. El repte era 
molt gran i l’hem sabut entomar.

Tot i estar en minoria.
És cert que no ha estat fàcil, però 
hem pogut complir bona part 

del programa 
d’actuació mu-
nicipal que vam 
presentar. Això 
també ha estat 
gràcies a què 
hem sabut dia-
logar i arribar a 

consensos amb l’oposició.
Una de les novetats del mandat 
ha estat la posada en marxa dels 
pressupostos participatius. 
El primer any ens vam trobar amb 
difi cultats fruit de la inexperiència. 
Però, a la segona edició, vam fer 
correccions i ara ja hi ha una bona 
base. Nosaltres som partidaris de 
destinar-hi més recursos.
I quines altres propostes té Al-
ternativa per augmentar la 
participació ciutadana?
A la gent li costa associar-se i, tot 
i que som l’enveja de l’entorn pel 
que fa al moviment associatiu, 
la participació va a la baixa. El 
regidor de barri no ha estat tan 
efectiu com pensàvem. Nosaltres 
plantejarem que el govern faci 
assemblees periòdiques als barris 
preparades conjuntament amb 

cada AV. El debat col·lectiu ha de 
primar per sobre de les questions 
individuals. I cal escoltar, però 
també donar solucions. Tenim 
un municipi dispers i amb molt 
sentit de pertinença als barris i el 
govern ha de ser el de tots.
Quines assignatures han que-
dat pendents?
Per exemple, potenciar els Serveis 
Municipals per donar resposta a 
les demandes d’intervenció a la via 
pública i als problemes d’incivisme.  

Alternativa posa en valor que té 
un 60% de dones a la seva llista. 
Elles són majoria a la nostra orga-
nització. Proposem que els pres-
supostos es facin amb visió de 
gènere i aplicar polítiques trans-
versals de dona i igualtat. 
Què ofereix el seu partit?
Alternativa és municipalista, ens 
centrem en els problemes de la 
gent i volem que continuï el canvi, 
però baixant als carrers, als barris 
i donant solucions als problemes.

Pilar Abián | Redacció

Òscar Gil aposta perquè el nou govern s’acosti més a la ciutadania creant les assemblees de barri

‘Venim de molts anys 
de lluita al carrer i de 
treball; estem preparats 
per guanyar’

‘En quatre anys hem 
avançat molt. Vam 
assumir un gran repte i 
l’hem sabut entomar’

Òscar Gil, de 33 anys i informàtic de professió, lidera la candidatura d’Alternativa per Montcada i 
Reixac, la marca amb què EUiA es presenta a aquestes eleccions municipals en solitari. Regidor 
a l’Ajuntament des del 2007, Gil compta amb una àmplia experiència política fruit de vuit anys a 
l’oposició i quatre al govern actual, ocupant el càrrec de president de l’Àrea Econòmica.
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‘La responsabilitat d’una 
governança real no ens fa por’

Amb quin objectiu es presenta 
la CUP a les municipals?
J: Amb el de poder aportar políti-
ques de transformació social arre-
lades i de base. El municipi pateix 
problemes derivats de la subordi-
nació respecte a Barcelona, tenim 
el territori trinxat i això provoca 
difi cultats als barris. Cal polítiques 
valentes que facin un pas cap a la 
transformació que defensem. 
El partit té vocació de govern o 
està més còmode a l’oposició?
J: Ens sentim còmodes amb una 
governança real i no ens faria por 
assumir aquesta responsabilitat. 
El mateix diem d’estar a l’oposi-
ció, fent feina de fi scalització i de 
denúncia. La CUP ha destapat 
molts casos de 
corrupció a mu-
nicipis catalans. 
L’oposició és una 
tasca molt impor-
tant perquè els 
grups en el poder 
no s’adormin. I a 
Montcada, hem treballat de valent.
Hem estat el grup que ha presentat 
més mocions. 
La CUP no ha estat precisa-
ment la crossa del govern.

J: En un primer moment li vam 
cedir un vot de confi ança per pro-
piciar un  canvi després de les polí-
tiques nefastes de l’anterior govern 
sociovergent. Però el primer any, 
quan l’aritmè-
tica encara feia 
possible que el 
nostre vot fos 
decisiu, les dues 
condicions que 
vam presentar 
per aprovar els 
pressupostos –municipalitzar el ser-
vei de Joventut i crear una secció de 
medi ambient a la Policia Local– es 
van desestimar i el govern va prefe-
rir pactar amb Cs. Per a nosaltres, 
va ser una deslleialtat molt gran.
Aquesta decepció potser no s’ha 

manifestat prou. 
Ha faltat fer pe-
dagogia?
J: Igual que som 
crítics amb els 
altres, també cal 
fer autocrítica per 
avançar. Segura-

ment no ho hem explicat prou bé 
i no hem visibilitzat la nostra tasca 
de fi scalització al llarg del mandat.
La CUP aposta per la política 
de carrer i la implicació ciuta-

dana. Quines propostes té al 
respecte?
P: Apostem per una participació 
directa i activa, on realment les 
persones puguin dir la seva i les 

decisions siguin 
vinculants i 
aquí entraria 
la creació de 
consells popu-
lars als barris. 
Figures com la 
del regidor de 

barri o consells massa dirigits des 
del consistori s’ha demostrat que 
no són efectius. 
També volen posar el focus en 
les polítiques d’igualtat. Amb 
quines accions concretes?
P: Cal formar la plantilla de l’Ajun-
tament amb perspectiva de gènere. 
Fer actuacions transversals i plans 
urbanístics que contribueixin a fe-
minitzar l’espai públic. Per exem-
ple, amb carrers il·luminats per on 
les dones no haguem de passar por 
i prioritat de les persones als passos 
de vianants respecte el trànsit.
Un altre dels objectius de la 
CUP és avançar cap a una in-
dependència plena en l’àmbit 
social i nacional.
J: Som feministes i independentis-

tes i creiem que l’alliberament so-
cial va lligat a l’alliberament nacio-
nal. Treballar per la independència 
és mantenir viu al carrer l’esperit 
de l’1 i el 3 d’octubre.
Seguiran insistint amb les 
municipalitzacions?
P: Així ho recull el nostre pro-
grama, que hem fet de forma 
participativa en assemblees. Vo-
lem polítiques que posin al cen-
tre la vida de les persones i que 
fugin del capitalisme. 
Hi ha propostes difícils d’assolir, 

com ara tancar la cimentera. 
J: Està demostrat que les seves 
emissions són nocives per a les 
persones i el soroll que fa és in-
soportable. L’Ajuntament sí que 
pot actuar al respecte, té compe-
tències per fer-hi inspeccions i 
estudis de salut i no ho fa.
Per què l’electorat hauria de 
votar la CUP?
P. Perquè apostem per una 
Montcada feminista, justa i dig-
na, on tothom pugui viure de 
forma segura i lliure.

Pilar Abián | Redacció

Joel Segarra i Paula Vázquez encapçalen una llista amb força gent jove i activista

JOEL SEGARRA I PAULA VÁZQUEZ (CUP)

‘L’oposició és important 
per fi scalitzar i perquè 
els grups en el poder 
no s’adormin’ 

‘A la CUP som feministes 
i independentistes i creiem 
que l’alliberament social i 
el nacional van lligats’

Joel Segarra i Paula Vázquez són els caps visibles de la llista electoral de la CUP, una candi-
datura que defuig dels personalismes i defensa el sistema assembleari. Segarra, de 24 anys, 
és biòleg i treballa a la Facultat de Biologia de la UB fent recerca en l’àmbit d’agroecologia. 
Vázquez, mestra d’infantil i primària, pertany al col·lectiu feminista Kariatydes.

Feminisme. Millorar la perspectiva del Consell Popular de Dones 
ampliant la seva participació, independència, capacitat decisòria i auto-
organització. Dotar el Consell de recursos per desenvolupar projectes 
relacionats amb altres àrees municipals, prioritzant els plans urbanístics 
amb perspectiva de gènere per tal de feminitzar l’espai públic. 

Municipalitzacions. Amb una gestió al 100% pública i directa del 
servei de subministrament d’aigua, l’Ajuntament es pot assegurar 
un servei universal i de qualitat. Guanyem drets.

Gestió i pressupostos participatius. Si volem avançar cap a una 
democràcia participativa i fomentar la pràctica de la transparència 
en la gestió és fonamental que la decisió d’aquestes accions se sot-
meti a la participació ciutadana. Apostem que un 45% de la partida 
d’inversions es destini a pressupostos participatius. 
  
Habitatge digne. Ampliar el parc públic d’habitatge, per tal d’incidir 
de forma efectiva en el preu i combatre l’emergència habitacional. Ens 
oposem a la venda de sòl públic, aquest s’ha d’augmentar. I reclamem 
dotar els programes d’habitatge públic de recursos sufi cients.

República Catalana. Col·laborar en totes aquelles iniciatives orien-
tades a fer efectiu el dret a l’autodeterminació, recorrent a l’autotutela 
de drets quan sigui necessari. Impuls d’accions de desobediència ins-
titucional i popular que accelerin la ruptura democràtica amb l’Estat.

EIXOS DEL PROGRAMA
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‘Apostem per un govern seriós 
i un municipi net i segur’

Per què es presenta a l’Alcaldia?
Estic convençuda que un canvi és 
possible i que puc ser l’alcaldessa 
que aquest municipi no ha tingut 
mai, una dona propera que resol-
gui problemes i que aposti per la 
millora dels barris.
Les últimes cites electorals han 
estat molt negatives per al PP. 
Vol recuperar l’espai perdut?
Així és. La davallada ha passat ar-
reu d’Espanya i l’explicació és sen-
zilla, hem reconegut errors i hem 
fet autocrítica. La situació política 
tan complicada de Catalunya amb 
l’aplicació indiscutible del 155, 
perquè s’havia 
arribat a un punt 
de no retrocés, 
ens ha castigat 
com a partit. Es-
tic convençuda, 
però, que amb 
la fragmentació 
del centredreta, la gent veurà que 
l’únic vot útil i real és el nostre.
Veu Vox com un competidor?
Aquest partit d’ultradreta ha fet un 
desgast no només a nosaltres, tam-
bé a d’altres forces. Però a Montca-
da, no em preocupa. El seu candi-
dat militava abans a ERC, així que 

poca cosa podem dir de les seves 
conviccions i la majoria de la llista 
no és gent de Montcada.
Parli’ns de la seva candidatura.
La formen persones de diferents 
barris que repre-
senten la realitat 
de la nostra ciu-
tat. Alguns mili-
ten al partit des 
de fa anys.
Quines són les 
prioritats del seu 
programa?
Volem una ciutat neta, ordenada 
i segura. Durant aquests quatre 
anys de governs d’esquerra la 

ciutat està bruta, 
abandonada, ple-
na de pintades i 
de proclames in-
dependentistes. I 
aquest no és un 
problema de man-
ca de diners, les 

ordenances estan per complir-les. 
També proliferen els robatoris i 
els furts, així que proposem incre-
mentar el nombre d’efectius de la 
Policia Local i que els Mossos facin 
més torns. En relació als impostos, 
els governs d’esquerres només fan 
que augmentar la pressió fi scal als 

veïns i a les empreses i nosaltres 
creiem que els diners han d’estar a 
la butxaca del contribuent. Volem 
reduir l’IBI  i l’impost de circulació, 
que és el més car de tota Espanya. 

I què proposa 
per incremen-
tar els ingres-
sos de l’Ajun-
tament?
Som conscients 
de la situació 

econòmica de 
l’Ajuntament, fruit del pagament 
de les expropiacions de zones ver-
des, que han estat una ruïna, però 
creiem que es poden aconseguir 
ingressos optimitzant la despesa i 
demanant suport a les administra-
cions supramunicipals. El govern 
no s’ha preocupat d’exigir les in-
fraestructures necessàries per al 
municipi. 
Les inversions més importants 
del mandat, com la integra-
ció de l’N-150, s’han fet preci-
sament amb subvencions de 
l’AMB i la Diputació.
Una part de les rotondes l’han 
pagat els empresaris. I, pel que 
fa als projectes de construcció de 
l’hospital Ernest Lluch, el nou 
INS Montserrat Miró o la reober-

tura de les urgències nocturnes, no 
s’ha aconseguit absolutament res. 
Aquesta ciutat ha perdut quatre 
anys de la seva història. Esperem 
que el soterrament de l’R2, pro-
jecte a què es va comprometre el 
ministre Íñigo de la Serna (PP) en 
l’anterior mandat, sí tiri endavant. 
El PP ha fet una oposició dura 
contra un govern que, malgrat 
estar en minoria, ningú no ha 
desbancat. 
Ha estat un mandat convuls, amb 
confl ictes interns dins del propi go-

vern, però l’oposició també ha estat 
molt fragmentada i era complicat 
proposar una moció de censura.
Què vol per a  Montcada?
Un govern seriós, de centredreta, 
que pensi en les persones i en el 
seu benestar i amb gent amb expe-
riència, com jo. Espero que el pro-
per 26 de maig la gent s’oblidarà 
de les sigles dels partits i del passat 
immediat i apostarà perquè el mu-
nicipi torni a ser el que havia estat  
abans que els governs d’esquerra 
el deixessin abandonat.

Pilar Abián | Redacció

Eva García aspira a recuperar el suport de l’electorat i a ser la propera alcaldessa

EVA GARCÍA (PP)

‘Les nostres prioritats 
són la neteja, l’ordre i 
la seguretat i reduir la 
pressió fi scal’ 

‘Aquesta ciutat ha perdut 
quatre anys de la seva 
història per culpa dels 
governs d’esquerres’

Eva García, de 47 anys i llicenciada en Ciències Biològiques, és la candidata del PP i portaveu 
de la formació al Ple municipal. Actualment és la regidora més veterana del consistori, va arribar 
al càrrec l’any 2000 i opta per quarta vegada a l’Alcaldia. També ha estat diputada al Parlament 
de Catalunya i és la líder indiscutible del seu partit a la localitat.

Millorar la neteja i l’ordre de la ciutat. Asfaltar carrers i polígons 
industrials, millorar la il·luminació, incrementar en un 20% el nombre 
d’efectius de la Policia Local dotant-los de més i millors instruments 
per lluitar contra l’incivisme i la delinqüència. Exigir el trasllat del 
Centre de Menors de Can Miralpeix fora de Montcada. 

Escometre les infraestructures que necessitem. Solucionar de-
fi nitivament la problemàtica del Bosc d’en Vilaró. Aconseguir fi nal-
ment el soterrament de les vies del tren de la línia R2.

Reduir impostos, taxes i l’IBI. Els diners estan millor a la butxaca 
del ciutadà que a les arques municipals. 
  
Exigir l’estricte compliment de les ordenances municipals i evi-
tar que els qui les incompleixen puguin benefi ciar-se de qualsevol 
ajuda o subsidi. Tolerància zero amb l’incivisme. 

Desconnectar la gestió municipal de l’absurd monotema del 
Procés i concentrar l’acció de govern a prestar els millors serveis 
per a tothom. Acabar amb els símbols independentistes que embru-
ten els nostres carrers i les façanes d’edifi cis públics.

Arribar a acords, com sempre hem fet. Posar la teva veu i la tra-
jectòria i experiència municipal del nostre partit al servei del bé comú 
per millorar la convivència i la qualitat de vida de tots els veïns.

EIXOS DEL PROGRAMA
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‘Com a municipalistes, només 
ens interessa Montcada’

Per què vol ser l’alcalde de 
Montcada i Reixac?
No és un projecte personal, re-
presento un grup de veïns que 
vol donar una alternativa als 
plantejaments de la política tra-
dicional. Creiem en el potencial 
que tenim com a municipi, per 
la seva ubicació geoestratègica a 
l’entrada de Barcelona. Necessi-
tem i hem d’exigir molt més del 
que rebem. Montcada no avan-
ça al ritme al que ho hauria de 
fer i no ens hem de conformar a 
ser el cubell de les escombraries 
de l’àrea metropolitana.
Quan i com neix Vivimir?
Portem més d’un any fent entre-
vistes i reunions, veient que hi ha 
veïns que pensen el mateix. La res-
ta de forces que 
es presenten als 
comicis són par-
tits sucursalis-
tes, franquícies 
que no sempre 
tenen en comp-
te les necessitats 
dels municipis. Nosaltres no ani-
rem enlloc a què ens manin. 
Porten temps treballant però 
s’han presentat públicament 

a un mes dels comicis. Potser 
és un pèl arriscat.
No hem fet soroll però hem pi-
cat pedra. El que és arriscat és 
quedar-se a casa 
sense fer res, 
queixar-se a les 
xarxes socials 
i no presentar 
una alternativa. 
Nosaltres hem 
estat capaços 
de presentar una proposta jove i 
nova en un temps rècord. 
I quina és l’estratègia per do-
nar-se a conèixer?
La comunicació digital a través 
de les xarxes socials i la missat-
geria instantània són els nostres 
principals canals per arribar a 
l’electorat, encara que també fa-

rem servir mèto-
des tradicionals 
durant la cam-
panya com ara 
anar al mercat 
a repartir propa-
ganda en paper. 
Arribarem a la 

gent de manera senzilla i barata. 
Els partits que estan a l’Ajun-
tament disposen de diners per 
invertir perquè durant aquest 

mandat s’han repartit 575.000 
euros per tenir representació i 
un portaveu. 
Parli’ns dels principals eixos 

del seu pro-
grama.
Com a munici-
palistes tenim les 
energies concen-
trades en el po-
ble. Hem de rei-
vindicar i exigir 

a les administracions supramu-
nicipals més inversions i millor 
tracte. Els barris estan degradats 
i s’estan degradant socialment. 
Cal un pla de rescat arribant a 
la seva essència, les comunitats 
de veïns. Si som clau de govern 
proposarem un administrador 
de fi nques únic a cada barri sota 
la supervisió de l’Ofi cina Local 
d’Habitatge. També fa falta ha-
bitatge de lloguer, actuar contra 
les ocupacions que degraden les 
comunitats i millorar la segure-
tat ciutadana. A Terrassa s’han 
instal·lat sistemes de videovigi-
lància en punts de delinqüència 
crònics, que estan donant molt 
bons resultats. Hem de treure el 
trànsit intern que ens ve derivat 
des de la carretera de la Roca, re-

cuperant el projecte de connexió 
amb la C-17 que ja està fet però 
que es va quedar en un calaix. 
I un altre dels nostres objectius 
és promoure la cultura creativa i 
donar suport al talent.
És un programa realista, ajustat 
als recursos de l’Ajuntament?
Sabem que hi ha difi cultats eco-
nòmiques pel tema de les ex-
propiacions, però creiem que els 
recursos es poden optimitzar revi-
sant cada euro que es gasta. 

Amb quins partits pactarien ar-
ribat el moment?
Estem alliberats d’ideologia 
però tenim clar que fugim dels 
extrems. Parlarem amb tothom 
que vulgui aplicar les nostres po-
lítiques, però primer deixem que 
parli la ciutadania. El 26 de maig, 
potser per primera vegada els 
electors tindran la possibilitat de 
votar per una candidatura exclu-
sivament municipalista i esperem 
ser la clau de la governabilitat. 

Pilar Abián | Redacció

Rafa Ruiz, cap de llista de Vivimir, presumeix d’encapçalar un partit 100% municipalista

RAFA RUIZ (VIVIMIR)

‘La resta de partits 
són sucursalistes i 
no sempre tenen en 
compte els municipis’

‘Els recursos econòmics 
de l’Ajuntament es poden 
optimitzar revisant cada 
euro que es gasta’

Rafa Ruiz, de 46 anys, és la cara visible de la candidatura Vivim Montcada i Reixac. Dedicat a la 
formació en informàtica i productor audiovisual, Ruiz és fundador de la Unió Musical Montcada 
i del col·lectiu d’internautes. Després de militar durant 10 anys al PSC, ara es posa al front d’una 
llista municipalista sense experiència però que vol tenir la clau per formar govern.

EIXOS DEL PROGRAMA
Barris. Projecte de suport a les comunitats de veïns per afrontar la 
gestió diària. Per tal de solucionar problemes de convivència latents, 
crearem un Pla de rescat de comunitats de veïns amb un administrador 
de fi nques únic per a cada barri o sector, sota la supervisió de l’Ofi cina 
d’Habitatge Local i les Regidories implicades. 

Sanitat. Destinar els diners que actualment cobren els partits 
polítics per tenir regidors i portaveus a l’Ajuntament a contractar 
metges que cobreixin les urgències nocturnes als CAP del municipi. 

Territori. Incidir davant les administracions supramunicipals sobre 
reclamacions històriques: soterrament de l’R2, urbanització del Bosc 
d’en Vilaró, concloure l’activitat incineradora a Lafarge, INS Montserrat 
Miró, solució de l’accés C17-C58 a Mas Duran, aigua potable a Reixac, 
habitatge social i pisos de protecció ofi cial i reclamarem el projecte d’en-
llaç entre la carretera de la Roca i la C-17 per treure el trànsit intern. 
  
Seguretat i civisme. Incorporarem al Pla Director de la Policia Local 
un sistema de monitorització de càmeres de vigilància a punts d’incivis-
me crònic o per motius de seguretat. Sancionarem als incívics.

Social. Revisió i optimització de les ajudes i subvencions de Serveis 
Socials i d’altres regidories. Suport i promoció de l’associacionisme. Fo-
ment de la cultura creativa, la formació i l’oci local entre els joves i donar 
un paper rellevant i no secundari a la nostra gent gran.
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PER LA 
IGUALTAT,
TRIA
COMERÇ
JUST

MONTCADA 
I REIXAC 2019

Exposició fotogràfica fins al 16 de maig

DIUMENGE 19 MAIG, 10 H 

Itinerari pel Rec Comtal
El paisatge de l’aigua 
de Montcada i Reixac a 
Barcelona.
Preu: 3 euros

DISSABTE 18 MAIG, 11 H 

Un museu de llegenda 
Tallers de caire familiar  
i narracions teatralitzades 
per celebrar el Dia Inter-
nacional dels Museus. 
Museu Municipal.

DISSABTE 18 MABTE 1

17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LES  LGTBI–FÒBIES

JUNTES REINVINDIQUEM!
7 REPTES PER GARANTIR ELS DRETS EN DIVERSITAT 

AFECTIVOSEXUAL I DE GÈNERE

LLEGEIX EL MANIFEST COMPLERT A: www.montcada.cat/temes/igualtat

Punt d’atenció LGTBI a Montcada i Reixac: 

atenciolgtbi@montcada.org

1. Ampliar la mirada contra 
les violències LGTBI+ des d’una 
perspectiva feminista.

2. Lluitar contra l’assetjament 
escolar per raó d’orientació 
sexual, identitat i/o expressió 
de génere.

3. Igualtat en drets a la 
reproducció i pacte social pel 
VIH i diferents ITS.

4. Protecció a les persones 
refugiades per la seva 
orientació sexoafectiva 
o identitat de gènere.

5. Despatologització efectiva 
i implementació de polítiques 
sociolaborals per a les 
persones trans.

6. Resposta social contra l’odi.

7. Municipalisme com a eina 
de transformació social.

En traspaso.  Negocio de panade-
ría-granja en pleno funcionamiento. 
Zona Ayuntamiento de Montcada i 
Reixac. Teléfono 647 985 129. 
En venta. Plaza de párquing ubicada 
en Carretera Vella. Buen precio. Tel. 

