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> Esports: Acaba el somni de Primera Catalana per a la UE Sant Joan Atlètic, que baixa de categoria  PÀG. 20

El 26M, eleccions 
locals i europees 
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El dia 31 es farà un acte commemoratiu 
obert a la comunitat educativa i als 
antics membres del centre

>EFEMÈRIDE

L’escola Reixac 
celebra el seu 
40è aniversari

PÀG. 11
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Trobada castellera amb cinc 
colles comarcals PÀG. 17
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Actualitat
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DUES CITES ELECTORALS 
El 26 de maig, els 25.551 electors del 
municipi estan cridats a votar tant per a les 
eleccions municipals com per a les europees

MUNICIPALS 2019

Els candidats confronten propostes al 
debat fet per Montcada Comunicació
L’acte es va dur a terme al Teatre Municipal davant de més de 300 persones i el vídeo ha tingut un gran ressò mediàtic

L’únic cara a cara dels deu can-
didats a les eleccions municipals, 
organitzat el passat 15 de maig 
per Montcada Comunicació 
amb el suport de la productora 
local Telemir, ha despertat força 
expectació. Més de 300 perso-
nes el van presenciar al Teatre 
Municipal i 130 el van seguir 
en directe per laveu.cat i el canal 
Youtube de Montcada Comuni-
cació. El vídeo del debat també 
ha tingut un gran ressò mediàtic, 
amb prop de 1.800 visualitza-
cions fi ns al moment de tancar 
aquesta edició.
Durant el debat, que va ser 
moderat per la periodista Pilar 
Abián, els candidats van dis-
posar de diferents torns de dos 
minuts per exposar les seves mo-
tivacions per optar a l’Alcaldia 
de Montcada, els tres principals 
eixos del seu programa electoral 
i les prioritats d’actuació en els 
àmbits de territori, economia i 
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El debat va ser transmès en directe gràcies a la col·laboració de Telemir i es pot visionar al canal Youtube de Montcada Comunicació

Laura Grau | Montcada Nova

La jornada electoral es 
preveu llarga, ja que el 
primer recompte serà 
el de les europees

Els alcaldables van expressar en l’última intervenció del debat les seves expectatives
> Bartolo Egea (PSC)
“Volem una Mont-
cada alegre, or-
gullosa dels seus 
barris, on la gent 
tingui feina i que 
no estigui castiga-
da per la contaminació. Una ciutat 
oberta a Barcelona i Europa, soste-
nible, diversa i on regni la pau. Pel 
que fa a possibles pactes, després 
del 26 de maig estem oberts a par-
lar amb aquells partits que compar-
teixin el nostre programa”.

> Òscar Gil (