610 245 975. 
En venta. Piso recién reformado sin 
ascensor en Mas Rampinyo. Precio: 
149.000 euros. Tel. 678 886 429.
Classes. Mestra fa classes de recu-
peració. Tel. 650 020 287.

anuncis gratuïts Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.cat
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L’Auditori es va omplir el 8 de 
maig durant l’acte de presentació 
de tots els membres de la llista que 
ERC presenta per a les eleccions 
municipals amb el lema #Més-
Montcada i que encapçala l’actual 
president de l’Àrea Territorial de 
l’Ajuntament, Jordi Sánchez, seguit 
de Montse Ribera i Salva Serrato-
sa, que també formen part del go-
vern actual. L’acte va ser presentat 
per Laura Balcell, número 18 de 
la llista, i Oriol Ribas, número 
13 i president de la secció local 
d’ERC, que va tenir un record es-
pecial per a Oriol Junqueras, pre-
sident del partit que fa quatre anys 
va participar a l’acte de presentació 
de Sánchez com alcaldable i que 
ara està empresonat. Ribas va qua-
lifi car la llista que presenta ERC al 
municipi com “excepcional” i va 
destacar que tot i que s’ha renovat, 
encara conserva a gent amb expe-
riència que vol seguir transformant 
Montcada.
Gerard Garrido, número 5 i re-

presentant de les Joventuts d’Es-
querra Republicana (JERC), va 
demanar una millora de les po-
lítiques de joventut per ajudar el 
jovent en el seu accés a l’habitatge 
i crear un espai d’oci responsable 
a la ciutat. Maria Rosa Borràs, 
que també s’estrena a la llista en 

el lloc número 4, va expressar el 
seu orgull i responsabilitat per for-
mar part de la candidatura amb el 
deure moral de “treballar en el 
present per millorar el futur del 
municipi”, va dir.
Salva Serratosa, número 3 i presi-
dent de l’IME, va repassar la gestió 

feta en la seva regidoria durant els 
últims quatre anys. “El que volem 
fer és ajudar les entitats a tirar 
endavant i a millorar les instal-
lacions”, va dir Serratosa, qui va 
assegurar que encara queda molta 
feina en aquest àmbit. Montse Ri-
bera, número 2 i responsable de les 

Rafa Jiménez | Montcada
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L’acte de presentació dels integrants de la candidatura d’ERC, encapçalada per Jordi Sánchez, es va fer el 8 de maig a l’Auditori 

Jordi Sánchez posa en valor la tasca del partit com a membre de l’actual govern municipal

ERC es postula com l’únic partit que pot 
liderar l’espai republicà i independentista

regidores de Serveis General, Co-
merç i Turisme, va destacar com 
la tasca feta pel govern ha permès 
modernitzar l’administració local 
i posar mesures de control per 
evitar males praxis. 

Alcaldable. Jordi Sánchez va ex-
pressar  l’orgull de tornar a ser 
el cap visible de la formació re-
publicana i encapçalar una llista 
“representativa dels barris, 
compromesa, jove i prepara-
da”. Després de felicitar-se pel 
creixement del seu partit a la 
ciutat a les últimes eleccions ge-
nerals, Sánchez va vaticinar que 
encara haurà d’assumir més res-
ponsabilitats després del 26M: 
“Som els únics que podem li-
derar l’espai republicà i inde-
pendentista al municipi i ho 
volem fer acompanyats d’altres 
entitats i partits que defensen 
aquests valors”. El president de 
l’Àrea Territorial de l’Ajuntament 
va defensar el seu projecte de fu-
tur per a Montcada que passa per 
deixar de ser el pati de darrera de 
Barcelona, cohesionar i dignifi car 
els barris, apostar per la mobili-
tat sostenible, millorar la compe-
titivitat dels polígons industrials, 
fomentar el comerç de proximitat 
i el patrimoni cultural, així com 
culminar el soterrament de l’R2.

Amb el lema ‘Re-iniciem Mont-
cada’, la candidatura de Junts per 
Montcada (JxM) va presentar la 
seva llista per a les eleccions  mu-
nicipals l’1 de maig, a la Rambla 
dels Països Catalans, amb la pre-
sència de la diputada de Junts per 
Catalunya al Congrés, Míriam 
Nogueras. L’acte el va obrir la 
número 2 de la llista i actual re-
gidora a l’oposició, Montse Sán-
chez (PDeCAT), qui va destacar 
el compromís i la generositat 
de les 22 persones que integren 
la llista –10 homes i 11 dones–, 
“disposades a treballar per tor-
nar a tenir una Montcada po-
tent”, va dir. 
El cap de llista i actual portaveu 
del PDeCAT al consistori, Joan 
Carles Paredes, va fer una valo-
ració positiva de la feina feta des 
de l’oposició, “amb aportacions 
constructives i en positiu”, i va 
destacar la qualitat humana i la 
vinculació amb Montcada dels 
membres de la candidatura. En-
tre les cares més conegudes, hi 

ha el qui va ser president de la 
secció local del PDeCAT, Da-
niel Remesar (3) i les exregido-
res Amèlia Morral (5), Elisabet 
González (12) i M.Carmen Gon-
zález (15). També destaca la in-
corporació de joves com Josep 
Punga (4) i Josep Paredes (10), 
i persones provinents d’entitats 

com José Antonio Martín (20), 
de Càritas Montcada, i Jaume 
Izquierdo (17), expresident de la 
Unió Escacs Montcada. “Som 
un equip de persones que com-
bina joventut i experiència i 
que hem fet un pas endavant 
per millorar el futur del muni-
cipi”, va dir Paredes, que també 

va avançar algunes propostes del 
programa electoral on la paraula 
més repetida va ser “modernit-
zació”.

Propostes. Alguns dels punts pro-
gramàtics que va explicar Pare-
des són, en l’àmbit urbanístic, la 
millora de l’accessibilitat i la con-

Laura Grau | Pla d’en Coll
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Els membres de la candidatura van fer-se una fotografi a conjunta al fi nal de l’acte de presentació, celebrat en un parc del Pla d’en Coll

La candidatura que encapçala Joan Carles Paredes rep el suport de la diputada Míriam Nogueras

JxM presenta una llista que aposta per 
‘fer país’ des de l’administració local

nexió entre barris; la recuperació 
d’edifi cis com la Torre Na Joana 
com a equipament cultural i la 
recerca d’una solució consensua-
da per a la urbanització del Bosc 
d’en Vilaró. En l’àmbit social, va 
defensar una Montcada inclusiva 
i que aposti per una política d’ha-
bitatge que impedeixi la marxa 
dels joves del municipi.  “En de-
fi nitiva, volem una Montcada 
on tothom pugui desenvolu-
par-se de forma individual i 
col·lectiva”, va dir Paredes, que 
va dedicar unes paraules de re-
cord als polítics presos i exiliats i 
va fer una crida “a treballar per 
fer país i república des de les 
institucions locals”.
Nogueras va elogiar la valentia 
de les persones que treballen des 
de la política local i va qualifi car 
de “maltracte cap al territori” 
que un projecte com el del soter-
rament de la línia ferroviària R2 
encara no estigui enllestit. L’acte 
va acabar amb un missatge de 
veu enviat des de Brusel·les pel 
president Carles Puigdemont.

Suport de Damià Calvet. El conse-
ller de Territori, en representació 
de JxC, va visitar el Bosc d’en 
Vilaró el 6 de maig acompanyat 
de Paredes i es va comprometre 
a treballar per buscar solucions a 
la problemàtica del sector.

JUNTS PER MONTCADA
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En Comú Podem (ECP), l’única 
llista electoral encapçalada per tres 
dones –l’actual alcaldessa, Laura 
Campos, i les regidores al govern 
Mar Sempere i Jessica Segovia– es 
va presentar el 8 de maig a la mili-
tància amb un sopar previ a l’inici 
de la campanya. Com a mostra 
que la candidatura té una clara ves-
sant feminista, les intervencions van 
anar a càrrec de dones. La primera 
a parlar va ser la diputada dels 
comuns al Congrés Aina Vidal, 
qui es va emocionar a l’hora de 
presentar la llista de Campos que 
va qualifi car d’“extraordinària”. 
“Teníu una alcaldessa –va dir– 
que és coneguda a Madrid per 
la seva tenacitat en la lluita pel 
soterrament de l’R2 i també, un 
referent polític en temes d’in-
versió social”.
En representació de la candidatura 
van intervenir la jove d’origen pa-
kistanès Rubia Naz, estudiant de 
Dret i Ciències Polítiques, qui va 
explicar la seva motivació per en-

trar a la llista i Tina Recio, activista 
transsexual, qui va assegurar que 
és un privilegi formar part del pro-
jecte dels comuns. “Vull treballar 
per seguir amb la tasca ja inicia-
da perquè el nostre municipi si-
gui un model d’inclusió de totes 
les persones”, va manifestar Recio.

Sempere, número dos de la llista 
d’ECP i actual presidenta de l’Àrea 
Social de l’Ajuntament, va expres-
sar la seva satisfacció per l’equip de 
la candidatura formada, va dir, per 
gent jove, experimentada, dinàmi-
ca i professionalment preparada. 
“Volem utilitzar la política com 

a eina transformadora i seguir 
avançant en el canvi que hem 
posat en marxa”, va expressar.

Parla la candidata. Campos va 
tancar el torn de parlaments fent 
un balanç del que ha estat l’actual 
mandat marcat, va dir, per la greu 

Pilar Abián | La Ferreria
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Laura Campos, en primera fi la al centre de la imatge, acompanyada dels membres de la llista que En Comú Podem presenta als comicis locals

La cap de llista, Laura Campos, reclama el vot per continuar amb la transformació del municipi

La candidatura d’ECP, liderada per dones, 
posa el focus en les polítiques socials

situació econòmica de l’Ajunta-
ment, l’emergència social derivada 
de la crisi i les retallades i la llui-
ta pel soterrament de l’R2. Tot i 
la conjuntura, la candidata es va 
mostrar molt satisfeta de la gestió 
feta: “Malgrat tot, en aquests 
quatre anys s’ha fet la inversió 
social més elevada de la història 
del consistori, no només en polí-
tiques assistencialistes, també en 
educació i cultura”. L’actual alcal-
dessa va celebrar haver aconseguit 
el compromís de l’Estat amb el 
soterrament de les vies i es va com-
prometre a fer un procés participa-
tiu per implicar la ciutadania en el 
disseny de l’espai que quedarà alli-
berat quan s’executiu el projecte.
Campos va parlar dels eixos bà-
sics del programa d’ECP centrats 
en les persones, l’ecologisme, la 
millora dels equipaments i els 
espais públics i el foment de la 
participació com a garant de la 
democràcia. “En aquests anys 
hem guanyat en justícia social, 
en transparència i hem iniciat 
la recuperació econòmica de 
l’Ajuntament; no podem fer 
un pas enrere, volem continuar 
endavant i, per això, presentem 
una candidatura feminista que 
recull la pluralitat i la diversitat 
del nostre municipi”, va cloure 
la candidata dels comuns.

Alternativa per Montcada (Ap-
MiR), la marca amb la qual EUiA 
concorre en solitari a les eleccions 
del 26 de maig, es va presentar el 
6 de maig a la Casa de la Vila. En 
una sala institucional plena, el cap 
de llista, Òscar Gil, es va mostrar 
agraït i esperançat en veure la res-
posta del partit i de la seva militàn-
cia que s’han abocat a muntar la 
candidatura a contrarrellotge, en 
trencar-se la històrica coalició de 20 
anys amb ICV, a un mes i mig per 
als comicis. “La situació viscuda 
no ha estat agradable, però grà-
cies a la nostra gent hem passat 
de no saber cap a on anàvem a 
un projecte ple d’il·lusió i ganes 
i amb una força que dona ver-
tígen”, va reconèixer l’alcaldable. 
Acompanyat de dues membres de 
la llista, Sonia Ortega (3) i Dèlia 
García (6), així com de l’exalcalde 
de Sentmenat, Marc Verneda, Gil 
va destacar la vocació municipalis-
ta del partit, assegurant que aques-
ta és la seva màxima prioritat. El 
candidat també va reivindicar el 

treball fet per EUiA durant els úl-
tims quatre anys al consistori com 
a membre de l’equip de govern i en 
el qual desenvolupa la tasca de pre-
sident de l’Àrea Econòmica. “Se-
gurament –va dir– han estat els 
quatre anys més durs d’aquest 
Ajuntament per l’herència rebu-
da dels anteriors mandats, tant 

a nivell econòmic com urba-
nístic”. Amb la vista posada en 
el proper mandat i aprenent de 
l’experiència, l’alcaldable d’Ap-
MiR va avançar que l’objectiu del 
partit passa per posar els barris al 
centre de l’acció de govern. “La 
fi gura del regidor de barri és 
interessant, però es pot superar 

en positiu; proposem fer assem-
blees amb la participació de les 
AV i els veïns perquè s’ha de 
prioritzar l’interès col·lectiu per 
sobre de l’individual”, va dir, 
tot afegint que “el canvi d’aquest 
municipi no el farà una alcal-
dessa o un alcalde, sinó la seva 
ciutadania”. 

Pilar Abián | Montcada
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Alternativa per Montcada posa en valor que la seva llista està formada majoritàriament per persones vinculades a moviments socials

Òscar Gil, líder de la nova candidatura, reivindica el treball fet per EUiA al govern tripartit d’aquest mandat

Alternativa per Montcada vol situar 
els barris al centre de l’acció de govern 

Activisme social. A banda de l’ex-
periència de gestió, Gil va posar 
en valor la seva organització i la 
seva militància amb una llarga 
trajectòria vinculada a l’activisme 
i als moviments socials del muni-
cipi: “Sense la nostra gent que 
treballa al carrer i a les entitats 
no seríem el que som; a dife-
rència d’altres partits, nosal-
tres no ens volem erigir en els 
representants de moviments 
com el 15-M, la PAH o la Ma-
rea Pensio nista, en som partí-
ceps i aprenem d’ells”. García, 
encarregada de presentar l’acte i 
els membres de la candidatura, va 
assegurar que els seus integrants 
són persones “amb grans capa-
citats, optimistes i constructives, 
que ajudaran a millorar la vida 
del municipi”.
Verneda, per la seva banda, es va 
referir a l’esperit de transforma-
ció de la candidatura d’ApMiR: 
“Als ajuntaments cal gent amb 
aquesta vocació, que conegui de 
primera mà les lluites i reivin-
dicacions del poble i no només 
dedicada a la gestió”. L’exalcalde 
de Sentmenat –pertanyent a l’As-
semblea Ciutadana de Sentmenat 
i obligat a deixar el càrrec al 2016 
per una moció de censura de 
CiU, el PP i el PSC– va augurar 
uns bons resultats a ApMiR en els 
comicis municipals.

EN COMÚ PODEM

APMIR
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La CUP Montcada va presentar 
el 13 d’abril la seva candidatura a 
les pròximes eleccions municipals. 
La formació, que fa quatre anys va 
aconseguir un regidor, va donar a 
conèixer les persones que integren 
la llista –encapçalada per Joel Se-
garra– i va avançar els principals 
eixos del seu programa electoral i 
del codi ètic, a més d’exposar els 
diversos objectius del partit, que es 
defi neix com una formació ecolo-
gista, feminista i assembleària.

Principis. El regidor de la CUP a 
l’Ajuntament als darrers dos anys, 
Josep Galván, va obrir el torn 
d’intervencions agraint, en nom 
seu i de l’exedil Gonzalo García 
el suport rebut. “Nosaltres tor-
narem a la política de carrer, la 
de veritat”, va dir Galván, qui va 
donar la benvinguda a les persones 
que formen part de la candidatu-
ra. Acompanyen a Segarra en les 
primeres posicions Paula Vázquez 
(2), Núria Jané (3), Albert Lameiro 

(4) i Sergi Hurtado (5). Durant el 
seu discurs, l’alcaldable va posar 
de relleu la voluntat de la CUP 
d’estendre la mà “a polítiques que 
avancin cap a les municipalitza-
cions dels serveis locals, però tin-
drem el puny tancat si se segueix 
amb les mesures simbòliques i 
buides que l’equip de govern ha 

desenvolupat en els darrers qua-
tre anys”, va manifestar Segarra, 
qui també va destacar la necessi-
tat d’impulsar nous mecanismes 
per millorar la participació de la 
ciutadania en la vida política de la 
ciutat com la creació de consells de 
decisió vinculants. En aquest sentit, 
la CUP proposa destinar un 45% 

dels comptes municipals a inversi-
ons a través dels mecanismes dels 
pressupostos participatius. Pel que 
fa les polítiques d’igualtat, el cap de 
llista va defensar “un canvi d’ar-
rel de l’Ajuntament mitjançant 
la formació del personal en pers-
pectiva de gènere, així com un 
planejament del territori en clau 

Sílvia Alquézar | Montcada
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La candidatura de la CUP Montcada a les pròximes eleccions municipals està formada per persones vinculades a entitats i a l’activisme

La formació, amb Joel Segarra de candidat, es defi neix com ecologista, feminista i assembleària

La CUP es presenta amb l’objectiu de 
créixer i incidir amb polítiques de canvi

feminista”.També van intervenir 
altres membres de la llista, com 
Gemma Ruiz, qui va dir que la 
CUP encara la cita electoral “amb 
la voluntat de créixer i aug-
mentar la incidència instituci-
onal amb polítiques de canvi”. 
Ruiz va defensar la construcció 
d’uns municipis “valents i deso-
bedients que avancin cap a la 
independència plena en l’àm-
bit social i nacional”. 

El programa. Els eixos programà-
tics de la CUP inclouen impul-
sar polítiques d’empoderament 
comunitari i de foment de la 
participació amb la creació de 
consells populars; fer front a la 
corrupció i el clientelisme amb 
mesures que suposin establir un 
límit de les carreres polítiques 
dels regidors; l’ampliació del 
parc públic d’habitatge per com-
batre l’emergència habitacional; 
la municipalització de l’aigua i la 
clausura de les plantes de valo-
ració energètica de residus que 
utilitzen la incineració com a 
font d’energia, en referència a la 
fàbrica Lafarge-Holcim. 
La CUP també va presentar el 
seu codi ètic que inclou, com a 
novetat, allargar la durada dels 
càrrecs electes de dos a un mà-
xim de vuit anys. 

Una de les noves candidatures 
del 26M és Vivim Montcada i 
Reixac, que s’autoproclama com 
l’únic partit municipalista que 
concorre a les eleccions locals. 
Amb el lema ‘Només ens impor-
ta Montcada i Reixac’, la forma-
ció s’ha desmarcat de la resta de 
partits, que anomena “sucursa-
listes” i que, en la seva opinió, 
estan sotmesos a interessos parti-
distes. El seu cap de llista és Rafa 
Ruiz, productor audiovisual de 
46 anys, que va militar durant 10 
anys al PSC i que va fundar l’as-
sociació Unió Musical Montcada 
(UMM) i el col·lectiu d’internau-
tes. La presentació de Vivimir va 
tenir lloc el 4 de maig, a la Casa 
de la Vila.

Servituds. Ruiz va analitzar la 
rea litat geogràfi ca del municipi, 
mostrant amb imatges obtingu-
des a partir de l’aplicació Google 
Maps la fragmentació del territo-
ri a causa de les infraestructures 
i l’orografi a. “Estem enmig de 

tot, però no ens benefi ciem de 
res”, va dir en referència a les 
servituds que Montcada presta 
a la resta de municipis de l’àrea 
metropolitana quant a serveis i 
indústries, sense rebre res a can-
vi. En aquest sentit, es va referir 
al desequilibri social entre els bar-
ris i a la manca d’inversions  en 

equipaments i serveis com l’INS 
Montserrat Miró, la piscina i el 
mercat municipal i les urgències 
sanitàries nocturnes, entre d’al-
tres. El cap de llista de Vivimir 
considera que la gestió de l’actual 
govern ha estat “mediocre” i me-
diatitzada per “batalles de ban-
deres”. “Nosal tres, en canvi, 

som una formació desproveïda 
de prejudicis ideològics que tre-
ballarem amb l’únic objectiu 
de servir de manera efi caç, lle-
ial i honrada a la ciutadania”, 
va afegir Ruiz, que va explicar 
algunes de les propostes del seu 
programa, confeccionat a partir 
de les aportacions que han fet 

Laura Grau | Montcada
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Rafa Ruiz, al mig de la fotografi a, amb la resta de membres de la nova candidatura, formada per persones que debuten en el món de la política

Amb el lema ‘Només ens importa Montcada’, el nou partit es desmarca dels que considera ‘sucursalistes’

Vivim Montcada i Reixac s’autoproclama 
com l’única candidatura municipalista

alguns veïns mitjançant la seva 
pàgina www.vivimir.com. 

Idees bàsiques. En el cas de les 
urgències nocturnes, el partit 
proposa destinar els diners que 
actualment cobren els partits per 
tenir regidors a l’Ajuntament, 
a contractar metges que cobrei-
xin el servei; aplicar el sistema 
d’identifi cació d’animals de com-
panyia per l’ADN amb l’objectiu 
de multar els propietaris que no 
recullen els excrements al carrer; 
situar càmeres de vigilància als 
indrets més castigats per l’inci-
visme i la delinqüència; canviar 
la ubicació del mercat ambulant 
i traslladar-lo a Pla d’en Coll; fer 
un pla de rescat de les comuni-
tats de veïns  des de l’Ofi cina 
d’Habitatge per ajudar-les en el 
seu dia a dia; buscar estratègies 
perquè la cimentera abandoni el 
municipi i connectar la carretera 
de la Roca amb la C-17 per re-
duir el pas de vehicles pel nucli 
urbà. “Totes aquestes propos-
tes parteixen d’inquietuds que 
la gent ens ha transmès i així 
serà, si arribem al govern de 
la ciutat”, va concloure Ruiz, 
qui va agrair les persones de la 
llista la seva implicació en el pro-
jecte, tenint en compte que, per 
a la majoria, aquesta és la seva 
primera experiència política.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

VIVIMIR



171a quinzena | Maig 2019 17

L’alcaldable del PP, Eva García, 
ha presentat públicament Daniel 
López com a número 2 de la 
llista per al 26M. Veí de Mont-
cada, López treballa al sector 
del transport logístic i, segons la 
candidata popular, “és una per-
sona preparada i lleial al pro-
jecte del PP”. Per al segon de la 
llista, “és un orgull poder for-
mar part de l’equip que lidera 
Eva García, un valor segur per 
a Montcada i Reixac”.  La can-
didata popular va fer una troba-

da amb la militància el 26 d’abril 
per tancar el programa electoral. 

Propostes. Durant la precam-
panya, l’alcaldable popular ha 
demanat més control policial al 
Bosc d’en Vilaró per evitar els 
casos d’incivisme i ha anunciat 
que la regularització del sector 
serà un dels seus cavalls de bata-
lla en el pròxim mandat. García 
també va criticar la presència de 
partits polítics a la Fira de Sant 
Jordi que, en la seva opinió, 
“hauria d’estar despolititzada”. 

Laura Grau | Redacció

Daniel López acompanya 
Eva García com a segon
El partit va fer una trobada amb la militància el 26 d’abril

PP

La cap de llista del PP, Eva García, amb el número 2 de la llista, el montcadenc Daniel López

El PSC, la CUP 
i Vox anuncien 
actes de 
campanya

En el moment de tancar aquesta 
edició, tres partits han anunciat 
actes amb motiu de la campa-
nya electoral per a les eleccions 
municipals del 26 de maig. El 
PSC presenta els 21 membres 
de la candidatura que encapçala 
Bartolo Egea l’11 de maig a l’Au-
ditori (18h). Amb el lema ‘Som 
el camí’, l’acte comptarà amb la 
presència dels diputats socialistes 
al Congrés Lídia Guinart i Fran-
cisco Aranda. Per la seva banda, 
la CUP farà l’acte central de la 
seva campanya el 17 de maig, a 
l’Auditori Municipal (19.30h).
La candidatura de Vox, que en-
capçala el montcadenc David 
Passarell, presentarà la seva 
llista el 10 de maig a la Sala Ins-
titucional de la Casa de la Vila 
(18.15h). La formació no ha par-
ticipat als espais de difusió que 
se li han ofert des dels mitjans 
públics, com a qualsevol altre 
força política que concorre als 
comicis, motiu pel qual La Veu 
no ha publicat ni l’entrevista al 
candidat ni els seus eixos pro-
gramàtics.

PP

Laura Grau | Redacció

TRANSSEXUALITATinfantil
Senyals i indicis de la transsexualitat a la infància i adolescència
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Quina és la diferència entre identitat de gènere i orientació sexual?
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MILLORES A FONT PUDENTA
El projecte que connectarà els carrers 
Barberà i Medinaceli, al sector de la 
Muntanyeta, començarà el 13 de maig

PLE D’ABRIL

Aprovada la revisió 
de l’ordenança de 
convivència al carrer
El document pretén ser una eina per afrontar les noves 
situacions que poden alterar la vida a la via pública

El Ple municipal va aprovar el 30 
d’abril en sessió ordinària la revi-
sió de l’ordenança municipal per 
fomentar i garantir la convivència 
ciutadana a l’espai públic i per 
regular l’ús de la via pública. El 
document va comptar amb el su-
port de totes les forces polítiques, 
excepte la CUP Montcada, que 
es va abstenir. L’ordenança pretén 
ser una eina per fer front a les no-
ves situacions que poden afectar o 
alterar la convivència al municipi. 
El reglament intenta donar una 
resposta “democràtica i equili-
brada” basant-se, d’una banda, 
en el reconeixement del dret de 
tothom a comportar-se lliurement 
als espais públics i a ser respectats 
en la seva llibertat, però, també 
en la necessitat que tothom assu-
meixi determinats deures de con-
vivència i respecte a la llibertat, la 
dignitat i els drets reconeguts als 
altres, així com el manteniment 
de l’espai públic en condicions 
adequades. 

“L’objectiu de l’ordenança no és 
limitar l’expressió política i ciu-
tadana, sinó potenciar i regular 
la convivència per tal de garan-
tir l’exercici lliure dels drets de 
les persones”, va dir la regidora 
de Serveis Generals, Montse Ri-
bera (ERC), qui va agrair el su-
port dels partits i el treball dels 

tècnics municipals. “Una orde-
nança que regula el dia a dia de 
la ciutat havia de tenir el mà-
xim de consens”, va dir Ribera.

Novetats. La revisió és fruit d’un 
any de treball transversal entre 
els diferents departaments muni-
cipals després que es va plantejar 
la necessitat de tornar a incloure 
a l’ordenança de civisme alguns 
àmbits relacionats amb les molès-
ties provocades pels sorolls, que 
es van eliminar al 2012 per elabo-
rar un reglament específi c sobre 
aquesta temàtica. El document 
incorpora diverses novetats en 
temes de residus, guals, terrasses 
de bars i restaurants i ocupacions 
a la via pública. El capítol de san-
cions també s’ha modifi cat, apos-
tant per la mediació i les mesures 
altenatives en benefi ci de la co-
munitat. “En el cas dels menors 
d’edat, hem decidit fer un canvi 
de fi losofi a, amb una fi nalitat 
més educativa que sancionado-
ra”, va expressar Ribera, qui va 
afegir que s’ha renovat la tipifi ca-
ció d’algunes sancions en matèria 
de residus, que han passat de ser 
lleus a greus, com el fet de deixar 
les escombraries al carrer o no fer 
correctament la separació de les 
deixalles als contenidors.
En el torn d’intervencions, els 
grups municipals van lloar la fei-
na de la Regidoria i dels diferents 
departaments de l’Ajuntament. El 
portaveu de la CUP, Josep Gal-
ván, va argumentar l’abstenció 
de la seva formació, tot i estar 
d’acord amb el document, “per-
què no contempla aspectes me-
diambientals”. L’ordenança es 
pot consultar al web montcada.cat.

Sílvia Alquézar | Montcada
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La revisió de l’ordenança per a la convivència a la via pública recull algunes novetats relacionades amb la instal·lació de terrasses de bars i restaurants

El text incorpora 
diverses novetats en 
temes de residus, 
guals i terrasses de 
bars i restaurants

ÀREA TERRITORIAL

Llum verda als projectes d’urbanització 
de l’Estany de Gallecs i la Vallençana
L’oposició va votar en contra del segon perquè no està defi nit el cost econòmic

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 30 
d’abril a la Casa de la Vila en l’úl-
tima sessió ordinària del mandat, 
va donar llum verda a les aprova-
cions inicials dels projectes d’urba-
nització a l’Estany de Gallecs i la 
Vallençana Baixa. El primer va 
comptar amb el suport de tots els 
grups municipals, mentre que el 
segon va ser aprovat amb el vots 
del govern –ICV-EUiA, ERC i 
Círculo– i la CUP. La resta de for-
ces a l’oposició –PSC, Cs, PdeCAT 
i PP– van votar en contra en con-
siderar que no existeix un consens 
majoritari per tirar endavant el 
projecte i no està defi nit el cost eco-
nòmic que haurà d’assumir cada 
propietari.
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va explicar 
durant la seva intervenció el pro-
cés que es va iniciar al 2017 amb 
l’objectiu de regularitzar el sector, 
pendent de consolidar com a sòl 
urbà. “El projecte d’urbanització 
ens permetrà dignifi car i ajus-
tar el barri a la legalitat per tal 
que pugui disposar dels serveis 
bàsics amb el mínim de costos 
possibles per al veïnat”, va dir 
l’edil, qui va recordar que la redac-
ció del projecte s’ha sufragat amb 
una subvenció de la Diputació de 
Barcelona. Sánchez també va co-
mentar que el següent pas serà la 
reparcel·lació del sector, on queda-
rà defi nit el pressupost del pla.
La incertesa sobre la càrrega eco-

nòmica dels veïns i la falta de 
consens van ser els arguments de 
la majoria dels partits a l’oposició 
per expressar els seus dubtes sobre 
el projecte. “Estem d’acord que 
s’ha de dignifi car el barri, però 
ens preocupa la falta de suports. 
Tenim dubtes i proposem que es 
treballi més amb els veïns”, va 
dir la regidora del PSC Lupe Lo-
renzana. En aquest sentit també es 
va manifestar el portaveu de Cs, 
Juan Romero, qui va demanar a 
l’equip de govern “saber quantes 
persones estan a favor i en con-
tra de la proposta municipal”. 

Per la seva banda, la regidora del 
PdeCAT Montse Sánchez va ex-
pressar el seu neguit perquè “el 
projecte està supeditat a dife-
rents modifi cacions que poden 
afectar al cost que hauran de 
sufragar els veïns”. Sobre el pres-
supost, la portaveu del PP, Eva 
García, va proposar estudiar la 
proposta “amb més calma” per 
incloure fi nques com la bòvila i la 
part afectada per la projecció d’una 
carretera. “Això ens permetria 
reduir les despeses en prop de 
18.000 euros per família”, va dir. 

Durant la seva intervenció, García 
va criticar la convocatòria de l’úl-
tima assemblea que va organitzar 
l’Ajuntament amb el veïnat afectat, 
en considerar que no s’havia fet de 
la forma adequada. En resposta a 
aquestes crítiques, Sánchez va dir 
que els canals de comunicació de 
la reunió havien estat els mateixos 
de sempre, amb la col·locació de 
cartells als llocs habituals. Respec-
te a la proposta de l’edil popular, 
el president de l’Àrea Territorial va 
explicar que “el plantejament de 
permetre que es construeixi més 
a canvi de tenir menys costos és 
un model fracassat que, a més, 
ens faria alentir tot el procés”. El 
regidor també va destacar que el 
projecte no s’ha fet d’esquenes al 
veïnat, “ja que a cada assemblea, 
i se n’han fet tres, s’ha preguntat 
als veïns si volien continuar amb 
el procés, i la resposta sempre ha 
estat afi rmativa”.
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), va cloure el debat destacant 
que l’aprovació d’ambdós projectes 
és molt important. “Permet posar 
el fi l en l’agulla per dignifi car 
aquests dos sectors del municipi 
amb greus dèfi cits urbanístics”, 
va dir, tot agraint “el tarannà di-
alogant de les AV dels dos bar-
ris”. Al Ple també van intervenir 
representants d’ambdues entitats 
veïnals, els quals van agrair l’apro-
vació dels projectes per poder con-
tinuar endavant amb el procés de 
regularització dels sectors.

Sílvia Alquézar | Montcada

Sánchez: ‘Els projectes 
permetran dignifi car i 
ajustar els barris a la 
legalitat amb el mínim 
de costos per al veïnat’
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Un tram de 120 metres del Rec 
Comtal –canal mil·lenari inclòs 
al Catàleg de Patrimoni– s’hau-
rà de desmuntar peça a peça 
per garantir la seva preservació 
durant les obres de soterrament 
de l’R2 al seu pas pel munici-
pi. L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va avançar la in-
formació el 30 d’abril a la Taula 
del soterrament,  integrada per 
representants de tots els grups 
polítics i per tècnics municipals. 
La decisió es va prendre a la dar-
rera reunió de la comissió tècni-
ca de seguiment de la redacció 
del projecte, que va tenir lloc l’11 
d’abril a la seu del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat.

Preservació. Els tècnics del Mi-
nisteri de Foment i de l’Admi-
nistrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) han previst 
una solució per fer compatibles 

les obres de la construcció de les 
pantalles del soterrament de la 
línia fèrria i la conservació de 
la històrica infraestructura. Per 
aquest motiu, s’haurà de des-
muntar un tram de la volta del 
Rec Comtal ubicada entre el pas 
a nivell del carrer Pasqual i la 
confl uència del carrer Elionor i 
l’avinguda de la Unitat. 
Les peces es numeraran, es tras-
lladaran i s’emmagatzemaran 
fi ns que les obres fi nalitzin i es 
puguin tornar a instal·lar al seu 
lloc inicial. Aquesta intervenció 
també inclourà la instal·lació 
d’un pou de bombeig per al des-
viament de l’aigua. Justament el 
30 d’abril tècnics municipals es 
van reunir amb els responsables 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
la Direcció General de Patrimo-
ni Cultural i la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat i 
Adif per consensuar el projecte.
Campos també va informar la 
Taula del soterrament que la llo-

sa que s’ha de construir un cop 
es posin les pantalles del túnel 
estarà a la cota de carrer, tal i 
com el consistori va demanar, i 
que l’Agència Barcelona Regio-
nal serà l’encarregada de fer els 
estudis necessaris per a la seva 
integració a l’espai urbà. D’altra 
banda, l’Ajuntament ha recepcio-
nat l’estudi previ enviat per Adif 
amb la previsió d’afectacions a 
vials, passos de vianants i instal-
lacions públiques mentre es facin 
les obres, dades que els tècnics 
municipals hauran d’estudiar.
La propera reunió de la comis-
sió de seguiment, amb represen-
tants del Ministeri de Foment, 
Adif, la Generalitat, els ajunta-
ments de Barcelona i Montcada 
i Reixac i la unió temporal d’em-
preses (UTE) encarregada de la 
redacció de l’estudi informatiu i 
els projectes bàsic i constructiu 
del soterrament de la línia R2 al 
seu pas pel municipi tindrà lloc 
el 21 de maig.

Pilar Abián | Redacció

SOTERRAMENT DE L’R2

Actuació especial al Rec Comtal per 
preservar el canal durant les obres
Un tram de la infraestructura es retirarà peça a peça i es tornarà a muntar posteriorment

Reducció del consum 
elèctric de l’enllumenat 
públic dels polígons
L’actuació es fi nançarà amb una subvenció de la Diputació

El president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), va donar 
compte al Ple ordinari d’abril de 
la subvenció que la Diputació de 
Barcelona ha atorgat a l’Ajunta-
ment per modernitzar diversos 
polígons industrials del municipi. 
L’ajut, que es va demanar conjun-
tament amb Ripollet, ascendeix a 
1’7 milions d’euros, que es repar-
tiran a parts iguals entre els dos 
municipis.

Estalvi energètic. En el cas de 
Montcada, es farà una actuació de 
millora de l’enllumenat públic als 
polígons de la Ferreria, Foinvasa, 
Can Tapioles, la Granja i Molí d’en 
Bisbe. La intervenció consistirà en 
la instal·lació de bombetes de led 
a tots els fanals amb l’objectiu de 
reduir el consum elèctric, sufragat 
al 50% entre el consistori i la junta 
de compensació de cada polígon. 
D’altra banda, a la Ferreria també 
es durà a terme una inversió de 
700.000 euros per condicionar el 

camí per a vianants que discorre 
paral·lel a la riera de Sant Cugat 
fi ns a l’INS La Ferreria, amb la 
col·locació de nova d’il·luminació 
i la neteja de la vegetació que im-
pedeix el pas dels vianants.
“És un motiu de satisfacció po-
der comptar amb aquesta sub-
venció, la més elevada de la 
convocatòria”, va dir Gil. Per la 
seva banda, la portaveu del PP, 
Eva García, va mostrar celebrar 
l’ajut, tot i que va criticar que “ar-
riba tard i és insufi cient, donat 
l’estat lamentable dels nostres 
polígons”. En aquest sentit, l’al-
caldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), va contestar que “l’equip 
de govern porta tot el mandat 
treballant per millorar els polí-
gons i incentivar l’activitat eco-
nòmica de la ciutat”. El portaveu 
de PDeCAT, Joan Carles Paredes, 
també va destacar que l’aportació 
econòmica de la Diputació “ens 
ajudarà a fer els polígons més 
atractius per a noves empreses i 
inversions”.

Sílvia Alquézar | Montcada

PLE D’ABRIL

El Rec Comtal és un canal mil·lenari que té els seus orígens en un antic aqüeducte romà que canalitzava l’aigua des del riu Besòs fi ns a Barcelona
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El Ple de l’Ajuntament va donar 
llum verda per unanimitat al re-
glament que regula el funciona-
ment del Consell de Comerç, 
organisme que aglutina les asso-
ciacions de comerç del municipi, 
comerciants no associats a cap en-
titat i l’Ajuntament. El seu objec-
tiu és fomentar el treball conjunt i 
reforçar la dinamització del teixit 
comercial amb estratègies conjun-
tes. “És necessari regular el seu 
funcionament per optimitzar la 

gestió”, va dir la regidora de Co-
merç, Montse Ribera (ERC), qui 
va destacar el consens per tirar 
endavant el document i la bona 
sintonia entre les dues entitats lo-
cals –Montcada Centre Comerç 
i l’Associació de Can Sant Joan. 
L’edil va remarcar que el text pre-
veu la participació d’establiments 
que no formin part de cap associ-
ació: “També tindran veu i vot”. 
El Consell de Comerç es reunirà 
una vegada cada trimestre | SA

El Consell de Comerç ja compta 
amb reglament de funcionament
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Les obres de connexió dels car-
rers Barberà i Medinaceli, a la 
Font Pudenta-Muntanyeta, co-
mençaran el 13 de maig. L’equip 
de govern ho va anunciar el 7 de 
maig en una reunió informativa a 
la seu de l’AV del barri, a la qual 
va assistir una trentena de per-
sones. Els treballs els executarà 
l’empresa Artífex amb un pressu-
post de 690.000 euros, dels quals 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na en subvenciona una part, i la 
previsió és que durin 6 mesos. 
“Aquesta actuació era un com-
promís municipal i us agraïm 
la paciència pels endarreri-
ments que ha tingut el projecte 
abans de començar les obres”, 
va manifestar l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA). “Aquesta 
intervenció és un tema recor-
rent i esperat pel veïnat”, va indi-
car la regidora delegada del barri 
de la Font Pudenta-Muntanyeta, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA). 

El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va expli-
car el procés previ a l’inici de les 
obres. En primer lloc, s’havia de 
redactar el projecte d’obres i fer la 
modifi cació de planejament per-
tinent. “L’anterior projecte no 
contemplava la torre dels Ca-
pellans, fi nca que hi hem hagut 
d’incorporar i adquirir-la”, va 
indicar l’edil. Fins l’estiu passat no 
es va aprovar el planejament defi -
nitiu i aquest tràmit era necessari 
per tal de procedir amb l’adquisi-
ció d’aquests terrenys, per un im-
port de 99.000 euros, i l’ocupació 
directa de dos espais més. La fi n-
ca dels Capellans es va expropiar 
per un import de 99.000 euros. El 
següent pas va ser la licitació de 
les obres, fase prèvia a l’adjudica-
ció defi nitiva dels treballs.

Objectiu. L’actuació pemetrà resol-
dre el greu problema de mobilitat 
existent en aquest sector, ja que 
els vehicles de serveis d’emer-

gència o els camions de recollida 
d’escombreries no poden accedir 
al fi nal del carrer Barberà perquè 
no tenen prou espai per girar.  La 
intervenció contempla un àmbit 
d’actuació de 2.383 m2 i consisteix 
a unir els carrers Medinaceli i 
Barberà que, en l’actualitat, són 
dos culs de sac, aconseguint un 
espai de connexió excavant al ta-
lús on ara mateix desemboquen 
tots dos vials. 
Com a resultat de les obres, s’ob-
tindrà un carrer amb voreres 
accessibles. Es canviarà el sentit 
de circulació del carrer Barberà, 
que en comptes de tenir-ne dos 
serà només d’anada sentit Terra 
Nostra. En aquest vial s’hi faran 
18 nous aparcaments i la remode-
lació permetrà ubicar-hi conteni-
dors d’escombraries de superfície 
amb les cinc fraccions. El carrer 
Medinaceli tindrà el sentit de 
sortida cap als carrers Guillem i 
Elisenda de Montcada i no tindrà 
espai per a estacionament. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FONT PUDENTA-MUNTANYETA

Les obres per millorar la mobilitat 
al barri començaran el 13 de maig
L’actuació urbanística consisteix a connectar els carrers Barberà i Medinaceli
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El consistori va convocar una reunió el 8 de maig a l’AV de la Font Pudenta-Muntanyeta per explicar el projecte que millorarà la mobilitat al barri

Impuls a un projecte 
sobre masoveria urbana
L’objectiu és facilitar el lloguer de pisos a preus assequibles

Amb l’objectiu d’implementar pro-
postes innovadores per facilitar 
l’accés a l’habitatge a preus per 
sota del mercat, l’Ajuntament, a 
través de l’Ofi cina Local d’Habi-
tatge (OLH), ha engegat una pro-
va pilot per impulsar la masoveria 
urbana, un sistema que s’inspira 
en el model que s’utilitza al món 
rural i que promou el lloguer de 
pisos desocupats a canvi de la seva 
rehabilitació. El projecte es va pre-
sentar el 15 d’abril a la Casa de la 
Vila en un acte que va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA); Josep 
Gomis, cap del departament d’Ha-
bitatge de l’Ajuntament, i Paula 
Martí, de la cooperativa Celobert, 
que ha fet un estudi subvencionat 
per la Diputació sobre la viabilitat 
del projecte al municipi. 

Objectius. Amb el nou projecte es 
pretén que els propietaris que te-
nen pisos desocupats cedeixin el 
dret a viure-hi a una persona i/o 
família a canvi de no pagar el llo-
guer o fer-ho parcialment, amb el 
compromís d’encarregar-se de fer 
la seva reforma. “Aquest sistema 
té un gran interès social ja que 
permet recuperar habitatges en 
mal estat sense haver d’invertir 
recursos públics i activa l’habi-
tatge buit amb preus de lloguer 
assequibles”, va dir Martí. En 
contrapartida, la masoveria ur-
bana implica una inversió inicial 
per part dels llogaters i encara no 
compta amb una estructura con-
solidada d’ajudes públiques per al 
seu impuls.

Les persones que vulguin parti-
cipar en aquest projecte han de 
complir una sèrie de requisits, com 
estar inscrites al registre de sol-
licitants d’habitatge de protecció 
ofi cial, tenir la capacitat de desen-
volupar les obres de millora i estar 
empadronats al municipi des de fa 
dos anys com a mínim. Per la seva 
part, els propietaris han de dispo-
sar d’una habitatge buit al terme 
municipal de Montcada amb una 
cèdula d’habitabilitat vigent i, pre-
feriblement, que les millores que 
s’hi hagin de fer no impliquin la 
sol·licitud d’una llicència d’obra 
major. El preu de lloguer que hagi 
d’assumir la persona masovera ha 
d’estar per sota del mercat i condi-
cionat a les obres de rehabilitació. 
Un cop s’acorda el preu i el cost de 
les millores, es calcula per quants 
mesos ha de durar un contracte 
que, com a mínim, ha de ser de 
tres anys, tot i que es recomana fer-
lo de major durada.
L’Ajuntament posarà en contacte 
ambdues parts i oferirà ajut tèc-
nic per valorar la intervenció, 
farà un seguiment de les obres 
de millora i actuarà de mitjan-
cer entre les dues parts. A més, 
té previst oferir exempcions fi s-
cals de fi ns als 95% en impostos 
com l’IBI o en  les llicències de 
construcció. “El greu problema 
d’emergència habitacional ens 
obliga a buscar fórmules crea-
tives i sostenibles per dotar-nos 
d’un parc de lloguer social,”, 
va dir Campos. Les persones 
interessades es poden posar en 
contacte amb l’OLH, a tráves del 
correu habitatge@montcada.org.

Rafa Jiménez | Montcada

Els llogaters assumeixen la rehabilitació del pis a canvi de compensacions en el lloguer

AR
XI

U

HABITATGE

Actuació per consolidar la casa 
de Vista Rica, al turó Fermí

L’objectiu de l’actuació és atu-
rar la degradació d’aquesta 
casa d’estiueig, aïllada del nu-
cli urbà i una de les més anti-
gues del municipi datada del 
segle XIX i d’estil neoclàssic. 

L’habitatge, que forma part del 
Catàleg de patrimoni, és una 
construcció del mestre d’obres 
Josep Graner, el mateix que va 
fer la Casa de la Vila. Els tre-
balls, que s’allargaran fi ns al 

setembre, consistiran en la re-
cuperació de diversos elements 
d’interès i l’eliminació d’unes 
construccions per recuperar 
l’aspecte original de l’habitatge. 
L’empresa que executarà les 
obres és Teknifi ka Grup, per 
un import de 78.300 euros. 
Aquests diners formen part 
d’una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona, que també es 
destinarà a la millora de l’edifi ci 
modernista de la Casa de les 
Aigües. Hi ha previst substi-
tuir les fusteries de la zona dels 
pous, les calderes, la màquina 
de vapor i del sobreixidor, on 
hi ha el dipòsit d’aigua. També 
es farà la restauració de la porta 
d’accés, de la terrassa tancada 
amb fusta i d’un dels balcons 
de la Casa del Maquinista | LR

La casa de Vista Rica és una antiga torre d’estiueig que forma part del Catàleg de Patrimoni

R
AÜ

L 
R

IV
AS



211a quinzena | Maig 2019 21Notícies

Sopa 
de 
lletres
10 paraules.

 I O V S E R G E N D Q Q C R Q

 Z N V T A U L A N S U I O B Y

 M V T K P N E Q M W W C C H E

 A W K E F Q Z F G S F J U W X

 A L E T R I A H Q O V X R I D

 R R A Z K E L K V E M R S Y K

 Q X T W U J S L G I N I Y W V

 F W N X A P C S S O R B R Q G

 D B E V D A A R O V J M H P Q

 O S D C R S I L K S T L N L U

 N D I U Q S W A U P Y C M M H

 E D S S A I X G G R A C E G H

 S G E N W O S O Ç R O F S E A

 O Y R E N P N X S V E K J K Z

 M S P X G D H O C Y G S R K A

La gran taula de caoba dels Sanders brillava tant que la Grace s’hi podia emmirallar. 

Al voltant, totes les dones de bona voluntat desitjoses d’unir-se a la Lliga de les Mares Blanques 
escoltaven la Katherine Sanders. Parlava amb tanta passió que semblava que el paper de presidenta 

se la a fer.

Falten menys de vuit dies per l’inici del curs. És ara que hem de doblar els esforços per a defensar 
els interessos dels nostres . Racionalment no podem deixar entrar nous negres al Liceu Central.

La Coordinadora Catalana contra 
la Incineració (CCCI), de la qual 
forma part la Plataforma Antiinci-
neració de Montcada i Reixac (PA-
MiR), ha iniciat accions perquè la 
llei catalana del 2017 que sanciona 
els vehicles contaminants per la 
seva vinculació amb l’efecte hi-
vernacle, també contempli gravà-
mens a les emissions de CO2 de les 
indústries del sector de l’energia, 
el petroli i el ciment. El col·lectiu 
basa aquesta petició en un estudi 
comparatiu elaborat per la matei-
xa CCCI a partir de dades ofi ci-
als, segons el qual les emissions de 
gasos anuals de cinc cimenteres 
catalanes, entre les quals hi ha la 
planta de LafargeHolcim, superen 
les dels vehicles que circulen pel 
territori. “Entenem que l’admi-
nistració no només ha de pena-
litzar els propietaris dels vehicles 
que contaminen, sinó també les 
indústries que contribueixen a 
augmentar l’efecte hivernacle 
amb les seves emissions a l’at-
mosfera”, ha explicat el portaveu 
de la PAMiR, José Luis Conejero.

Reunions. Membres de la CCCI 
van portar el 24 d’abril al Parla-
ment la seva proposta, que van 
lliurar als diputats Yolanda López i 
Lucas Silvano, del grup Catalunya 
En Comú Podem, amb la intenció 
que pugui ser aprovada prope-
rament pel plenari. El regidor de 

Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Montcada, José Domínguez (Cír-
culo), també va estar present en 
la trobada amb els parlamentaris, 
juntament amb regidors de Cerve-
lló i Sant Vicenç dels Horts, dues 
de les poblacions de la CCCI, de 
la qual també formen part Palle-
jà, Santa Margarida i els Monjos, 
Barcelona i Alcanar. Durant la 
trobada, la CCCI va exposar els 
problemes de salut que es registren 
a les poblacions que viuen al costat 
de cimenteres i incineradores i va 
sol·licitar una trobada amb la co-
missió de Medi Ambient del Parla-
ment per plantejar noves mesures 
cap al residu zero i així reduir els 
processos d’incineració.
D’altra banda, la CCCI es va reu-
nir el 6 de maig amb el grup par-

lamentari de la CUP-Crida Cons-
tituent per traslladar a la formació 
la seva preocupació pels problemes 
de salut que genera la crema de re-
sidus a les plantes de ciment i va 
plantejar impulsar estratègies per 
acabar amb aquesta pràctica. 
La Coordinadora també es va 
entrevistar el 8 de maig a la seu 
central d’ERC amb el diputat del 
Parlament Europeu Jordi Solé. 
Segons el comunicat emès per la 
CCCI, s’ha acordat buscar punts 
dins de la legislació europea per-
què no s’incineri i fer una reunió 
amb ERC en què estiguin presents 
parlamentaris d’Europa, de l’Estat 
Espanyol i del Parlament de Cata-
lunya. A la trobada va assistir el re-
gidor d’ERC a l’Ajuntament, Jordi 
Sánchez. 

Laura Grau | Redacció
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La Coordinadora Antiincineració de Catalunya s’ha reunit amb diferents grups parlamentaris

L’Omic alerta 
de nous enganys 
en les ofertes 
de llum i gas 

L’Ofi cina Municipal d’Informa-
ció a les Persones Consumidores 
(Omic) de Montcada i Reixac 
alerta de nous enganys en les ofer-
tes comercials a domicili. Des de 
l’octubre del 2018, les comercialit-
zadores de gas i electricitat tenen 
prohibida la venda casa per casa, a 
excepció dels casos en què la per-
sona consumidora hagi acceptat 
prèviament la visita. No obstant 
això, s’estan detectant noves es-
tratègies d’engany, amb les quals 
fan que la persona consumidora 
afi rmi haver rebut l’oferta de can-
vi de companyia a la via pública. 
Diverses persones s’han adreçat a 
l’Omic de Montcada per interpo-
sar reclamacions envers comercia-
litzadores, alertant d’aquest fet.

Consells. Des de l’Omic es recoma-
na no signar cap contracte fruit de 
la visita de comercials a domicili, 
no facilitar cap dada personal i no 
realitzar cap mena d’acceptació 
sobre aquesta visita no pactada. 
En el cas de tenir interès en algu-
na oferta, cal que sigui la persona 
consumidora qui sol·liciti la visita 
i així disposar de temps sufi cient 
per valorar si realment vol signar 
un nou contracte. A més, per a 
qualsevol contracte signat fora 
d’un establiment comercial, la per-
sona disposa de 14 dies per exercir 
el seu dret de cancel·lació. L’Omic 
està situada a l’Ajuntament i la 
seva adreça de correu electrònic és 
omic@montcada.org.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Taula per la Salut va fer l’11 
d’abril una nova concentració 
davant del CAP Montcada, 
ubicat al passeig Jaume I, per re-
clamar la recuperació del servei 
d’urgències nocturn, suprimit fa 
7 anys, i la construcció a Mont-
cada d’un Centre d’Urgències i 
Atenció Primària (CUAP), un 
projecte inclòs als Pressupostos 
de la Generalitat del 2017 que 
no es va arribar a fer per motius 
econòmics. El col·lectiu va pen-
jar una nova pancarta a la fa-
çana de l’equipament recordant 
aquestes reivindicacions.

Acord. L’Ajuntament i la gerèn-
cia territorial de Barcelona de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) 
han signat un conveni per a la 
realització d’accions d’atenció 
comunitària en salut, en el marc 
del programa ‘Fem salut Mont-
cada’, impulsat per ambdues ad-
ministracions.

Laura Grau | Redacció

La Taula per la 
Salut torna a 
demanar el CUAP 
a la Generalitat 

MEDI AMBIENT

Accions contra el canvi climàtic de 
la Coordinadora contra la incineració 
La Plataforma Antiincineració de Montcada és una de les promotores de les iniciatives

La protesta es va fer el passat 11 d’abril
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La publicació recull en portada la celebració del festival Mira’MiR el passat 
mes d’octubre, que va convertir les columnes sota l’autopista C-33 en una 
exposició de murals de gran format a l’aire lliure. Altres notícies rellevants a 
la revista són el començament de la redacció dels projectes tècnics previs 
a les obres del soterrament de la línia R2, la històrica mobilització de dones 
en defensa de la igualtat, el trasllat de la Policia Local a les noves instal-
lacions del polígon de la Ferreria i la transformació de l’escola El Turó en 
una Comunitat d’Aprenentatge, entre d’altres. En total, s’han editat 3.000 
exemplars, que es poden aconseguir als equipaments municipals | SA

COMUNICACIÓ
Surt al carrer l’Anuari 2018 de ‘La Veu’ amb les 
informacions més destacades de l’any passat

L’activitat l’organitza el col·lectiu 
Montcada Som Rius amb la col-
laboració de l’Ajuntament, que 
es farà de 10 a 13h. L’objectiu és 
posar de manifest la degradació 
de l’espai a conseqüència de les 
deixalles que s’hi llencen habitu-
alment. Les persones interessa-
des han d’estar a les 10h davant 
de l’escola La Salle. La matinal 
coincideix amb el dia europeu 
Let’s Clean Up Europe 2019. 
L’endemà, dia 12, l’activitat de la 
Jugateca del Parc de la Llacuna 
també es dedicarà a netejar l’en-
torn natural (11.30h). La jornada 
europea reuneix iniciatives de 
neteja de brossa a la natura que 
es desenvolupen per tot el con-
tinent, durant els mateixos dies. 
Aquest tipus d’accions pretenen 
sensibilitzar la ciutadania sobre la 
quantitat de brossa que es llença 
en aquests espais. A la foto, una 
de les jornades que s’han fet al 
municipi amb anterioritat | LG

Nova jornada de 
neteja de la llera del 
riu Ripoll, l’11 de maig

Ja s’ha posat en marxa el web municipal patri-
moni.montcada.cat, que recull tota la informa-
ció relativa al catàleg de patrimoni de Montcada 
i Reixac, que es va presentar ofi cialment el passat 
20 de febrer. El nou web, elaborat pel departament 
d’Organització i Noves Tecnologies, inclou els 112 
elements que el consistori montcadenc vol prote-
gir i preservar. “Aquesta nova eina ens permetrà 
difondre i promoure el valuós patrimoni que té 
el municipi”, ha assenyalat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC).

Contingut. Al web estan ordenats tots els elements 
en una classifi cació que estableix 4 categories 
diferents. La primera està formada per conjunts 
arquitectònics amb un total de quatre elements; 
altres 66 estan dintre de l’arquitectura religiosa, 
pública i industrial, a banda de residències rurals 
i urbanes i obres d’enginyeria; 17 elements estan 
inclosos a la categoria de jaciments arqueològics; i 
25, a la de patrimoni natural, ambiental i paisatgís-
tic. Cadascun dels espais catalogats va acompan-
yat d’una fi txa descriptiva amb imatges i referèn-
cies com la cronologia, l’autor, la categoria i el seu 
nivell de protecció.
Al Ple de desembre es va aprovar defi nitivament 
el document, que va ser redactat pels arquitectes 
Josep Lluís Gorina i Ricard Farrés i l’historiador  
montcadenc Jaume Alcázar. Amb la posada en 

marxa del web es posa punt fi nal a un procés que 
va començar l’any 1999. Les primeres aprovacions 
del projecte daten del 2002, però al 2003 el procés 
es va aturar mitjançant una resolució d’Alcaldia. Al 
2013, gràcies a una subvenció de la Diputació de 
Barcelona, es van reprendre els tràmits fi nalitzats 
fa quatre mesos | LR

URBANISME

L’Ajuntament posa en marxa un nou web municipal que 
recull tota la informació sobre el catàleg del patrimoni local

L’espai que ocupava l’antiga nau d’Aismalibar, entre el carrer Beat Oriol 
i la carretera de Ripollet, a Mas Rampinyo, comença la seva transfor-
mació en el marc del Pla de Millora Urbana del sector que s’ha fet a 
proposta de la propietat. Les tasques de demolició de l’edifi ci industrial 
ja s’han iniciat i en el mateix lloc la cadena de supermercats Lidl pre-
veu obrir una botiga i un centre de formació, així com ofi cines. La nova 
construcció, però, seguirà una nova alineació respecte a la que hi havia 
fi ns ara augmentant la distància actual entre el polígon Foinvasa i el barri 
residencial. La vorera serà molt més àmplia amb cessions per a espai 
públic davant del revolt que dona a la línia ferroviària R3 –on hi ha el pas 
inferior de vianants | PA

ENDERROC
Demolició de l’antiga nau que ocupava l’empresa 
Aismalibar al carrer Beat Oriol de Mas Rampinyo

L’objectiu de la iniciativa solidària és col·laborar amb la recaptació de 
fons per a la construcció del centre oncològic infantil SJD Pediàtric 
Càncer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu. La campa-
nya consisteix en la venda d’escuts solidaris –d’aspecte molt semblant 
als ofi cials que porta la policia als seus uniformes–, que es poden ad-
quirir a establiments col·laboradors amb un donatiu de 4 euros. Els 
escuts porten imprès el lema de la campanya ‘#PelsValents’ i es poden 
enganxar a qualsevol peça de roba. Les botigues que es vulguin sumar 
a la distribució d’aquests escuts es poden posar en contacte amb la 
Policia Local a través del telèfon 935 752 177. També s’ha fet una 
crida entre les entitats locals per donar suport a la campanya, que va 
néixer als cossos de la Policia Local de Caldes de Malavella, Sant Celo-
ni i Hostalric. Fins ara ja s’han recollit uns 200.000 euros | LR

SOLIDARITAT
La Policia Local s’adhereix a la campanya contra 
el càncer infantil anomenada ‘Escuts solidaris’

El consistori enviarà un requeriment a l’empresa Ceràmica Ausit, si-
tuada a Mas Duran, perquè repari la tanca d’accés i netegi les seves 
instal·lacions, que s’han convertit en lloc de trobada d’un grup de me-
nors que hi van a passar les tardes després d’entrar-hi furtivament. 
Segons va denunciar la plataforma Salvem el Pla de Reixac, en els 
darrers dies aquests joves, que també fan destrosses al mobiliari del 
parc, van aixecar cabanes al torrent de Can Duran –a la foto– amb ma-
terial provinent de l’antiga bòbila, provocant un risc de desbordament 
en cas de pluja.
Poc després que el consistori inspeccionés l’estat de la fàbrica i del 
torrent, l’empresa va retirar part de les totxanes i altres elements que 
bloquejaven la llera. La Policia Local també va localitzar i identifi car els 
autors dels actes vandàlics i els van advertir que no poden entrar a la 
fàbrica en tractar-se d’una propietat privada ni tampoc obstaculitzar 
el torrent amb objectes. La presència a la nau de pols de fi brociment 
provinent de les cobertes d’uralita trencades i el mal estat del sostre 
desaconsellen l’accés al recinte. Malgrat això, fonts de la Plataforma 
denuncia que els joves han tornat a accedir al recinte i que encara hi 
ha restes de material a Can Duran obstaculitzant el curs del torrent | LG

MAS DURAN
L’Ajuntament requerirà a Ceràmica Ausit que 
repari la tanca d’accés i netegi la seva nau
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Els dos ascensors dels pas que comunica l’avinguda Catalunya amb 
el carrer Tagamanent van entrar en funcionament el 29 d’abril. Tot i 
que l’Ajuntament va recepcionar l’obra al mes de març, la seva posa-
da en marxa es va endarrerir a causa d’uns problemes administratius 
relacionats amb el contracte de manteniment dels elvadors. Aquesta 
actuació, molt reivindicada pels veïns per millorar la mobilitat a Mas 
Rampinyo, es van iniciar al mes de juliol de 2018 i ha estat sub-
vencionada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un cost de 
450.000 euros | RJ

MAS RAMPINYO
Els ascensors que connecten el barri per sota de 
l’R3 ja han entrat en funcionament

ES
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Sílvia Alquézar | Redacció
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#NINGÚDORMINTALCARRER

La iniciativa, promoguda per tres entitats arreu de Catalunya, inclou una exposició, dues xerrades i un espectacle teatral

L’Ajuntament s’adhereix a la campanya 
per visibilitzar les persones sense sostre

L’Ajuntament participarà a la 
campanya #ningúdormintalcar-
rer amb la programació de diver-
ses activitats que es duran a terme 
entre el 20 i el 31 de maig. Es trac-
ta d’un projecte solidari organitzat 
per la Fundació Arrels, l’Associa-
ció Activarte i l’entitat Homeless 
Entrepeneur, al qual s’hi han ad-
herit una trentena de municipis 
catalans. La iniciativa va néixer 
amb l’objectiu de donar visibilitat 
a les persones sense llar i mostrar 
a la ciutadania com és la seva vida 
al carrer. “Ens hem adherit a 
aquest projecte amb la volun-
tat de seguir treballant per una 
problemàtica que ens preocupa, 
el sensellarisme, com a mostra 
màxima de l’exclusió social que 
pot arribar a patir una persona”, 
ha expressat la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sem-
pere (Círculo).
Segons les enti-
tats impulsores 
de la campanya, 
a Catalunya hi 
ha unes 60.000 
persones que 
no tenen llar, 
de les quals prop de 2.000 viuen 
al carrer. En el cas de Montcada, 
l’Ajuntament té constància que 
existeixen alguns casos, tot i que 
és difícil tenir un registre donada 
la itinerància d’aquestes persones. 

“Volem canviar la mirada cap 
a les persones sense llar. Molta 
gent pensa que aquesta forma de 
vida s’escull i no és veritat. Hem 
de ser conscients que qualsevol 
pot acabar en aquesta situació”, 
ha comentat José Luis Sánchez, 
de l’Associació Activarte, qui ha 
remarcat que la campanya pretén 
enviar a la societat un missatge 
d’optimisme. “Hi ha la possibi-
litat de sortir d’aquesta situació 
amb el suport d’entitats i institu-
cions”, ha dit. 

Programa. La biblioteca Elisenda 
inaugurarà el 20 de maig (18h) 
l’exposició fotogràfi ca ‘Viuen al 
carrer per què volen?’, a càrrec 
de la Fundació Arrels. La mostra 
està formada per 34 imatges que 
busquen trencar prejudicis de la 
ciutadania i humanitzar les perso-

nes sense sostre. 
L’acte, que ser-
virà per presen-
tar la campanya 
al municipi, 
també inclou-
rà una xerra-
da amb el títol 
‘Diàlegs sense 

sostre’, amb representants de les 
entitats impulsores de la iniciativa 
i el testimoni de persones que han 
viscut al carrer. La segona xerrada  
es farà a l’Espai Jove Can Tauler, 
el 27 de maig (18h).

Aquesta és una de les fotografi es que es podrà veure a l’exposició que acollirà la Biblioteca Elisenda a partir del pròxim 20 de maig

CICLE SOBRE EL COMERÇ JUST
El programa d’activitats d’aquest any ha arrencat amb 
l’exposició ‘Cuir i calçat a Bangladesh’, que es pot 
visitar al Centre Cívic Can Cuiàs fi ns al 16 de maig

El programa arrencarà 
el 20 de maig amb 
la inauguració d’una 
mostra fotogràfi ca

‘Homeless, el musical social’ arriba al Teatre Municipal
Com a darrera activitat es farà la 
representació del musical social 
Homeless, el 31 de maig al Teatre 
Municipal (21h). L’obra tracta la si-
tuació d’un sense sostre que havia 
estat un cantant famós i que ajuda 
una jove durant la seva primera nit 
al carrer. “L’objectiu de l’obra és 
conscienciar la ciutadania sobre 
la situació de les persones sense 
sostre”, explica José Luis Sánchez, 
director de l’espectacle i membre 
de l’Associació Cultural Activarte, 
tot afegint que “quan vam fer el 
guió vam conèixer gent que vivia 

al carrer i les principals situacions 
que es veuen a l’obra són històries 
reals que ens han explicat”. La re-
presentació compta amb un tècnic 
de so que ha viscut el relat del pro-
tagonista en primera persona, Gui-
llem Ponsa, qui va passar més d’un 
any al carrer després de quedar-se 
sense feina als 52 anys. Les entra-
des, al preu de 6 euros, es poden 
comprar a través de la pàgina web 
www.mirteatres.cat i, presencial-
ment, a l’Auditori. La recaptació es 
destinarà íntegrament a la campa-
nya #ningúdormintalcarrer | SA
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L’Associació de Discapacitats de 
Montcada (Adimir) ha posat en 
marxa una campanya per captar 
persones col·laboradores i suports 
econòmics amb l’objectiu de fi nan-
çar els nous projectes de l’entitat 
que, des del desembre del 2018, 
s’ha convertit en una fundació. La 
Veu ha parlat amb la seva presiden-
ta, Carolina Ibáñez.

Per què Adimir ha decidit con-
vertir-se en una fundació?
Volem revertir el nostre sistema 
de fi nançament. El 70% del nostre 
pressupost depèn de subvencions 
públiques i el 30% restant són 
aportacions privades. Ens agrada-
ria donar la volta a aquests percen-
tatges perquè dependre de les aju-
des públiques és molt complicat i 
tortuós, ja que les administracions 
canvien els criteris i no sempre es 
prioritza la discapacitat. Qualsevol 
empresa que vulgui col·laborar 
amb Adimir es pot desgravar fi ns 
a un 35% de la seva aportació. 
Quin és l’objectiu de la campa-
nya de captació de suports que 
l’entitat ha posat en marxa?
En primer lloc, ens agradaria do-
nar-nos a conèixer a la ciutadania 
i al teixit econòmic del municipi.  
El nostre objectiu és transmetre la 
fi losofi a d’Adimir, que no és una 
altra que millorar la vida de les 

persones amb necessitats especials 
a través dels nostres projectes inclu-
sius.
De quina manera s’hi pot col-
laborar?
D’una banda, es poden fer dona-
tius i aportacions econòmiques, 
però també es pot ajudar en espè-
cies com, podria ser, donant classes 
de reforç o fent acompanyament 
d’usuaris. Per exemple, si hi hagués 
alguna persona que vulgués ense-
nyar anglès als 
nostres infants i 
joves, podríem 
obrir un grup ja 
que l’alumnat 
amb discapacitat 
no fa anglès a 
l’escola.
Quins són els nous projectes 
d’Adimir en la nova etapa com 
a fundació?
En tenim molts! Al juliol, ens agra-
daria posar en marxa un de convi-
vència perquè un grup de 5 joves 
visqui durant un mes en un pis tu-
telat. Estem buscant alguna entitat 
o particular que ens pugui llogar 
o cedir l’immoble per dur a terme 
aquesta experiència pilot, que cre-
iem que seria molt positiva. També 
volem posar en marxa sessions de 
musicoteràpia i crear una banda de 
rock amb el jovent. D’altra banda, 
hem contactat amb una persona 
del municipi per veure si és pos-

sible realitzar un taller de teràpia 
amb gossos. 
El projecte més important d’Adi-
mir és el Centre d’Atenció Inte-
gral a la Discapacitat (CAID), 
adreçat a infants. Però, l’entitat 
també vol posar en marxa un 
CAID per a joves i adults. En 
quina fase es troba aquesta ini-
ciativa?
Necessitem un nou equipament. 
Vam proposar a l’Ajuntament la 

possibilitat d’am-
pliar el nostre 
local, ubicat a les 
antigues escoles 
de Terra Nostra, 
amb la incorpo-
ració de les cases 
dels mestres que 

hi ha al davant, però es veu que no 
és viable perquè no compleixen la 
normativa per a aquesta fi nalitat. 
Nosaltres proposem diverses op-
cions com la cessió d’un solar on 
podríem construir el futur espai o 
bé que alguna entitat o particular 
ens llogui algun local com l’antiga 
biblioteca del carrer Montiu. El que 
volem és créixer perquè cada vega-
da tenim més usuaris, als quals ens 
agradaria donar serveis al llarg de 
totes les etapes de la vida, no no-
més durant la infància.
Quins projectes té Adimir per 
fomentar la inserció laboral dels 
seus usuaris?

Tenim diverses idees. Hem par-
ticipat recentment en un projecte 
municipal anomenat Montcada 
Inclou que ha estat una experièn-
cia molt enriquidora que ens agra-
daria que tingués continuïtat. 
Creiem que la inserció laboral 
de les persones discapacitades és 
fonamental. Per a nosaltres, seria 
molt important que puguessin 
treballar en llocs 
molt centrals de 
la ciutat com la 
Casa de la Vila 
o les bibliote-
ques perquè es 
donés visibilitat 
a la inclusió. 
Per cert, ara que estem vivint 
diversos processos electorals. 
Les persones amb discapacitat 
poden votar?
Sí, tenen dret a vot, tot i que a 
nivell legal sigui considerat un 
menor d’edat i la família tingui 

la pàtria potestat. Poder exercir 
aquest dret és una manera de do-
nar dignitat a la vida d’aquestes 
persones. El que sí que m’agrada-
ria demanar als partits polítics és 
que facin alguns exemplars dels 
seus programes electorals de lec-
tura fàcil amb pictogrames per-
què també els puguin entendre 
les persones discapacitades.

Abans de l’es-
tiu tenen pre-
vistes dues 
iniciatives per 
recaptar fons. 
En què consis-
tiran?
El 14 de juny es 

farà un concert de jazz en bene-
fi ci d’Adimir a l’Escola Superior 
de Música Jam Session, de Bar-
celona. D’altra banda, el dia 30 
del mateix mes farem un bingo 
solidari al bar Manhattan de 
Montcada.

Sílvia Alquézar | Montcada

ENTREVISTA A CAROLINA IBÁÑEZ

La presidenta de l’Associació de Discapacitats de Montcada explica els nous 
projectes de l’entitat i la campanya de captació de suports i persones voluntàries

‘Adimir s’ha convertit en una fundació 
per no dependre dels ajuts públics’
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‘Al juliol, volem fer un 
projecte pilot perquè 
cinc usuaris joves 
visquin a un pis tutelat’

Carolina Ibáñez és la presidenta d’Adimir, que recentment s’ha constituït en fundació

‘El nostre gran objectiu 
en la nova etapa és fer 
realitat el CAID adreçat 
a persones adultes’
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La preinscripció escolar a les eta-
pes d’infantil, primària i secundà-
ria obligatòria per al curs vinent 
ha quedat molt equilibrada entre 
les places ofertades i la demanda 
de sol·licituds, un fet que perme-
trà que la majoria de l’alumnat 
pugui accedir al centre escollit 
en primera opció. A P3, s’han re-
gistrat un total de 335 instàncies, 
16 menys que l’any passat, per a 
366 vacants. La davallada de na-
talitat s’ha notat especialment a 
la zona de Mas Duran però, tot 
i això, l’escola que ha tingut un 
excedent més alt de matrícula ha 
estat l’Elvira Cuyàs, amb 6 sol-
licituds. La resta de centres ha 
quadrat pràcticament el nombre 
de places i d’inscripcions, que-
dant encara algunes vacants que 
permetran absorbir l’alumnat so-
brant. Des de la Regidoria d’Edu-
cació, Infància i Joventut, s’ha fet 

un balanç molt positiu, destacant 
que les famílies han triat majo-
ritàriament el centre de proxi-
mitat. En els darrers 8 anys, ha 
anat disminuint progressivament 
el percentatge de famílies que 
es matriculen fora del municipi, 
passant del 15% en el 2012-13 al 
4% al curs vinent. Pel que fa a les 
vacants, han quedat distribuïdes 
per tot el municipi, amb la qual 
cosa es podrà absorbir la matrí-
cula viva –l’alumnat que arriba 
amb el curs ja iniciat– de manera 
més equilibrada.

Secundària. A 1r d’ESO, hi ha 
hagut un total de 407 preinscrip-
cions per a un total de 421 pla-
ces, el que signifi ca que encara 
queden 14 vacants, un fet que no 
es va produir l’any passat ja que, 
d’inici, es partia amb un superà-
vit de demanda. Enguany, l’INS 
La Ferreria ha tornat a registrar 

un excedent de sol·licituds, amb 
29 sobrants, que es repartiran 
entre la resta de centres, que 
encara tenen disponibilitat. El 
departament municipal també 
ha remarcat que l’increment de 
dues línies de 1r d’ESO amb la 
creació del nou institut escola 
El Viver de Can Sant Joan per-
metrà el curs vinent reduir les 
ràtios als tres instituts públics de 
la ciutat i distribuir la matrícula 
viva de manera més equilibrada. 
D’altra banda, l’INS La Ribera 
ha augmentat el nombre de sol-
licituds respecte el curs anterior, 
tot i no comptar amb l’alumnat 
que provenia de l’escola El Viver.
En el repartiment més equitatiu 
de les preinscripcions també 
ha contribuït la campanya ‘Per 
una elecció d’escola lliure de ru-
mors!’ que va dur a terme al mes 
de març la Xarxa Antirumors de 
Montcada i Reixac.

PREINSCRIPCIONS 2019-20

A P3 hi ha hagut un total de 335 sol·licituds i a 1r d’ESO se n’han registrat 421

La majoria de l’alumnat accedirà 
al centre escollit en primera opció

Les dues aules de 1r d’ESO que tindrà el nou institut escola El Viver permetran reduir el nombre d’alumnat a les aules el curs vinent

Sílvia Alquézar | Redacció
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Les persones que vulguin bene-
fi ciar-se dels ajuts escolars que 
atorga l’Ajuntament i/o les beques 
de menjador per al curs acadèmic 
2019-2020, que dona el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, 
poden fer la petició fi ns al 31 de 
maig. Les famílies hauran de pre-
sentar una única sol·licitud per a 
ambdós conceptes i registrar-la a 
l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, en 
l’horari habitual del servei.
Cada escola té unes dates concretes 
per presentar les sol·licituds. Del 2 
al 8 de maig, ho van fer les famílies 
d’El Viver i de l’institut La Ferreria; 
fi ns al 15 de maig, les d’El Turó, 
Reixac i institut La Ferreria; del 16 
al 22 de maig, els centres escolars 
Elvira Cuyàs, Font Freda, Mas 
Rampinyo, Mitja Costa i Fedac; i 
del 23 al 28 de maig al 4 de juny 
serà el torn per a les famílies de les 
escoles Ginesta, La Salle, l’institut 
Montserrat Miró i les que por-
tin els seus fi lls a centres fora de 
Montcada i Reixac. Del 29 al 31 
de maig es resoldran les possibles 
incidències. Els impresos necessa-
ris per tramitar els ajuts es poden 
recollir als centres educatius del 
municipi o bé, descarregar-los al 
web montcada.cat.

Novetats. Les bases i la convoca-
tòria dels ajuts per a material es-
colar i sortides es van aprovar al 
Ple d’abril, celebrat el dia 30 a la 
Casa de la Vila, amb una inver-
sió municipal de 80.000 euros.  
“El govern havia previst un in-
crement de la partida, però no 
s’ha pogut fer perquè tenim els 
pressupostos prorrogats”, va 
lamentar la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (Círculo). 
Pel que fa a les beques de men-

jador, el consistori destinarà una 
partida de 60.000 euros per com-
plementar els ajuts atorgats des 
del Consell Comarcal. Entre les 
novetats de la convocatòria, l’edil 
va destacar que el pagament de 
les beques a les empreses que 
gestionen els serveis de menja-
dor es farà en dos terminis amb 
l’objectiu que no hagin d’avançar 
els diners com suceeix en l’actu-
alitat. Sempere també va posar 
de relleu que, per primer vegada, 
s’adjudicaran ajuts de menjador 
per a secundària ja que l’institut 
escola El Viver disposarà d’alum-
nes en l’etapa d’ESO. 
A les beques de menjador, poden 
optar aquelles famílies residents i 
empadronades a Montcada amb 
infants que estiguin escolaritzats 
en centres públics o concertats 
del municipi o de fora i que estu-
diïn educació infantil, primària o 
secundària obligatòries. Les sol-
licituds s’han d’acompanyar de 
fotocòpies de tota la documen-
tació requerida. El resultat de les 
peticions es donarà a conèixer 
durant al setembre. Les bases es 
podeu consultar al web munici-
pal montcada.cat.

Sílvia Alquézar | Montcada

AJUTS ESCOLARS

La convocatòria es va aprovar per unanimitat al Ple d’abril

Les sol·licituds es poden 
presentar fi ns al dia 31

EP

Ja es poden sol·licitar els ajuts escolars

El tret de sortida de la campanya 
de preinscripció a les escoles bres-
sol va tenir lloc el 27 d’abril amb 
la celebració de la cinquena edició 
de la festa de la Xarxa d’Escoles 
Bressol Municipals de Montcada 
i Reixac que, per primera vegada, 
es va desenvolupar al parc Anti-
ga Cerveseria. Hi va haver jocs i 
tallers i, amb motiu de l’Any de 
la Literatura Infantil i Juvenil, les 
biblioteques van oferir el conte 
‘Bitxos’, amb la companyia Pata-
wa. Un any més, l’Ajuntament ha 
editat la guia d’escoles bressol | SA 

Èxit de la 5a 
festa de les 
escoles bressol
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La festa de les escoles bressol municipals es va fer per primera vegada al parc Antiga Cerveseria



26 1a quinzena | Maig 201926 Societat

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac ha posat en marxa una 
nova edició de la campanya del 
comerç just, enguany vinculada a 
la iniciativa ‘Posa el fi ltre lila! Per 
la igualtat, tria comerç just. El 
consistori s’ha adherit a aquesta 
acció, promoguda per l’ong Se-
tem Catalunya, amb la qual es 
vol crear un espai de confl uència 
i treball de tothom que defensi 
un nou model econòmic alterna-
tiu al sistema capitalista.
La primera activitat del cicle 
2019 a Montcada i Reixac és 
una exposició del fotògraf GMB 
Akash, que es pot visitar al Cen-
tre Cívic Can Cuiàs fi ns  al 16 de 
maig. Es tracta de ‘Cuir i calçat a 
Bangladesh’, una mostra que for-
ma part de la campanya europea 
‘Canvia de sabates’, amb imatges 
i testimonis sobre les condicions 
de vida i treball dels treballadors 
i treballadores del districte de 
Hazaribagh del país asiàtic, on 
es processa cuir i es produeix cal-
çat. L’exposició denuncia com la 
globalització de la producció de 
calçat ha comportat que aquest 
mercat es fabriqui a països con-
siderats de rendes baixes, amb 
condicions socials i sanitàries de 
cap mena. La mostra dona a co-
nèixer la dura realitat d’homes, 
dones i infants dedicats a aquesta 
tasca, alhora que demana un con-
sum més just i sostenible.

Altres propostes. Al mes de juny 
tindrà lloc bona part de les acti-
vitats del programa. El dia 6 es 
farà un taller d’amulets de fl ors 
seques i de coixinets relaxants, 
al Centre Cívic La Ribera. El 
plat fort serà la jornada dedicada 
al comerç just amb motiu de la 
Festa Major de Montcada i Rei-
xac, el 8 de juny. Durant tot el 
dia, al carrer Major hi haurà jocs 
de gran format, tallers infantils, 
un taller d’horticultura, un altre 

d’amulets, un d’estampació de 
bosses i un altre de mandales, a 
més d’un racó de contes. El 19 de 
juny hi haurà un taller de caire 
familiar al Centre Cívic Can Cui-
às, sobre plantes remeieres i, el 
dia 27, un taller de sabons natu-
rals, al Casal de la Mina. Per als 
tallers als equipaments caldrà fer 
inscripció prèvia, contactant amb 
cada espai. Al mes d’octubre hi 
haurà més activitats del progra-
ma sobre el comerç just.

Una cinquantena d’autobusos 
clàssics circularan pel carrers de 
la ciutat amb motiu de la dese-
na edició del Ral·li internacional 
d’autobusos clàssics Barcelona-
Caldes de Montbui, que passarà 
pel municipi el 9 de juny, coinci-
dint amb la Festa Major. L’activi-
tat, que organitzen la Fundació 
TMB, l’empresa Sagalés i l’Asso-
ciació per a la Restauració i Con-
servació d’Autobusos, compta 
enguany amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, de la Policia Local i 
els Amics dels Clàssics de Mont-
cada. La presentació es va fer el 3 
de maig en una roda de premsa 
que va comptar amb l’assistència 
del president de l’entitat local, 
Francisco Martínez; el director 
de la cursa, Marcel Estadella, i 
l’alcaldessa de Montcada, Laura 
Campos (ICV-EUiA).

El recorregut. El comboi sortirà a 
les 10h, des de l’avinguda Maria 
Cristina (Barcelona), on els vehi-
cles estaran exposats tot el cap de 
setmana, i passarà pels municipis 
de Montcada, La Llagosta, Santa 
Perpètua de Mogoda i Palau-Solità 

i Plegamans, fi nalitzant a Caldes. 
La previsió és que la desfi lada 
d’autobusos arribi a Montcada 
i Reixac sobre les 11.30h. La co-
mitiva entrarà per Can Sant Joan, 
pels carrers Vinyes i Bifurcació, i 
continuarà per l’avinguda de la 
Ribera, el pont de La Salle, la ram-
bla dels Països Catalans i la plaça 
Espanya, fi ns arribar al carrer Pla 
de Matabous. Com a novetat en 
l’edició d’enguany, els socis de 
l’entitat local de vehicles clàssics 
s’afegiran amb els seus cotxes his-
tòrics a la caravana d’autobusos al 
seu pas pel terme municipal. 

Laura Grau | Montcada

PER FESTA MAJOR

La caravana de vehicles clàssics arribarà el 9 de juny

El ral·li d’autobusos antics 
passarà per Montcada
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Hi participarà una cinquantena d’autobusos

NOVA EDICIÓ

La iniciativa ha arrencat amb una exposició fotogràfi ca al Centre Cívic Can Cuiàs

La campanya de comerç just d’aquest 
any es dedica a la igualtat de gènere

La mostra ‘Cuir i calçat a Bangladesh’ es pot visitar al Centre Cívic Can Cuiàs fi ns al 16 de maig

Sílvia Alquézar | Redacció
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La conferència l’organitza l’As-
sociació Chrysallis Catalunya 
amb el suport de l’Ajuntament. 
Durant la xerrada es tractaran 
temes com la identitat de gène-
re, la transsexualitat i els seus 
mites, l’orientació de gènere i els 
senyals i indicis de la transsexua-
litat a la infància i l’adolescència. 
L’acte començarà a les 18h | SA

El Centre Cívic Can Cuiàs acollirà el 12 de maig 
una xerrada sobre la transsexualitat infantil

L’Auditori Municipal va acollir el 25 
d’abril la projecció del documental 
‘Fusells o pintades. La lluita no vio-
lenta del poble sahrauí’, del director 
Jordi Oriola –a la foto, que va estar 
present a l’acte organitzat per l’Ajun-
tament, en el marc de la campanya 
‘Vacances en pau’, que promou l’aco-
llida d’infants sahrauís provinents dels 
campaments de refugiats d’Algèria a 
l’estiu. El documental, fi lmat de forma 
clandestina, repassa la trajectòria del 
problema sahrauí i se centra en la tasca que fa el grup de reporters ac-
tivistes Equip Media, que arrisquen les seves vides per captar imatges 
dels abusos que pateixen els sahrauís als territoris ocupats pel Marroc 
i donar a conèixer el moviment de resistència pacífi ca que reclama 
la celebració d’un referèndum d’autodeterminació. Després de la pro-
jecció del documental, Oriola va animar els assistents “a formar part 
d’un exèrcit de ciberactivistes que col·laborin en la denúncia de la 
vulneració dels drets dels sahrauís als territoris ocupats i pressionin 
la comunitat internacional” | LG

COOPERACIÓ
El director de cinema Jordi Oriola denuncia la 
vulneració dels drets humans del poble sahrauí
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 24 de maig

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau i Rafa Jiménez. Equip audiovisual: Mario Azañedo 
i Raül Rivas. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: GPL. Tel. 636 967 845 (Roser Jaurrieta). Disseny: Martí Riba. Impressió: Impressions 
Intercomarcals, SA. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent de Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: Laura Campos. 

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

>Editorial
Nova cita electoral
L’electorat només ha tingut 15 
dies de treva per passar d’una 
campanya electoral a una altra.
Després de les generals del 28 
d’abril, ara comencen dues cur-
ses electorals en paral·lel, la de 
les municipals i la de les euro-
pees, que coincidiran el 26 de 
maig. Aquesta acumulació és 
un desgast no només per als vo-
tants, també per als propis par-
tits i la seva militància i pot afec-
tar negativament la participació.
És cert que a les eleccions que 
tot just s’han fet al Congrés i 
al Senat hi ha hagut una mo-
bilització elevada, sobretot dels 
votants d’esquerres, que veien 
amb preocupació un possible 
pacte de les forces de la dre-
ta. A les locals, les motivacions 
són diferents, les sigles tenen 
el seu pes però també les per-
sones. En un escenari fragmen-
tat, amb programes força coin-
cidents, potser la diferència 
substancial està en les formes 
de fer política i en plantejar 
propostes realistes i viables 
que no decebin l’electorat.  

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

* Vivim Montcada i Reixac es presenta com l’únic partit municipalista que pot 
defensar els interessos de la ciutadania (4 de maig).
* Eleccions generals 2019. El PSC guanya al municipi i recupera l’hegemonia 
que va perdre al 2015 (28 d’abril).
* Deu candidatures es presentaran als propers comicis municipals del 26 de 
maig (24 d’abril).

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat

El mercado municipal, foco de partículas
Al ver que se expresa cada vez 
más la preocupación por el me-
dio ambiente y las agresiones que 
sufre en el municipio, me permito 
enviarles las fotografías que mues-
tran la degradación en que se 
encuentra el tejado de uralita del 
mercado municipal de la calle Ro-
camora, esquina con avenida de la 
Ribera. Dicho mercado municipal 
está cerrado desde hace años, 
pero a los vecinos de la calle nos 
preocupa que se vayan despren-
diendo partículas de fi brocemento 
que sabemos que son muy dañi-
nas para la salud humana. Como 
se puede apreciar en la imagen, 
el tejado ya ha sido remendado en 
varias ocasiones debido a su mal 
estado. Dada la proximidad de los balcones de los vecinos, se de-
berían tomar medidas de modo integral y rápido y proceder al des-
mantelamiento y sustitución de dicho tejado, o bien a la demolición 
del edifi cio en desuso. Adriana D. Lanza Montcada

  * El montcadenc Joan Josep Nuet, número 4 per Barcelona en re-
presentació de Sobiranistes de Catalunya a la llista conjunta amb ERC, 
anima la ciutadania a votar ‘perquè guanyi la llibertat’ (28 d’abril).
* Eleccions generals. ERC cancel·la l’acte amb el diputat Ruben Wagens-
berg perquè havia d’anar a declarar al judici de l’1 d’octubre (24 d’abril).
* Aprovades per unanimitat les bases de la convocatòria d’ajuts escolars, 
amb una partida de 80.000 euros, i l’aportació de 60.000 euros per com-
plementar les beques de menjador per al curs vinent  (30 d’abril).

* Torna el festival del Dia de la Dansa aquest dissabte al pavelló Miquel 
Poblet (3 de maig).
* Mas Rampinyo viu tres dies d’activitats lúdiques i culturals (5 de maig).
* La setena edició de la cursa Montescatano torna a ser un gran èxit de par-
ticipació amb 466 atletes (29 d’abril).

Opinió
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Óscar Gil

En primer lloc, volem aprofi tar aquest espai per donar molt sin-
cerament les gràcies als 5.809 montcadencs i montcadenques 
que van donar suport al Partit dels Socialistes de Catalunya a les 
eleccions Generals del passat 28 d’abril. Això ens demostra que 
Montcada, per damunt de tot, continua sent socialista.
Aquest serà el darrer escrit d’un mandat en el que el PSC ha estat a la oposició, tot i haver guanyat 
les darreres eleccions municipals, en base als acords presos per formar govern a la ciutat. Al nostre 
escrit de juny de 2015 dèiem que esperàvem que governessin per a tothom i no en base a un pro-
jecte identitari, de banderes i d’interessos personals, i malauradament no ha estat així. 
Però això ens dona més empenta i més força per tornar a presentar la nostra candidatura a les 
Eleccions Municipals del 26 de maig, a les que esperem que hi hagi molta participació i un gran suport 
a la nostra candidatura per tornar a governar la nostra ciutat. Perquè volem fer-nos ressò de les moltes 
inquietuds que la ciutadania ens ha fet arribar i fer-les efectives; posar en valor les seves aportacions 
per fer una Montcada i Reixac en la qual et sentis arrelat i compromès, de la que et puguis sentir or-
gullós i orgullosa. Una Montcada neta, cuidada, segura, participativa, sostenible, pròspera i lluitadora. 
Al cap i a la fi , una ciutat que sigui mereixedora que la sentis teva. 
Hem renovat gairebé el 70% de la nostra llista, per oferir-vos noves formes de veure, de fer i de 
sentir la política, tenint sempre per endavant  l’interès de la ciutadania. Sumem veterans i novells, 
homes i dones socialistes, de procedències diferents i units per una mateixa força, tirar endavant 
el nostre projecte polític per millorar Montcada i Reixac. Bartolo Egea i la resta de persones que 
conformen el nostre projecte us tornem a demanar que ens feu confi ança per tirar endavant les 
iniciatives que faran la Montcada del futur i, com sempre, continuem comptant amb tu per fer-ho 
possible. La resta del Grup Municipal, que fi nalitza el mandat, us donem les gràcies pel vostre 
suport i el vostre escalf durant tot aquest temps, i us encoratgem a participar per fer que el proper 
govern de la nostra ciutat sigui socialista, i que el vostre suport es vegi refl ectit en solucions a les 
vostres demandes i en aconseguir fer una Montcada teva.

Per una Montcada teva

Bartolomé Egea

Estem en campanya, venen les eleccions municipals però 
nosaltres no volem normalitzar una situació que no és nor-
mal. Per tant, aquest espai el seguim reservant per recor-
dar a tots els companys empresonats, a l’exili o perseguits 
per la justícia. Des del nostre escrit de portaveus i al llarg 
de molts mesos, el Partit Demòcrata ha volgut denunciar 
l’empresonament, l’exili, la falta de llibertats i la injustícia 
que viuen el nostre país, els nostres representants, les nostres entitats i totes aquelles persones 
que s´han posat al capdavant en alguna situació de reivindicació política i pacífi ca per assolir 
la independència de Catalunya. A dia d’avui no tenim prou amb tot això que, a sobre, hem de 
veure com polítics empresonats fan vaga de fam per reivindicar els seus drets jurídics. Ara es-
tem a la fase del judici, un judici injust ja que no hi ha cap delicte, ells han complert el mandat 
del poble, ells han posat les urnes tal com el poble va demanar. Més de 440 dies i nits, Mont-
cada ha omplert els carrers i les places de reivindicacions i lluites solidàries. Hem omplert els 
carrers de democràcia i de llibertats, hem omplert els carrers de crits plens de sentiments per 
la llibertat de Jordi Cuixart, de Jordi Sánchez i dels membres del govern legítim empresonats i 
de la resta del govern a l’exili i per totes les persones que han treballat per la República i que, 
a dia d’avui, es veuen encausats o a l’exili. Crits de suport al nostre president escollit democrà-
ticament i legítim, Carles Puigdemont. Montcada, en aquest sentit, ha estat un clar exemple de 
tolerància i indignació pels esdeveniments que estem vivint. 
Montcada sempre ha dit no a l’aplicació del 155 que ja hem fet fora. Montcada diu llibertat 
per als presos polítics. Montcada diu: no esteu sols ni soles. Montcada diu: no al judici injust. 
Montcada diu: ni un pas enrere. Montcada diu visca la República Catalana. Montcada diu que 
seguirem treballant per la vostra llibertat fi ns que estigueu tots i totes a casa. Ara patirem un 
judici com a presos polítics, una vergonya més que no podem tolerar. Ús volem a casa vostra en 
llibertat. No oblidem! No pararem! Seguirem lluitant pels vostres drets i per la llibertat del nostre 
país. Per cert, moltes gràcies pels suport rebuts en aquestes últimes eleccions.

Montcada no oblida! 

Joan Carles Paredes

Aquest és el nom de la coalició amb la que ICV i Podem Mont-
cada i Reixac participarem a les eleccions municipals del 26 de 
maig, amb l’actual alcaldessa Laura Campos al capdavant de 
la coalició. Aquesta candidatura està formada per un grup de 
persones joves, dinàmiques i compromeses amb continuar fent 
polítiques més benefi cioses a nivell social, més justes, democrà-
tiques i participatives, on el feminisme, la igualtat social i l’ecologia siguin 
eixos fonamentals de les nostres actuacions. Portem quatre anys treballant com a equip de 
govern i fent posible el canvi al nostre municipi. Hem augmentat la inversió social en polítiques 
d’atenció a les persones en més d’un milió d’euros. Hem aconseguit tenir els pressupostos so-
cials més elevats de tota la història de l’Ajuntament, aconseguint destinar més diners a beques 
menjador i escolars, millorant el servei d’atenció domiciliària i baixant la quota de copagament 
de la teleassistència. Hem posat en marxa la tarifació social en escoles bressol (on les famílies 
paguen segons els seus ingressos), hem incrementat el parc d’habitatge públic de titularitat 
municipal, hem posat en marxa Plans Locals per a diferents col·lectius (joves, persones en 
risc d’exclusió social, gent gran, persones LGTBI...). També hem buscat fomentar la cultura, 
incrementant l’accés i la varietat de programació municipal. Hem posat en marxa projectes 
amplis i transversals com l’Any de la Literatura infantil i juvenil o la Fira tastajocs de jocs i 
joguines per nens i famílies. Hem treballat contra la segregació escolar i per fer de Montcada 
i Reixac una ciutat educadora. Hem volgut fer una gestió participativa, transparent, honesta i 
oberta amb la ciutadania. 
Han estat 4 anys de fets consumats, d’apropament a la gent de la nostra ciutat i amb una gestió 
responsable que ha buscat posar al capdavant els interessos de les persones en contra de la 
opacitat i els casos de corrupció de governs anteriors. Estem orgullosos de la feina feta aquest 
mandat, però encara queden moltes coses per millorar a la nostra ciutat i esperem poder reva-
lidar l’Alcaldia i continuar treballant. El proper 26 de maig esperem la teva participació. Tu tens 
el vot i tu pots fer possible que aquest canvi que vam començar al 2015 no s’aturi. Gràcies!

En Comú Podem Montcada i Reixac

Mar Sempere

El pròxim 26 de maig tornem a votar. Aquest cop toca escollir 
els regidors i regidores que representaran al conjunt de la ciu-
tadania. D’aquestes eleccions sortirà un govern municipal que 
liderarà l’Ajuntament, assumint la gestió municipal durant els 
quatre anys vinents. Fa poques setmanes, vam anar a votar 
massivament a les eleccions generals. La participació va ser molt elevada i aquesta gran mobi-
lització va barrar el pas a l’extrema dreta. Ens va omplir de satisfacció veure com la gent treba-
lladora de Montcada formava llargues cues als col·legis electorals. Històricament, les eleccions 
municipals sempre han tingut una participació més baixa que les generals, però voldríem com-
partir una refl exió en aquest espai que disposem a La Veu. Aquest any, les eleccions municipals 
coincideixen amb les europees. Hem de considerar que els dos comicis són importantíssims. Avui 
en dia, al Parlament europeu es decideixen polítiques que estableixen marcs legislatius que els 
estats membres han d’aplicar i, per tant, no votar i no valorar quina és la millor opció pot costar 
molt car. No deixem de participar. 
Les eleccions municipals, per un altra banda, serveixen per escollir la representació més directa 
que hi ha: la dels ajuntaments. Gestionem el dia a dia, els problemes quotidians. És imprescindible 
la implicació dels veïns i les veïnes en política, tant en entitats, associacions... Però també en la 
militància política i en el vot. És del tot necessari que siguem conscients de la importància d’escollir 
els representants del nostre poble els quatre anys vinents. Aquest govern fi nalitza un mandat com-
plicat, marcat per la desastrosa gestió de la qual veníem. Tenim ganes de seguir perquè sentim que 
hem fet una bona feina i que cal continuar-la per posar Montcada i Reixac on es mereix. Demanem 
que, quan els nostres veïns i veïnes vagin a votar, pensin en si volen que el canvi continuï millorant 
Montcada o si volen tornar a les velles formes de governar. Estem convençuts que si la ciutadania 
es mobilitza el pròxim 26 de maig, el canvi continuarà endavant, el bon govern continuarà guiant les 
nostres accions i Montcada i Reixac cada dia serà una ciutat més alegre i democràtica. No deixeu 
que d’altres decideixin per vosaltres. El 26 de maig, aneu a votar!

El 26 de maig, vota
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Compromesos amb Montcada

Jordi Sánchez

El proper 26 de maig tenim eleccions municipals. La gent 
d’Esquerra de Montcada m’han demanat que em presenti per 
Alcalde del municipi que conec i estimo. Es per a mi un honor 
i una responsabilitat que assumeixo amb il·lusió.
Un honor per formar part d’aquest grup de gent honesta, 
preparada, responsable i compromesa. Esquerra ens vam presentar fa quatre amb el compro-
mís de canvi, de posar fi  a les majories absolutes de socialistes i convergents que van deixar 
Montcada trinxada i endeutada. Vam complir i hem assumit la responsabilitat a què ens vam 
comprometre. No tornem enrere. 
Esquerra hem aportat feina, rigor, estabilitat i proximitat al govern municipal. I ho hem fet 
treballant, units, en equip, sense baralles ni estridències. Amb el mateix equip ens tornem a 
presentar, amb la Montse i en Salva, però també amb molta més gent en una llista renovada, 
jove, representativa de tots els barris de Montcada. Amb una força i una potència que posem al 
servei de tota la ciutadania de Montcada sense distinció, treballant per tothom. 
Més transparència, més participació, més democràcia per Montcada.
Més cohesió, més habitatge, més barris. Més dignitat per Montcada.
Més Montcada per les persones, pels veïns: millors equipaments, més esport, més formació, 
més espais pels joves. Més serveis i millors polígons industrials. Més comerç de proximitat. Més 
competitivitat per Montcada. 
Més patrimoni, cultural històric i natural, més protecció i neteja. Més orgull de pertànyer a 
Montcada. 
Cridem a la Montcada d’esquerres, solidària, compromesa i lluitadora, perquè ens acompanyi, 
ens doni suport i ens ajudi en aquest repte.
Amb vosaltres, ho farem!
Suma-t’hi!

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

En plena campaña electoral, a pocos días para unas elec-
ciones municipales y europeas de gran importancia, debo 
pediros vuestro voto al Partido Popular. Si bien es cierto que 
el pasado 28 de abril, mi partido no consiguió el resultado es-
perado, también es verdad que ha quedado clarísimo que el 
voto útil era y es el voto al PP. Estos días posteriores a las elec-
ciones generales, hemos podido constatar lo que ya advertíamos: votar a VOX o a Ciudadanos 
es votar a la izquierda. Cuántos de sus votantes ya están arrepentidos al ver cómo han tirado 
el voto y cómo han facilitado que vuelvan a gobernar los socialistas. La noche electoral vimos 
que, mientras el PP querí a ganar a Sá nchez, Cs y Vox querí an ganarle al PP. Nosotros hemos 
tomado nota de nuestros errores, hemos analizado y valorado el resultado pero os aseguro que 
aquí está el Partido Popular ganador de siempre, el único y original partido de centroderecha 
en España. Salimos a ganar estas elecciones municipales y europeas. Quiero ser la alcaldesa 
que nunca ha tenido mi ciudad, Montcada i Reixac. Esta ciudad tiene muchos problemas, 
difi cultades y carencias. Hay que preocuparse de las familias, de los comercios, de las pymes, 
de los jóvenes, de los mayores, de las empresas, de todos los vecinos… 
Quiero que mi ciudad sea más limpia, ordenada, segura, que los gamberros y los delincuentes 
sepan que delinquir no les saldrá gratis, hay que luchar de forma implacable contra ellos, 
quiero acabar con los símbolos independentistas que ensucian nuestras calles y las fachadas 
de edifi cios públicos, quiero bajar impuestos y tasas municipales: el dinero está mejor en el 
bolsillo del ciudadano que en las arcas municipales, ya sabemos que la izquierda sólo sabe 
subir impuestos, quiero acometer las infraestructuras que necesitamos: solucionar defi niti-
vamente la problemática del Bosc d’en Vilaró, conseguir fi nalmente el soterramiento de las 
vías del tren de la línea R2. En defi nitiva y a modo de resumen: quiero una Montcada más 
limpia, más segura y mejor. Por todo esto y mucho más, os pido humildemente vuestro voto 
el próximo 26 de mayo, para mejorar nuestra ciudad con vuestra ayuda. El voto útil, el voto 
para el Partido Popular.

 
Quiero una Montcada más limpia y segura

Eva García

Cal que neixin fl ors a cada instant

Josep Galván

Per sort, la feina de la CUP no es mesura per la quantitat de 
comunicats de premsa que es fan a La Veu, com fan alguns, 
per buscar una coma fora de lloc, com fan alguns altres, o ser el 
millor orador en el Ple Municipal un cop al mes. Per nosaltres, 
la política no només és aconseguir una major quota de poder. 
Per nosaltres, la política és sobretot transformar i millorar les 
condicions materials de vida dels veïns i veïnes; el tret diferencial de la CUP és acompanyant la gent, 
ni davant ni darrera, amb ella. No és gaire habitual que una força política doni el seu suport (com 
va fer la CUP) a la investidura a canvi de res; no ens en penedim perquè aquesta decisió sortia de 
fermes conviccions i donava compliment al lema de campanya: capgirar Montcada i Reixac. Erem 
conscients que només amb un regidor i amb una nul·la experiència institucional, la nostra incidència 
seria limitada però hem estat garantia d’un govern de forces progressistes que, per desgràcia, no ha 
fet polítiques valentes i decidides d’esquerra.
És de sobres conegut que no ens hem trobat còmodes amb la decisió del govern de Montcada i 
Reixac de pactar pressupostos sempre amb Ciutadans. Sabem que era molt més fàcil fer-ho amb 
el partit taronja que amb la CUP. També sabem que la CUP és garantia de polítiques d’esquerres 
transformadores i ens sap greu que aquest govern, per pur tacticisme, preferís mantenir polítiques de 
legislatures passades, a fer un esforç i donar compliment al mandat dels veïns i veïnes que van votar 
polítiques d’esquerres i no polítiques continuistes i de gestió amb Ciutadans. Ens sap greu no haver 
tingut ni la possibilitat de pactar els pressupostos d’aquesta legislatura.
Les nostres fermes conviccions ni han variat ni s’han transformat i arribat el moment, tocarà garantir 
que el govern municipal no cau ni en mans de la dreta, ni en mans de l’espanyolisme del 155. La 
conseqüència d’aquesta afi rmació és clara: buscarem els mecanismes per tal d’evitar més privatitza-
cions de serveis, una regressió de drets, un sistema tributari progressiu, una ciutat pensada per les 
persones, uns barris vius, alegres i combatius...
Preferim fer-nos pesats a que no s’estengui el sufi cient: Ens mantindrem fi dels als nostres principis 
d’esquerres, feministes i independentistes. ‘Lema de campanya’.

Desde Cs solo podemos dar las gracias a los más de 
4.000.000 de votantes que en estas elecciones generales 
del 28 de abril han dado su confi anza a Cs dejándonos 
muy cerca del PP. Una vez más se constata que, cada vez 
que se ponen las urnas, Cs crece y solo crece también en 
nuestro municipio y os garantizamos que no os vamos a fallar.
Ahora acaba la legislatura en nuestro municipio y es momento de que llegue un nuevo gobierno 
con ganas de cambiar las cosas y que ponga a los ciudadanos en el centro de sus políticas, un 
gobierno de cambio de verdad, no de recambio como el que hemos tenido hasta ahora que ha 
llevado a cabo las mismas prácticas que gobiernos anteriores.
Si hacemos balance de lo que Cs ha hecho en esta legislatura en Montcada el titular sería “Res-
ponsabilidad”. Este ha sido nuestro lema para llegar a acuerdos, muchas veces difíciles, que 
dieran estabilidad institucional y lograran benefi cios importantes para nuestra ciudad.
Este 26 de mayo llega el momento de que los ciudadanos de Montcada digan basta a las polí-
ticas de siempre y cambien la indignación por la ilusión. 
Si quieres unos servicios municipales más efi cientes, si quieres un Ayuntamiento al servicio de 
todos los vecinos, si quieres una Montcada que genere empleo, si quieres mejoras en las políti-
cas sociales, si quieres una Montcada moderna y si quieres una ciudad que potencie la cultura 
y el deporte, yo también lo quiero así que vamos ciudadanos, vamos Montcada.

Una nueva etapa para Montcada

Juan Romero
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Poemes a cau d’orella 
En el marc de la Fira de Sant Jor-
di, actors de l’Aula de Teatre i col-
laboradors de Dèria Teatre van pro-
tagonitzar una nova edició del Recitat 
a cau d’orella, una activitat que es va 
fer a l’Auditori a la tarda i que s’in-
clou al programa del Poeticae 2019. 
El públic podia seure a les diferents 
taules i escoltar poemes relacionats 
amb els drets humans, la solidaritat, 
la natura, els llibres i la dona | LG

La 29a Fira del llibre i la Rosa 
es va salvar gràcies al bon temps 
que va fer a la tarda després de la 
pluja que va caure al matí i que 
va fer tèmer tothom que la jor-
nada seria un fracàs.  Però, fi nal-
ment la metereologia va donar 
un respir i la fi ra es va poder cele-
brar amb normalitat. La majoria 
dels paradistes, una cinquante-
na, es van mostrar satisfets amb 
l’afl uèn cia de públic registrada i 
amb el nivell de vendes, similar 
a la d’anys anteriors. Com és ha-
bitual, les entitats van tenir força 
protagonisme en la celebració, 
amb una vintena de parades no 
només de caire  cultural, com Els 
Castellers, Els Diables de Can 
Sant Joan, la Fundació Cultural o 
la Coral Mare de Déu del Turó, 
sinó també de contingut social 
i reivindicatiu com la Platafor-
ma contra la Hipoteca (PAH), 
la Taula per la Salut, Montcada 
Solidària, Andròmines i Sin Teta 

Hay Paraíso, entre d’altres. Tam-
poc hi van faltar centres educa-
tius i ampes d’escoles i instituts. 
Totes van aprofi tar l’ocasió per 
divulgar la seva tasca, captar so-
cis i recaptar fons per fi nançar les 
seves activitats. A la cita també 
van acudir tres llibreries, amb 
les principals novetats editorials 
del moment, i quatre fl oristeries, 
amb una àmplia oferta de roses 
de colors i formes diferents.

Punt de trobada. Les biblioteques 
van oferir a la plaça de l’Esglé-
sia un servei de préstec de llibres 
durant tot el dia i a la tarda, un 
taller d’il·lustració i una sessió 
de contes adreçat a les famílies. 
Amb motiu de la proximitat de 
les eleccions municipals, for-
macions com el PSC, ERC, En 
Comú Podem Montcada, Cs, 
Junts X Montcada, la CUP i Vi-
vim Montcada i Reixac van fer 
campanya i van repartir globus, 
roses i altres obsequis.

Laura Grau | Montcada

El bon temps de la 
tarda salva la Fira 
del Llibre i la Rosa
Els paradistes es mostren satisfets amb la xifra de vendes

SANT JORDI
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Públic de totes les edats va remenar i buscar entre totes les parades les novetats literàries per regalar amb motiu de la Diada de  Sant Jordi

Llàgrimes i somriures es van 
alternar en l’últim acte de lliura-
ment de premis del concurs de 
contes ‘Els Contes d’en Sergi’, 
creat fa 20 anys pels familiars i 
amics –constituïts en l’Associació 
Juvenil La Ballesta– en memòria 
de Sergio Gómez, un jove mont-
cadenc que va morir de forma 
prematura. La seva passió per la 
canalla, la seva qualitat humana i 
la implicació en la vida associati-
va del municipi van quedar pale-
ses en les diferents intervencions 
de comiat que van fer les perso-
nes que el van conèixer. “Estem 
orgullosos que aquest concurs 
en record del Sergi hagi servit 
per engrescar milers de nens i 
nenes a escriure contes durant 
aquests vint anys”, va dir el seu 
germà gran, Pedro Gómez. Els 
guanyadors del certamen, en 

què van participar 950 infants, 
van ser Abril Rodríguez, Kili-
an García, Judit Garcia, Marina 
Roca, Waniya Liza, Pol Grau, 
Albert Sistrachs, Albert Pi, Na-
dia Hidalgo i Sergi Teruel –triat 
com a millor conte d’aquesta edi-
ció. Els relats premiats s’han pu-

blicat en en un nou volum de la 
col·lecció, que fi nalitza amb un 
recopilatori dels millors contes 
de les vint edicions.  L’acte, ame-
nitzat pel xouman Pep Callau, 
va acabar amb una enlairada de 
globus a les portes de l’Auditori 
Municipal.

‘Els Contes d’en Sergi’ diuen adéu
L’últim acte de lliurament de premis esdevé un homenatge al jove Sergio Gómez

Els nens i nenes premiats a la darrera edició del concurs ‘Els Contes d’en Sergi’, fallat el 12 d’abril

Laura Grau | Montcada

El públic assistent es va fer una foto amb globus de colors que després van deixar anar al carrer

Cultura
laveu.cat/cultura
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‘OVELLES’, AL TEATRE MUNICIPAL
L’obra refl exiona sobre la frustració d’una 
generació marcada per la crisi econòmica
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L’escriptor i editor José María Es-
pinasa (Mèxic, 1957) va descriu-
re les seves vivències com a net 
del qui va ser el primer alcalde 
republicà de Montcada i Reixac, 
el metge Josep Maria Espinasa 
Massagué, a la xerrada que va fer 
el 29 d’abril a la Casa de la Vila 
en un acte, que va ser presentat 
pel regidor d’ERC a l’Ajunta-
ment, Jordi Sánchez, i conduït per 
la periodista Sònia Hernández. 
Espinasa va parlar del periple del 
seu avi per fugir de Catalunya 
per França fi ns arribar a Mèxic, 
amb la seva dona i el seu fi ll de 
12 anys, Juan Espinasa Closas, 
el seu futur pare i el que més di-
rectament va patir el trauma del 
desarrelament. “La generació 
d’escriptors hispano-mexicana, 
a la qual pertany el meu pare, 
van refl ectir a les seves obres la 
melangia i el desassossec per la 
infància perduda”, va dir l’au-
tor. La seva editorial, Ediciones 
sin Nombre, ha publicat algunes 
obres escrites per Juan Espinasa 
com ‘El parque y otros relatos’, 

un recull de contes marcats per la 
nostàlgia de l’exili, en alguns dels 
quals són reconeixibles diferents 
indrets de Montcada.

Llegat. Espinasa també es va 
referir a la gran aportació que 
van fer els exiliats catalans i es-
panyols a la cultura mexicana. 
“La temperatura social i cul-
tural de Mèxic va pujar 4 o 5 
graus gràcies a l’arribada dels 
exiliats”, va remarcar l’escrip-
tor, qui considera que la guerra 
civil “va ser una tragèdia per 

a Espanya, però un gran regal 
per al meu país”, referint-se a 
aquest important capital humà. 
L’escriptor entén i llegeix el ca-
talà perquè el seu avi li parlava 
de petit, però no va poder visitar 
Catalunya fi ns als anys setan-
ta, on aviat va descobrir que la 
Montcada real no era el lloc idíl-
lic que s’havia imaginat. Malgrat 
això, se sent especialment vincu-
lat al municipi, al que ha tornat 
en diverses ocasions, l’última al 
2008 amb motiu de la 7a Jornada 
Juan Ramon Masoliver.

Laura Grau | Montcada

José M. Espinasa reivindica el llegat 
de l’exili català i espanyol a Mèxic

El net mexicà del primer alcalde republicà de Montcada reviu els seus orígens

D’esquerra a dreta, Jordi Sánchez, José M. Espinasa i Sònia Hernández, durant la conferència
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SANT JORDI

El concurs ‘Guanya’t un punt’ va 
ser un dels actes del programa de 
Sant Jordi que va comptar amb 
més participants. Aquest 2019 s’hi 
van presentar un total de 1.773 
propostes d’infants i joves, repar-
tits en sis categories d’edat, des de 
P3 fi ns a 4rt d’ESO. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), la 
presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo), i la directora 
de la Biblioteca de Can Sant Joan, 
Almudena Cordero, van ser les 

encarregades d’entregar els pre-
mis durant el veredicte, que es va 
fer a l’Auditori l’11 d’abril. El cer-
tamen va premiar 31 treballs: 12 
com a guanyadors i 19 accèssits. 
Els autors premiats van ser Ma-
rio González, Itziar Pérez, Rocío 
San Nicolás, Salma El Arrassi, 
Gabriela  M. Oancea, Beatrice Ye-
boah, Ariadna Moreira, Michael 
Luigi Castillo, Alba Bernal, Mi-
reia Hernández, Ivan Fernández i 
Laura Mañán | LG

Punts de llibre creatius

Mohamed Outalb, Mohamed Karim, Joel Minkoua i Nil Matute van llegir els seus poemes

Un total de seixanta nens i ne-
nes van participar en el concurs 
de poesia Petit Poeticae que con-
voca la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni. El jurat va premiar 
els poemes ‘Geronimo Stilton’, 
de Joel Minkoua; ‘Abans de 
l’hivern’, de Nil Matute; ‘Lec-
tura’, de Mohamed Karim El 
Khayat, i ‘El jovenet príncep’, 
de Mohamed Outalb. L’acte de 
lliurament de premis es va fer a 
l’Auditori Municipal el 7 de maig 

i va incloure l’actuació de l’actriu 
Rosa Gàmiz, que va oferir una 
narració teatralitzada sobre el 
personatge de Cyrano de Ber-
gerac. 
Durant l’acte, l’alcaldessa, Laura 
Campos, i la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, Mónica Martínez 
(ambdues d’ICV-EUiA), van 
agrair als infants la seva partici-
pació i els van encoratjar a con-
tinuar llegint i escrivint poesia. 
L’acte va posar punt fi nal al cicle 
Poeticae 2019.

Laura Grau | Montcada

Una seixantena d’infants 
participen al Petit Poeticae
El jurat del certamen premia els poemes de quatre nens
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El certamen va rebre 1.700 treballs en les sis categories

Al fi nal del lliurament de premis, tots els nens premiats van posar amb les autoritats a l’escenari amb els obsequis i les roses de Sant Jordi
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DIBUIX
Laia Mullor fa la seva primera exposició al municipi

La Casa de la Vila acollirà fi ns al 26 de maig l’exposició de dibui-
xos de la montcadenca Laia Mullor titulada ‘Sumi-e Tamashi Art. 
Un viatge a la cultural japonesa’. La mostra està formada per una 
vintena de creacions que apropen al públic la cultura nipona a 
través de paisatges i els rostres enigmàtics de les geishes. També 
hi ha una sèrie d’il·lustracions de contes infantils, ja que aquesta 
és una de les activitats professionals de l’autora, que ha fet seva 
una tècnica de dibuix monocromàtic en tinta negra provinent del 
Japó. “Em fa molta il·lusió exposar al meu poble i comprovar que 
a molta gent li han agradat els meus dibuixos”, va dir l’artista a 
la inauguració, feta el 24 d’abril, amb la presència de l’alcaldessa 
Laura Campos (ICV-EUiA) | LG
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La cantaora catalana Mayte Mar-
tín (Barcelona, 1965) presentarà 
el seu darrer disc ‘Tempo rubato’ 
al Teatre Municipal el 17 de maig 
(21h). L’àlbum està format per 
deu temes que interpreta amb la 
seva guitarra i l’acompanyament 
del quartet de corda Quitxote. 
El concert de Montcada també 
comptarà amb la participació de 
la bailaora Patricia Guerrero com 
a convidada especial.
Segons la crítica, ‘Tempo Ruba-
to’ és el disc més autobiogràfi c 
de l’artista, que fi rma tots els te-
mes –excepte un tango de Carlos 
Gardel–, amb els arranjaments de 
Joan Albert Amargós. Tan a prop 
del fl amenc com de la música 
clàssica, l’autora parla de la vida 
i el desamor i barreja les seves 

lletres amb poemes de Federico 
García Lorca i Rafael de León. 
L’artista també ha tornat a gravar 

el seu mític S.O.S, tema que han 
fet seu artistes com Falete i Paco 
Candela.

TEATRE MUNICIPAL

La cantaora Mayte Martín presenta 
el seu darrer treball ‘Tempo rubato’
El disc està format per una desena de temes on barreja fl amenc i música clàssica 

Mayte Martín actuarà al Teatre Municipal per presentar el seu darrer treball ‘Tempo Rubato’

G
G

Laura Grau | La Redacció

La Fundació Cultural Montcada (FCM) ha iniciat els tràmits per cons-
tituir-se com associació en considerar que el règim de fundació no 
s’adequa a la realitat de l’entitat i suposa una sobrecàrrega de buro-
cràcia. El primer pas ha consistit en la cessió a l’Ajuntament del seu 
fons documental, format per milers de fotografi es i documents sobre la 
història de Montcada. “Volem assegurar que aquest llegat es quedi a 
Montcada, ja que les persones que estem al capdavant de la funda-
ció som grans i no està garantit que hi hagi un relleu generacional”, 
ha explicat el cronista i patró de l’FCM, Josep Bacardit. Malgrat aques-
ta cessió, serà l’entitat  la que continuarà custodiant i gestionant els 
documents al seu local del carrer Major. L’acceptació de la cessió del 
fons documental va ser aprovada el Ple d’abril per unanimitat. D’altra 
banda, amb motiu de Sant Jordi, la Fundació va publicar el número 38 
de la revista ‘Quaderns’, en què destaca un article sobre la història del 
pont del passeig Rocamora | LG

La Fundació Cultural esdevindrà una associació
PATRIMONI

DANSA URBANA
Maria Moreno anirà al Campionat Mundial de hip-hop

El conjunt The Faculty, del que 
forma part la montcadenca María 
Moreno, participarà al Campio-
nat Mundial de Hip Hop –en la 
categoria adult-professional– que 
se celebrarà del 5 al 10 d’agost a 
Phoenix (Arizona). El grup, format 
per 9 alumnes de l’escola Qua-
lity Dance Studio de Sant Adrià 
del Besòs, va classifi car-se per al 
certamen internacional després 
d’obtenir la segona millor puntua-
ció al Campionat Estatal que es 
va celebrar el 20 d’abril al pavelló 
olímpic de Badalona, amb la parti-
cipació de més de 2.000 ballarins. 

“Estem molt contents de poder representar Espanya al Mundial, on 
haurem de competir amb grups de gran qualitat d’arreu del món”, 
ha dit la jove, de 18 anys. Moreno també és una de les components 
del grup QDS Megacrew, que va arribar a la fi nal del concurs televisiu 
de talents ‘Got Talent 4’, tot i que no va guanyar | LG

‘Ovelles’, una comèdia de to agredolç
Biel Duran, Albert Trio la i Sara 
Espígul –que alterna amb Gem-
ma Martínez– protagonitzen 
‘Ovelles’, una comèdia agredolça 
de la companyia Sala Flyhard, 
que es representarà el 12 de maig 
al Teatre Municipal (19h). Els 
actors interpreten tres germans 
de Barcelona que reben com he-
rència mig miler d’ovelles i un 
gos de tura d’un oncle de Terol i 
hauran de decidir què faran amb 
elles: cuidar-les, vendre-les o sa-
crifi car-les. Aferrats a unes vides 
que no els satisfan, s’enfrontaran 
a una decisió que posarà a prova 
la seva relació fraternal, marca-
da per una comunicació escassa 
a causa de la vida atrafegada de 
la ciutat. L’obra, escrita i dirigida 

per Carmen Marfà i Yago Alon-
so, refl exiona, en clau d’humor, 
sobre la frustració d’una genera-
ció marcada per la crisi i aborda 
paral·lelament temes com l’estabi-
litat de la parella, l’homosexuali-
tat, la precarietat laboral, la dife-

rència de vida a ciutat o a plena 
natura,  la diversitat de caràcter 
entre membres d’una mateixa fa-
mília, les falses aparences i la so-
litud. Les entrades anticipades, al 
preu de 12 euros, es poden com-
prar a mirteatres.cat o taquilla  | LG
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L’SLC treu els seus alumnes al carrer
El Servei Local de Català (SLC)
va organitzar diversos tallers 
a fi nal d’abril amb el títol ‘Per 
Sant Jordi, el català al carrer’, 
amb l’objectiu que l’alumnat 
gaudís d’espais en català fora de 
les aules. El Cafè Colon va ser 
l’escenari d’un taller de primers 
auxilis a càrrec de la infermera 
Lola Belmonte i un espai de mi-
croconverses amb membres de la 
Fundació Cultural. Els alumnes 
d’origen argentí, Carlos Ojeda 
i Montserrat Gràcia, van oferir 
un taller de tango a la plaça de 
l’Església. Van completar el pro-
grama un taller de fer roses amb 
la tècnica del ganxet a càrrec de 
Pilar Gil a la cafeteria Sí K bo i 

un altre per aprendre a emboli-
car regals amb materials reciclats 
a la botiga Tot&Més, a càrrec de 
Tere Castillo (a la foto). D’altra 
banda, l’SLC presentarà al Cafè 

Colon el 17 de maig, a les 17h, 
les versions en català dels jocs 
de taula Sèrie Q i Shikoku, edi-
tats per l’empresa montcadenca 
GDM Games | LG

SL
CAmb el títol ‘Lluna plena a Sant Pere de Reixac’, l’associació Amics de 

Reixac i la Fundació Cultural Montcada organitzen una vetllada de poe-
sia i música el 18 de maig a l’església romànica (19h). Els poetes Elisa 
Riera, Carme Pagès, Lluís S. Bosch i Xavier M.Arruabarrena llegiran 
poemes de creació pròpia acompanyats de la música de Xus Asenjo 
(fl auta travessera) i Amador Moreno (guitarra). L’acte serà presentat 
per la poetessa montcadenca Anna Passarell i l’entrada és gratuïta. En 
acabar el recital, hi haurà un petit refrigeri per als assistents | LR

Nit de poesia i música a l’església de Sant Pere
REIXAC
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Mas Rampinyo va viure tres dies 
d’intensa activitat lúdica i cultu-
ral els dies 3, 4 i 5 de maig amb 
motiu de la seva Festa Major.  El 
programa va arrencar el dia 3, 
amb el pregó a càrrec del cronis-
ta Josep Bacardit i la inauguració 
de tres exposicions:  una de pin-
tura, de Josep Joaquín; una de 
fotografi a, de Pedro García i una 
altra de manualitats, del Grup 
de Dones. Al vespre es va fer un 
sopar-concert amb el grup Cafè 
Trio. En el seu pregó, Bacardit va 
repassar algunes dades històri-
ques de l’origen del barri, com el 
seu nom –vinculat a l’acció de fer 
servir una eina agrícola, el ram-
pí– i la seva evolució, destacant 
el seu fort sentiment identitari i 
el prestigi de la seva Festa Major 
entre els municipis del voltant. 

Teatre. Un dels plats forts del 
programa va ser l’espectacle de 
l’humorista Peyu ‘L’home or-

questra’, que es va poder veure 
el dia 4 a La Unió. Durant el 
matí, la canalla va gaudir de jocs 
tradicionals gegants a la pista de 
l’escola Elvira Cuyàs, on també 
es va fer la Mostra de Cuina, que 
va celebrar el seu vintè aniversa-
ri, i una ballada de sardanes. 
La festa va viure el dia 5 una 
de les cites més participatives 
a l’avinguda Catalunya, on es 
van organitzar diverses activitats 
com la trobada de puntaires i 
patchwork, la botifarrada popu-
lar, una sessió de jocs tradicio-
nals per a infants, l’actuació del 
grup d’animació Rovell d’Ou i 
competicions de bàsquet amb 
la col·laboració de la UB MiR. 
L’Associació de Comerciants de 
Mas Rampinyo, que organitza la 
botifarrada, va lliurar a Càritas i 
‘El Caliu’ els 400 euros recollits 
durant la festa de l’any passat. El 
programa va fi nalitzar amb l’es-
trena de la comèdia ‘Pel davant 
i pel darrera’,  del grup Tea345.

Laura Grau | Mas Rampinyo

La matinal de diumenge al carrer principal va ser molt animada, amb jocs tradicionals per a la canalla, que també van engrescar molts adults

LA
U

R
A 

G
R

AU

FESTA MAJOR

El pati de l’escola Elvira Cuiàs va ser l’escenari d’una sessió de jocs tradicionals El Grup de Dones de la Unió va celebrar la 20a Mostra de cuina

FI
D

EL
 C

AS
AJ

U
AN

A

PE
R

E 
D

E 
LA

M
O

Mas Rampinyo gaudeix 
de tres dies d’activitats 
lúdiques i culturals

La celebració del Dia de la Dansa 
a Montcada i Reixac, organitza-
da per la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni el 4 de maig al pavelló 
Miquel Poblet, va tornar a ser un 
èxit de participació i públic. Du-
rant tota la tarda, el pavelló Mi-
quel Poblet va estar ple a vessar 
de públic i, fi ns i tot, en alguns 

moments, es van formar llargues 
cues per accedir al recinte, ja que 
l’aforament és limitat. Hi van 
actuar l’Associació Grup Dansa 
Oriental de Terra Nostra, Alma 
Flamenca, els grups de ball del 
Centre Cívic Can Cuiàs, el Club 
de Ball Esportiu Endansa, el grup 
de ball del Casal de la Mina, l’as-
sociació de balls de Festa Major, 

l’Associació Cultural Mayna, l’Es-
cola de Dansa Eva Nieto, l’Escola 
de Dansa Jym’s, GrisDance Ter-
ritori Musical, Dale Q Voy, 13th 
Gold i Cirq’s Dance Studio. La 
data ofi cial de l’efemèride va ser 
el 29 d’abril. Al matí, es va fer una 
masterclass de zumba al mateix 
equipament dirigida per monitors 
de l’Aqua i de diferents escoles.
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Laura Grau | La Redacció

DIA DE LA DANSA

Mig miler de ballarins exhibeixen 
les seves coreografi es al festival
La limitació de l’aforament a mil persones va provocar cues en alguns moments

Un dels grups de l’escola Eva Nieto que va actuar al festival del Dia de la Dansa celebrat al pavelló i organitzat per la Regidoria de Cultura

Una escena de l’últim muntatge del grup Tea345, estrenat per la Festa Major de Mas Rampinyo

Després de l’èxit assolit en la seva 
estrena a La Unió –el 5 de maig–, 
el grup Tea345 ha decidit tornar 
a representar la comèdia ‘Pel da-
vant i pel darrera’ el proper 24 de 
maig a la mateixa sala (22h). Les 
entrades anticipades, al preu de 
8 euros, ja es poden adquirir al 
web www.la-unio.cat. L’espectacle 
va registrar un ple total i davant 
de la gran quantitat de públic 
que es va quedar sense veure-la, 
la companyia ha decidit fer una 

segona funció. L’obra, escrita per 
l’anglès Michael Frayn, respon a 
l’esquema dels vodevils. L’esce-
nari giratori creat per Josep Pu-
bill i Manolo Bernal és un dels 
encerts del muntatge, dividit en 
tres actes, i permet les entrades i 
sortides constants dels personat-
ges i l’alternança de dos espais 
escènics diferents. “És una co-
mèdia de ritme trepidant que 
ha de funcionar com un meca-
nisme de rellotge”, ha explicat 
el director, Albert Arévalo.

Laura Grau | La Redacció

‘Pel davant i pel darrera’ 
es tornarà a representar
El grup Tea345 farà una altra funció a La Unió el 24 de maig
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Un temps primaveral va afavorir la bona afl uència de públic
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18 DE MAIG, 19H
ESGLÉSIA DE SANT PERE DE REIXAC

NIT DE POESIA I MÚSICA A REIXAC
Organitza: Amics de Reixac i Fundació CulturalAgenda

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

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

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

EXPOSICIÓ
PREMI DE PINTURA I CARTELLS 
DE FESTA MAJOR 2019
23 de maig, 18h

EXPOSICIÓ
UN VIATGE A LA 
CULTURA JAPONESA
Laia Mullor

Fins al 26 de maig

EXPOSICIÓ

ESCULTURA
Escola de Talla i 
Escultura Luis Barbosa

30 de maig, 19h

Sortim!

Diumenge 12 de maig, 
a les 19 h, al Teatre Municipal

OVELLES
Cia. Sala Flyhard

Preu: 15 euros; anticipada, 12 euros

Divendres 17 de maig, 
a les 21 h, al Teatre Municipal
MAYTE MARTÍN

TEMPO RUBATO
Preu: 18 euros; anticipada, 15 euros

Divendres 31 de maig,  
a les 21 h, Teatre Municipal
HOMELESS, EL MUSICAL SOCIAL
Fundació Arrels i Associació Activarte
Dins la campanya Ningú dormint al carrer

Organitza: Regidoria de Serveis 

Socials i Polítiques d’Inclusió

Preu: 6 euros

EXPOSICIÓ
30 ANYS DE CARTELLS 
DE FESTA MAJOR
Fins al 19 de maig

11 l dissabte
Medi Ambient. Jornada de neteja de 
la llera del riu Ripoll. Hora: 10h. Lloc: 
Passarel·la de La Salle. Organitza: Mont-
cada Som Rius, ADF i Ajuntament.

Música. Trobada de pianistes de Mont-
cada i Sabadell. Hora: 18h. Lloc: Cafè 
Colon. Organitza: Associació  Musical 
Giravolt.

12 l diumenge
Festa. 38a Festa de la Rosa i ballada 
de sardanes. Hora: 11h. Lloc: Plaça del 
Poble de Terra Nostra. Organitza: Agru-
pació Sardanista i Grup de Dones.

Festa. Del parc de les Aigües, amb ta-
llers i activitats. Hora: 12h. 

Jugatecambiental. Neteja de l’entorn 
natural. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 
Llacuna.

Xerrada. ‘La transsexualitat infantil’, a 
càrrec de representants de l’associació 
Chrysalis. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs. Organitza: Xarxa d’Equipa-
ments Municipals.

Teatre. ‘Ovelles’, de la Sala Flyhard. 
Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 
12 euros (anticipada)/15 euros (a taqui-
lla).

15 l dimecres
Xerrada. ‘La suposada crisi de les 
pensions.  Hi ha una repercussió dife-
rent envers les dones?’, a càrrec d’Elena 
Odoate, de Taifa. Hora: 18.30h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs.

17 l divendres
Inauguració. Festa Major de Font Pu-
denta (veure actes a la pàgina 2).

Presentació. Jocs de taula en català de 
GDM Games. Hora: 17h. Lloc: Cafè Co-
lon. Organitza: SLC.

Concert. Mayte Martín presenta ‘Tempo 
rubato’. Hora: 21h. Lloc: Teatre Munici-
pal. Preu: 15 euros (anticipada).

18 l dissabte
Efemèride. Activitats familiars amb mo-
tiu del Dia Internacional dels Museus.  
Hora: 11h. Lloc: Museu Municipal. En-
trada gratuïta.

Poesia. Nit de poesia i música a Reixac. 
Hora: 19h. Lloc: Església de Sant Pere 
de Reixac. Organitzen: Amics de Reixac 
i Fundació Cultural Montcada.

19 l diumenge
Sortida. XXVII Bicicletada del Besòs.  
Hora: 10.30h. Lloc: Alçada del pont de 
La Roca.

Festa. Del parc de la Llacuna amb activi-
tats familiars. Hora: 11.30h.

20 l dilluns
Inauguració. Exposició ‘Viuen al carrer 
perquè volen?’ i xerrada ‘Diàlegs sense 
sostre’. Hora: 10h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda de Montcada. Organitza: Funda-
ció Arrels i Activarte.

23 l dijous
Presentació. Programa de Festa Major 
2019 i veredicte dels premis de pintura 
i cartells. Hora: 18h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal.

24 l divendres
Inauguració. Festa Major de La Ribera 
(fi ns al 26 de maig). Organitza: AV de 
la Ribera.

Teatre. ‘Pel davant i pel darrera’, del 
grup Tea345. Hora: 22h. Lloc: La Unió.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

10 11 12

17 18 1914 15 1613
J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens RamblaR.Miró

J.Vila

C.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

22 2423

C.Pardo

25 26

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

20 21
El Punt Recasens Recasens
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MONTESCATANO

Carlos Cera, de l’equip Inverse, 
va pujar per sisè any consecutiu al 
primer lloc del podi de la 7a Mon-
tescatano, que es va disputar el 28 
d’abril, després de guanyar la cursa 
clàssica, de 16 km, amb un temps 
fi nal d’1:05:07. L’atleta montca-
denc, que es va perdre a l’inici del 
recorregut i va fer un quilòmetre 
de més, va haver de remuntar set 
posicions per obtenir la victòria, 
per davant de Jaume González 
(Segurartic Team) i Sergio Can-
tón (CA Taymory Spiridon). “Ha 
estat l’edició que ho he passat 
pitjor, a nivell físic i mental, per 
la pressió d’haver de remuntar 
després de perdre’m ja que vo-
lia tornar a guanyar una com-
petició que sempre em fa molta 
il·lusió”, va dir Cera. Entre les 
fèmines, les millors van ser Bianca 
Barquet (Running Vígia), amb un 
temps d’1:17:44, per davant d’An-
gélica Esparza (CA Montornés) i 
Montse Aranda (BCTEAM).

Altres protagonistes. A la categoria 
femenina de la cursa llarga, de 21 
km, també va haver-hi protagonis-
me montcadenc gràcies a la victò-
ria de Susana Moreno, qui, amb un 
temps de 2:04:28, va superar Eli 
Gombau i Sandra Toboso (amd-
dues del Running Vígia). Moreno, 
qui va ser la millor corredora tot i 
patir una caiguda, va repetir la vic-

tòria que va aconseguir al 2016 i 
va viure un dia especial ja que la 
seva parella, César Monfort, tam-
bé va pujar al podi després de ser 
el millor atleta local a la mateixa 
distància. “Sovint entrenem junts 
i li feia molta il·lusió pujar per 
primer cop al podi. Ha estat 
molt especial perquè els nostres 
quatre fi lls ens han acompanyat 
al creuar la línia de meta”, va 
valorar Moreno. A la categoria 
masculina, els millors van ser  Da-
vid González (Running Vígia),  
qui, amb un temps d’1:37:54, va 
superar Marcel Palau (UPF Cas-
telldefels) i Guillem Portell (Club 
Trail INEFC). Palau, a més, es va 
proclamar campió de Catalunya 
Universitari, títol que, a la catego-
ria femenina, va ser per a Eva Ma-
ría Urbano (Trail UES Sabadell), 
amb un temps de 2:17:58.
A la cursa curta, de 10 km, el gua-
nyador va ser Albert Caballero 

(CE Montornès), amb un temps 
de 44:24 i per davant d’Óscar Mo-
rillo (Bombers BCN) i Juan Luis 
Ramon (JAM). La millor dona va 
ser Lourdes Rubio (RUA), amb 
un temps de 57:07, superant Alícia 
Rodrigo (Correcatagafo) i Marta 
López  (Bombers BCN).

Prova consolidada. La cursa de la 
JAM per la serralada de Marina 
va comptar amb la participació de 
466 atletes. El seu president, Ilde 
Teruel, va destacar que la prova 
va tornar a ser un èxit de “partici-
pació i organització” i va valorar 
molt positivament el canvi d’ubica-
ció de la línia de sortida i arribada. 
De cara al futur, Teruel considera 
que el club “ha de seguir millo-
rant alguns aspectes relacionats 
amb la reglamentació de la 
FEEC per consolidar la Mon-
tescatano com una competició 
d’abast nacional”.

La competició, formada per tres curses, es va disputar el 28 d’abril a la serralada de Marina amb un total de 466 corredors

Els atletes Carlos Cera i Susana Moreno 
guanyen les curses clàssica i llarga
Rafa Jiménez | Montcada
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Carlos Cera, a la posició més alta del podi, al costat de Jaume González i Sergio Cantón

La montcadenca Susana Moreno va compartir podi amb Eli Gombau i Sandra TobosoLa cursa va canviar la seva ubicació, sortint del carrer Major, cantonada amb Generalitat
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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs aconsegueix 
l’ascens i la propera temporada 
jugarà a Primera Catalana
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L’AE Can Cuiàs va celebrar el 
28 d’abril l’ascens a Primera Ca-
talana gràcies a la seva victòria a 
la pista del CFS Cubelles (4-6). 
L’equip de Toni Moreno no va 
desaprofi tar la segona oportu-
nitat que va tenir per certifi car 
el seu ascens després d’haver 
perdut, una setmana abans, de 
forma inesperada a casa contra 
el CFS Palau Penya Barcelonista 
(2-4). “Les claus d’aquest gran 
èxit han estat la gran primera 
volta que hem fet, deixant es-
capar només quatre punts en 
13 partits, i la qualitat d’uns 
jugadors molt competitius que 
han treballat dur”, ha dit Mo-
reno, qui també agraeix la feina 
feta pels seus ajudants al cos 
tècnic, Sergio Santander i Rafa 
Nieto. Aquest és el segon ascens 
seguit per a l’AE Can Cuiàs des-
prés d’haver pujat la temporada 
passada a Segona gràcies a les 
renúncies d’altres clubs. 

Campions. A manca de tres jorna-
des per acabar la lliga, els mont-
cadencs, que són segons, encara 
tenen opcions de proclamar-se 
campions de lliga, tot i que no 
dependen dels seus resultats. Se-
ran claus els seus propers partits 
a casa: el dia 12, contra el CFS 
Montcada B, i el  19, amb la vi-
sita del líder, el CE Escola Pia B 
(ambdós partits, a les 12.30h). 

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip que entrena Toni Moreno puja de categoria per segon any seguit i manté opcions de ser campió

L’AE Can Cuiàs aconsegueix l’ascens 
i jugarà la propera temporada a Primera

FUTBOL SALA

Els jugadors i el cos tècnic de l’AE Can Cuiàs van celebrar el seu ascens a Primera Catalana a la pista del CFS Cubelles 

Tot i perdre el seu darrer partit 
a la pista del líder, el CE Escola 
Pia B (6-3), el Maderas San An-
drés CFS Montcada B ja s’ha 
garantit la seva permanència a 
2a Catalana gràcies a les tres 
victòries seguides que va acon-
seguir entre les jornades 20 i 22. 
A manca de tres partits per aca-
bar la lliga, l’equip de Roberto 
Gómez és novè amb 26 punts, 
11 més que els dos cuers, l’FS 
Cubelles i l’FS Aiguafreda. 
Per la seva part, l’FB Montcada 
també està molt a prop de la sal-
vació ja que té vuit punts d’avan-
tatge amb el descens gràcies al 
triomf que va obtenir a la pista 
de l’Sport Sala Santa Perpètua (2-
8). L’equip de José Luis Carras-
co haurà assolit la permanència 
si guanya el partit que disputarà 
l’11 de maig a casa contra el CFS 
Cerdanyola 2006 (20h) | RJ 

L’FS Montcada B 
s’ha garantit 
la permanència 
i l’FBM hi està 
molt a prop

L’FB Montcada està a un pas de la salvació
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L’AE Can Cuiàs compta en la seva 
plantilla amb dues parelles de 
germans, Sergio i Luis Bagüeste
i Pedro i Carlos Haro –tots a la 
foto–, que han estat decisius per 
a l’ascens. Els quatre estan entre 
els 50 millors golejadors del grup 
3r i han marcat 78 dels 104 gols 
que ha aconseguit l’equip que 
entrena Toni Moreno. Sergio Ba-
güeste és el segon màxim goleja-
dor de tot el grup, amb 36 gols | RJ
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Sergio González no va po-
der jugar amb el seu equip, 
l’Aspil-Vidal Ribera Navarra 
FS, la fi nal de la Copa del Rei 
que es va disputar entre el 4 
i el 5 de maig a Ciudad Real 
després de perdre la seva se-
mifi nal contra el Jaén Paraíso
Interior per un contundent 3 
a 8. El jugador montcadenc, 
que va sortir a l’equip titular, 
va marcar el primer gol del seu 
equip al minut 16, quan els an-
dalusos ja guanyaven per 0 a 3. 
Ferran Plana i David van mar-
car els altres gols dels tudelans.
El campió de la Copa del Rei 
va ser el FC Barcelona, que va 
guanyar la seva semifi nal, con-
tra el Movistar Inter (4-5), i la 
fi nal, contra el Jaén (5-2). 

El Ribera Navarra FS, que va 
acabar la fase regular de Pri-
mera Divisió al setè lloc, afron-
ta la disputa del play-off per al 
títol contra el Pozo de Múrcia, 

que va ser segon. Aquesta pri-
mera eliminatòria serà al mi-
llor de tres partits i el primer 
enfrontament es jugarà l’11 de 
maig a Tudela | RJ  

Va marcar un gol per al Ribera Navarra FS en la derrota a la semifi nal contra el Jaén

Bona actuació de Sergio González 
a la fase fi nal de la Copa del Rei

Per assolir la permanència, no pot fallar als tres últims partits

Últimes oportunitats per 
al Broncesval Montcada  

Després d’haver encaixat dues 
derrotes contra el Grups Arra-
hona (6-7) i el CFS Gràcia (6-4), 
el Broncesval CFS Montcada 
va recuperar les seves opcions 
de salvació gràcies a la contun-
dent victòria que va aconse-
guir el 28 d’abril al pavelló Mi-
quel Poblet contra el penúltim, 
l’AEFS Arrels (11-5). L’equip 
de Jaime Martínez, que és el 
cuer i es troba a quatre punts 
de la permanència, jugarà els 
dos propers partits a fora de 
casa –contra l’Estel Vallseca,
el dia 11, i el Ciutat de Mataró, 
el 19– i tancarà la lliga el dia 
25 contra el CE Jesús Maria, al 
pavelló Miquel Poblet. 
Per no acabar entre els tres úl-
tims que perden la categoria, 

el Broncesval ha de sumar el 
màxim de punts possibles i es-
perar l’ensopegades dels seus 
rivals directes | RJ
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Sergio González, durant l’escalfament previ al partit de semifi nals de la Copa del Rei contra el Jaén 

El Broncesval encara té opcions per no baixar

Dues parelles de 
germans golejadors 
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El primer equip del CH La Sa-
lle ha acabat la seva participació 
al grup D de Primera Estatal a 
l’onzena posició amb 23 punts i 
un balanç d’11 victòries, 1 em-
pat i 18 derrotes. Un cop assolit 
l’objectiu de la permanència amb 
tres jornades de marge, l’equip 
de Pau Lleixà va perdre el seus 
tres últims partits de la lliga con-
tra el BM Granollers B (40-20), 
H. Esplugues (25-35) i La Salle 
Bonanova (40-31).     

Copa Catalana. El sènior A lassal-
lià debutarà l’11 de maig i jugarà 
al grup A contra Joventut Hand-
bol Mataró, OAR Gràcia i BM 
Granollers B en una lligueta 
d’una única volta | RJ

Els lassal·lians disputaran la Copa Catalana contra Granollers B, OAR Gràcia i Mataró

El sènior A del CH La Salle fi nalitza 
la lliga de Primera Estatal a l’11è lloc 

HANDBOL

Ismael Sistrachs va ser presentat 
el 6 de maig com a nou director 
esportiu de la UB MiR des de 
l’escola fi ns a la categoria júnior.
Sistrach, de 45 anys i veí de 
Montcada des de fa 15, marcarà 
el model de joc de tots els equips 
i farà tàndem amb Montse Puig, 
que continuarà exercint el càrrec 
de coordinadora. El nou director 
esportiu acumula una llarga tra-
jectòria com a formador al món 
del bàsquet i, anteriorment, ha 
treballat en clubs com CB Sant 
Gabriel, CB Montcada, CB Mo-
llet i CB Cerdanyola.  

Sèniors. El primer equip masculí 
de la UB MiR va perdre les se-
ves opcions de lluitar per l’ascens 
després d’encaixar el 28 d’abril 
una derrota al pavelló Miquel 

Poblet contra el CB Pedagogium 
(71-78). Sense res en joc, l’equip 
de Miguel Ángel Ganella va 
perdre una setmana més tard de 
forma contundent a la pista del 
segon, la UB Llefi à (93-59). Els 

montcadencs, que tancaran la 
lliga el 12 de maig  a casa con-
tra el Sant Joan de Mata, encara 
tenen opcions de pujar si acaben 
com els millors tercers de tots els 
grups de Tercera Catalana.

Farà tàndem amb Montse Puig i serà el director esportiu des de l’escola fi ns a júnior

La UB MiR reforça el seu cos tècnic 
amb el fi txatge d’Ismael Sistrachs

BÀSQUET

Ismael Sistrachs, a l’esquerra, acompanyat per Montse Puig i Carles Vilalta, president de la UB MiR

FO
TO

S:
 U

B 
M

IR

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior B acaba segon a la fase regular de Tercera
L’equip de Javier Córdoba – a la foto– va perdre a l’última jornada a la pista 
del BM Polinyà (33-30) i no va aprofi tar la derrota del CH St. Esteve Palau-
tordera B per acabar la lliga regular al primer lloc del grup B. A partir del 
12 de maig, el lassal·lians disputaran el Top 6 que enfrontarà el tres millors 
equips dels dos grups de 3a Catalana que lluitaran pel títol de campió de la 
categoria. Els montcadencs passen amb els punts aconseguits en els en-
frontaments directes i jugaran, en un sistema de dues voltes, contra els tres 
primers del grup A: H. Sant Vicenç B, HC Vallac i La Salle Bonanova Atl. | RJ

Va tornar a perdre després de quatre jornades puntuant

FUTBOL

Fi de la bona ratxa de 
la UE Sant Joan-Atlètic

La UE Sant Joan-Atlètic, que ha-
via encadenat la millor ratxa de 
la temporada amb tres victòries 
–contra l’AEC Manlleu (3-2), el 
CF Sabadell Nord (5-1) i la UE 
Tona (2-3)– i un empat –contra 
l’EE Guineueta (1-1)– va tornar 
a perdre el 5 de maig al camp 
del CE Banyoles (3-1). A manca 
de tres jornades per fi nalitzar la 
lliga, l’equip de Paco Hidalgo és 
penúltim amb 30 punts i es troba 
a set punts de la salvació.
Les seves últimes opcions pas-
sen per guanyar el 12 de maig 
contra el cuer, l’FC Argentona, 
a l’estadi de Can Sant Joan i es-
perar les derrotes dels seus rivals 
directes als que encara pot atra-

par: UE La Jonquera, que suma 
38 punts; UE Llagostera B, CF 
Can Vidalet i UE Rubí, que su-
men 37, i CE Farners, que en té 
35. Els cinc últims equips baixen 
a Segona Catalana | RJ 
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FUTBOL
L’FB Montcada fi nalitzarà la lliga a la novena posició
Tot i que encara manca una jornada per acabar la lliga, el femení de l’FB 
Montcada ja sap que acabarà la temporada a la novena posició del grup 
2n Primera Catalana. Després de caure al camp del CE Llerona (4-1), 
l’equip d’Antonio Moya va encadenar dues victòries seguides contra l’EE 
Guineueta (4-1) i l’EF Mataró (1-2). Les reds, que no van disputar el seu 
darrer partit a l’estadi de Can Sant Joan a causa de la retirada de l’EF 
Planadeu, jugaran l’11 de maig l’última jornada de lliga al camp del FC 
Pradenc, sense res en joc ja que no poden guanyar ni perdre posicions | RJ 

Bangoura, en una acció contra la Guineueta

El CD Montcada torna a guanyar cinc jornades després
L’equip verd, que havia encadenat cinc jornades sense guanyar amb 
quatre empats i una derrota, es va retrobar amb la victòria el 5 de 
maig en el partit que va disputar a l’estadi de la Ferreria contra la UD 
Molletense (1-0). Gràcies al gol d’Eric Paratore, el conjunt que entrena 
Claudio Festa es manté a la quarta posició del grup 2n de Segona 
Catalana amb 53 punts. A manca de tres jornades per acabar la lliga, 
els verds ja no poden atrapar al tercer, el CCD Turó Peira, i tenen cinc 
punts d’avantatge respecte al cinquè, l’FC Valldoreix | RJ 

La UD Santa María es complica les opcions a l’ascens
El sènior A del club de Te-
rra Nostra –a la foto–, que 
depenia dels seus propis 
resultats per arribar a la se-
gona posició del grup 9è de 
Tercera Catalana i dispu-
tar la promoció d’ascens, 
ha perdut pistonada en 
aquesta lluita després 
d’encadenar  dos empats i 
una derrota. L’equip de Robert Villa segueix sent cinquè amb 60 punts, 
però, a manca de tres jornades per acabar la lliga, té una desavantatge 
de vuit punts amb el segon, el CE Llerona. D’altra banda, la UD Santa 
María B ha fi nalitzat la seva participació al grup 7è de Quarta Catalana a 
l’onzena posició amb 18 punts (5 victòries, 3 empats i 18 derrotes) | RJ 

Un total de 45 jugadors de 
la UB MiR, de les categories 
pre-infantil, infantil, cadet i jú-
nior, van participar a la jorna-
da de tecnifi cació que el club 
blau va organitzar el 12 d’abril 
a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre sota la direc-
ció de Joan Alonso, Óscar de 
Paula, Ernest Serratosa, Sílvia 
Font i Xavi Carvajal | RJ

Sessió de treball 
amb tècnics locals 
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....també és notícia...................................

Eva Nieto i Carles 
Cirera aconsegueixen 
la quarta posició amb 
la selecció espanyola al 
Campionat d’Europa
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Eva Nieto i Carles Cirera, del club Endansa, continuen acumulant 
èxits en la seva trajectòria esportiva. La parella local va fer un bon 
paper al Campionat d’Europa de seleccions nacionals que es va dis-
putar el 4 de maig a Bucarest (Romania). Amb la victòria que van 
assolir a la seva categoria, els montcadencs va contribuir a que Es-
panya acabés a la quarta posició, per darrere de Romania, Alemanya 
i Itàlia. Durant el mes d’abril, Nieto i Cirera també van aconseguir la 
primera posició de la seva categoria a dues competicions internacio-
nals: la Open Riviera Cup i la Open Ibèrica Dancesport, que es van 
disputar el 21 i el 28 d’abril a Niça (França) i Cambrils (Tarragona), 
respectivament. Prèviament, el dia 14, van obtenir la segona posició 
a l’Open Viena Concourse –a la foto. La propera competició que la 
parella del club Endansa haurà d’afrontar serà el Mundial, que es 
disputarà el 8 de juny a Eslovàquia | RJ

El Consorci Besòs Tordera organit-
za el 19 de maig la 27a edició de 
la Bicicletada del Besòs, que recap-
tarà fons contra el càncer gràcies a 
les aportacions d’algunes empreses 
que aniran destinades a Oncovallès 
i a l’Obra Social de l’Hospital Sant 
Joan de Déu. La prova començarà 
a les 9.30h amb tres sortides simul-
tànies des de Granollers, Montornès 
i Montmeló. A les 10.30h, els par-
ticipants es podran incorporar als 
punts habilitats a Montcada i Rei-
xac, a l’alçada de l’accés del Pàr-
quing 2.000, i a Santa Coloma de 
Gramenet. La bicicletada fi nalitzarà 
amb una festa al Parc Fluvial, a Sant 
Adrià del Besòs. Les inscripcions 
són gratuïtes i s’han de fer al web 
besos-tordera.cat | RJ 

CICLISME
La 27a Bicicletada del 
Besòs passarà per 
Montcada el 19 de maig
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EXCURSIONISME
Tot a punt per a la 34a edició de la Caminada a Peu 
Montcada-Montserrat que organitza El Cim 
El centre excursionista El Cim va tancar el dia 9 el termini d’inscripcions 
per participar a la 34a edició de la Caminada a Peu Montcada-Montserrat 
que se celebrarà entre l’11 i el 12 de maig, tot i que també es podran for-
malitzar abans de la sortida, que serà a les 18h, davant del pavelló Miquel 
Poblet. El dia 4, el Cim va organitzar la 33a Caminada a Mas Rampinyo, 
l’última de les quatre excursions preparatòries per a Montserrat, que va 
comptar amb la partipació de 33 persones. D’altra banda, un total de 35 
caminaires van anar el dia 5 fi ns al Castell de Torre del Baró –a la foto–, en 
una nova proposta del cicle Montcada Camina que impulsen El Cim i el 
CEAV. La propera excursió serà el 2 de juny amb destinació al Mirador de 
l’Estrella-Can Cuiàs. Les inscripcions s’han de fer a l’IME (Tarragona, 32), 
per telèfon (935 650 999) o a través del correu ime@montcada.org. També 
es podran fer el mateix dia, a les 8.30h, en el punt de sortida, davant del 
pavelló M. Poblet | RJ 

Cinc jugadors de l’AEEK Montserrat 
Miró –Mario Giménez, Nora Hen-
drikse, Pau Segura, Aitana Segura i 
Albert Góngora– van obtenir amb la 
selecció catalana la desena posició al 
Mundial sots-19 que es va disputar 
entre el 19 i el 21 d’abril a Leeuwar-
den (Holanda). Catalunya va acabar 
la competició amb un balanç de tres 
victòries i tres derrotes entre la pri-
mera i la segona fase. D’altra banda, 
Aina Artés i Aitana Segura, del Miró, 
han estat preseleccionades per jugar amb Catalunya el campionat del 
món sots-17 que se celebrarà a fi nals de juny a Eindhoven (Holanda) | RJ

El primer equip del CK Montcada –a 
la foto– s’ha classifi cat per disputar 
el Top 4 de Primera Divisió després 
d’acabar a la tercera posició de la lli-
ga regular amb 11 punts (5 victòries,
1 empat i 6 derrotes). El seu rival a 
la semifi nal serà el KC Barcelona, 
que ha acabat al segon lloc, amb 14 
punts. L’altre enfrontament, que es 
decidirà al millor de tres partits, serà 
el que protagonitzaran el Vallparadís i 
el CK Castellbisbal. A Segona Divisió, 
el sènior B del CK Montcada no ha pogut entrar al Top 4 ja que va fi nalitzar 
la fase regular amb 17 punts, sent el tercer millor equip fi lial per darrere de 
Vallparadís B i Platja d’Aro KC B. En aquesta mateixa categoria, l’AEE Miró 
ha acabat a la setena posició amb 12 punts, sent el quart millor sènior A | RJ

El CK Montcada jugarà el Top 4 contra el KC 
Barcelona mentre que el sènior B es queda fora

KORFBAL

Catalunya obté el desè lloc al Mundial sots-19 
amb la presència de cinc jugadors montcadencs

Un total de 130 nens i ne-
nes, des de P3 fi ns a 6è de 
l’escoles Font Freda, Reixac 
i FEDAC, van participar el 4 
de maig a la tercera trobada 
esportiva que l’IME va orga-
nitzar a la Zona Esportiva 
Centre. Els participants van 
fer exhibicions d’activitats ex-
traescolars com multiesport 
(handbol, bàsquet i futbol), 
piscomotrocitat, ball, zumba, karate, patinatge i gimnàstica rítmica. La 
cloenda dels Jocs Escolars es farà el 24 de maig. D’altra banda, els 289 
infants que es van preinscriure al Casal d’Estiu que organitza l’IME tindran 
plaça. En el cas que no s’hagin formalitzat totes les inscripcions, els llocs 
alliberats es posaran a disposició de les famílies que ho sol·licitin a partir 
del 27 de maig, de forma presencial, a les ofi cines de l’IME | RJ

IME

Un centenar d’infants participen a la trobada 
d’activitats extraescolars feta a la zona centre
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TENNIS TAULA
El primer equip del CTT 
La Unió continuarà jugant 
a la categoria Preferent
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Amb la victòria que va aconseguir 
el 14 d’abril contra l’ATT Premià de 
Mar (5-1), el primer equip del TT La 
Unió es va assegurar la permanèn-
cia a Preferent, categoria a la que 
va pujar la temporada passada. Els 
montcadencs van continuar el play-
off de repesca amb un segon triomf 
contra l’Aliança Lliçà (4-2). A l’últi-
ma jornada, van perdre a casa del 
CETT Esparreguera (5-1) en la lluita 
per la 13a posició de la categoria. 
D’altra banda, el sènior C ha per-
dut els dos partits que ha disputat 
del play-off de posicions de Tercera 
contra CTT La Torre de Claramunt 
(0-6) i el CN Caldes B (0-6) | RJ 
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L’equip prebenjamí A Electro-
domèstics Carretero FS Montca-
da A s’ha proclamat campió del 
grup 4t de la lliga Copa Catalun-
ya amb un balanç de 8 victòries, 
1 empat i 1 derrota. El conjunt, 
que va ser segon a la lliga que es 
va disputar entre octubre i de-
sembre, va debutar el 5 de maig 
a la Copa Catalunya guanyant a 
casa de l’FS Cardedeu B (0-15). 

Infantils. L’Instal·lacions Anjor FS 
Montcada B, que és tercer al grup 
3r de Tercera, va derrotar l’AE 
Can Cuiàs (5-1), que és dotzè, en 
el derbi disputat el 13 d’abril. 

FUTBOL SALA

El prebenjamí A del CFS Montcada 
es proclama campió de la lliga
L’infantil B blau va guanyar el derbi contra l’AE Can Cuiàs que es va jugar el 13 d’abril

Rafa Jiménez | Redacció

El prebenjamí A juga l’11 de maig a casa la segona ronda de la Copa Catalunya contra el Montornès

Els dos equips de promeses 
del CFS Montcada –el B, a 
la foto– van participar el 27 
d’abril a la trobada no competi-
tiva que la Federació Catalana 
va organitzar al pavelló Miquel 
Poblet. Els altres clubs partici-
pants van ser l’FS Sant Joan 
Despí, el CFS Esparreguera, 
l’FS Olesa, l’FS Ripollet i l’At. 
Català | RJ

Trobada de debutants
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L’infantil B blau és tercer al grup 3r de Tercera

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ
El mateix cap de setmana, va competir a València i Barcelona

PATINATGE DE VELOCITAT

El Roller Can Cuiàs obté
nous èxits esportius

Tot i ser encara aleví de primer 
any, Adrián Rodríguez, del Ro-
ller Can Cuiàs, va aconseguir el 
sisè lloc a la classifi cació general 
a la Copa d’Espanya de la seva 
categoria que es va disputar el 4 i 
5 de maig a Paiporta (València). 
Iván Roldán, juvenil de primer 
any, va acabar a la 20a posició 
de la classifi cació general del 
campionat d’Espanya Infantil i 
Juvenil que també es va celebrar 
en aquest municipi valencià. 

Altres competicions. Marc Man-
zanares (sènior), Sergio Álva-
rez, M. Carmen ‘Bitxo’ Gómez 
(M40) i Antonello d’Amato 
(M50) van ser els millors de les 
seves categories a la cursa de 24 
km de la Barcelona Roller Ma-
rathon que es va fer el 5 de maig. 
D’altra banda, el sènior Pablo So-
ler i el màster Diego Villar van 
pujar al podi de la II Copa Des-
cens que es va fer un dia abans, 
també a la capital catalana | RJ 

Grup de patinadors alevins, infantils i juvenils que van viatjar fi ns a Paiporta per a competir

FUTBOL
L’infantil B de l’FB Montcada és antepenúltim i ja està 
descendit, de forma matemàtica, a Segona Divisió
A manca de tres jornades per aca-
bar la lliga, l’equip vermell és an-
tepenúltim al grup 4t de Primera 
Divisió amb 17 punts. L’infantil B 
va obtenir la seva última victòria el 
31 de març contra el Montgat (3-1) 
–a la foto– i no té opcions d’evitar 
acabar entre els quatre últims que 
baixen ja que es troba a 10 punts 
del cinquè per la cua | RJ

El juvenil femení del CH La 
Salle va acabar a la tercera posició 
la seva participació al sector G 
del Campionat d’Espanya que 
es va disputar entre el 12 i el 14 
d’abril a Elx (Alacant). L’equip 
d’Àlex Expósito, que està format
per jugadores de primer any, 
va perdre els dos primers
partits contra l’amfi trió, el BM 
Elche (40-24), i el Ciudad Dos 
Hermanas (29-27). A l’última 
jornada, les lassal·lianes van ob-
tenir el seu únic triomf contra el 
Maristas Cartagena (37-31). 
El guanyador del sector G, amb 
un ple de tres victòries, va ser el 
BM Elche, que el 6 de maig es 
va proclamar campió d’Espanya 
per segon any seguit a la fase fi -
nal que es va disputar a Elgoibar 
(País Basc) | RJ 

HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil femení queda tercer a la 
fase prèvia del Campionat d’Espanya
Durant la seva participació a Elx, va aconseguir una victòria i va encaixar dues derrotes

Partipació d’infantils i cadets a la Córdoba Cup
Aprofi tant les vacances de Setmana Santa, els equips infantil masculí 
i els dos cadets femenins del CH La Salle van viatjar fi ns a Andalusia 
per participar a la Córdoba Handball Cup-Memorial Paco Sierra que 
es va disputar entre el 14 i el 17 d’abril. Les fèmines van jugar juntes 
i van aconseguir la quarta posició d’un total de vuit equips en com-
petició. Incloses al grup B, van perdre la fi nal de consolació per 13 a 
27 contra el BM Salamanca, sumant dues victòries i dues derrotes en 
total. L’equip infantil masculí, per la seva banda –amb tres derrotes i 
dues victòries– va quedar novè de 12 equips participants | RJ
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El Ple aprova una partida per fer les obres de 
canalització del gas a l’estadi de Can Sant Joan
La sessió del Ple que es va celebrar el 30 d’abril va tirar endavant una 
modifi cació de crèdit per un valor de 10.000 euros per fer les obres de 
canalització de gas a l’estadi de futbol de Can Sant Joan amb l’objectiu de 
posar fi  als problemes amb l’aigua calenta dels vestidors. Encara no hi ha 
data prevista per a l’inici d’aquests treballs | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
El CG La Unió classifi ca cinc de les seves gimnastes 
per a la fase fi nal del Trofeu Barcelona Comarques
Un total de cinc gim-
nastes del CG La Unió 
s’han classifi cat per 
disputar la fase fi nal 
del Trofeu Barcelona 
Comarques després 
de fer un bon paper a 
la fase prèvia que es va 
celebrar el 28 d’abril a 
Cardedeu. Carla Álvarez va obtenir el segon lloc a la categoria alevina B; 
Marta Vázquez i Maria Bello van ser quarta i sisena en juvenil A, respec-
tivament; mentre que Antia Pérez i Núria Álvarez van ocupar el setè lloc 
a les categories aleví B i juvenil A, respectivament. La fase fi nal d’aquesta 
competició es disputarà el 26 de maig a Cardedeu. A la fotografi a, Alba 
Pichardo, Marta Vázquez, Maria Bello i Núria Álvarez | RJ
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Hlalia Oumhandi
Implicació. Hlalia Oumhandi és vocal de l’Ampa de l’escola El Turó, on estudien els seus dos fi lls: 
Malak, que està fent 4t, i Achraf, de P4. Des del primer dia que va arribar al centre, Hlalia s’ha implicat 
activament en la vida de l’escola, amb el 80% de les famílies d’origen estranger. Aquest curs, El Turó ha 
posat en marxa el model educatiu de la Comunitat d’Aprenentatge, que consisteix a ensenyar les ma-
tèries en grups interactius a través del diàleg i la implicació de les famílies en tots els espais de l’escola, 
incloses les aules. Es tracta d’un model que, segons els investigadors del projecte Included –el més gran 
que ha fet mai la Unió Europea en Ciències Socials–, és el que millor garanteix la inclusió de l’alumnat 
i l’èxit educatiu. Hlalia està molt contenta amb l’experiència que, en opinió seva, ja està començant a 
donar els fruits amb un increment de la participació en les iniciatives de la direcció i de l’Ampa.

‘L’escola no és un lloc per 
aparcar els nostres fi lls’  

Per què va decidir formar part de 
l’Ampa El Turó?
Perquè considero que és molt im-
portant implicar-se en l’educació dels 
nostres infants. Els fi lls són com una 
planteta que hem d’anar regant amb 
molt d’amor perquè creixi sana i for-
ta. L’escola no és un lloc per aparcar 
els nostres fi lls i oblidar-nos d’ells. 
És important formar part de l’ampa 
i col·laborar en les activitats perquè, 
d’aquesta manera, contribuïm a mi-
llorar l’educació dels nostres fi lls. 
L’Ampa en som tots.
L’escola El Turó ha esdevingut una 
Comunitat d’Aprenentatge. Què li 
sembla el nou model educatiu?
Estem contents perquè ja es co-
mencen a veure els fruits. Un dels 
problemes és la falta de participació 
i implicació de les famílies, un fet que 
suposo que també es dona a la resta 
d’escoles. Una de les claus perquè el 

nou model educatiu funcioni és pre-
cisament la col·laboració de les famí-
lies, un aspecte que s’està treballant 
molt a través dels grups interactius.
En què consisteixen?
Els grups interactius permeten a 
les famílies entrar a l’aula i ajudar 
els infants en les diferents activitats 
com, per exemple, fer multiplica-
cions, jocs, llegir contes... És una 
experiència molt enriquidora per a 
l’alumnat i els pares.
Quines activitats promou l’Ampa per 
atraure les famílies?
Fem ioga en família, tenim un club de 
lectura, organitzem diverses festes al 
llarg del curs, com la Castanyada, la 
festa de fi  de curs, una jornada espor-
tiva, actes solidaris, activitats extraes-
colars com anglès, patinatge, balls, 
reforç... En fi , un munt de propostes. 
La llàstima és que a les extraescolars 
tenim poca participació.

Per quin motiu?
Hi ha motius econòmics, però també 
creiem que pot ser perquè la majo-
ria dels nostres alumnes són usuaris 
dels centres oberts, un servei gratuït 
que ofereixen els Serveis Socials a 
les famílies vulnerables perquè els 
infants facin activitats i classes de 
reforç quan acaben l’horari escolar. 

Per al curs vinent, l’Ampa i l’escola 
ha proposat a l’Ajuntament que al-
gunes activitats que ara es fan al 
Kursaal o al Centre Cívic La Ribera, 
es traslladin al nostre centre.

Com va aprendre el català i el cas-
tellà?
Al col·le també fem classes de català 
per a adults amb el Servei Local tots 
els dijous. En un centre com el nostre, 
amb tantes famílies d’origen estran-
ger, són molt importants com a eina 
d’integració.
Quina acollida tenen?
Molt bona, la veritat. Jo sóc una per-
sona molt oberta i m’agrada parlar 
amb tothom, però tinc amigues que 
porten 15 anys aquí i no parlen ni el 
castellà ni el català. Em diuen que 
els hi fa vergonya i que tenen por. Jo, 
gràcies a Déu, no tinc ni una cosa ni 
l’altra (riu). Sempre els hi comento 
que estaria bé que n’aprenguessin 
perquè podrien ajudar millor  els seus 
fi lls amb els temes de l’escola i també 
les faria més autònomes.
Què li diria a la gent que no coneix 
l’escola El Turó?

Que és una excel·lent escola amb 
un professorat implicat i que estima 
molt els seus alumnes. Als que pen-
sen que a la nostra escola el nivell 
és inferior perquè hi ha més famílies 
d’origen estranger, els hi diria que 
abans de posar etiquetes es passes-
sin un dia pel centre i veiessin tot 
el que es fa. És cert que al centre 
hi ha molta diversitat cultural, però 
crec que això no s’ha de veure com 
un problema sinó com una riquesa. 
Tots som diferents i, alhora, tots som 
iguals perquè tots som persones. 
El respecte és bàsic.
L’escola és fonamental en l’educació 
d’un infant, però el més important 
ho aprèn a casa. Si li dius al teu fi ll 
que no jugui amb un nen negre o 
pakistanès, estàs fomentant el ra-
cisme. La família ha de transmetre 
valors com l’empatia, l’amistat i la 
solidaritat. 

‘La diversitat cultural 
que hi ha al nostre 
centre s’ha de veure 
com una riquesa i no 
com un problema’

vocal de l’Ampa El Turó

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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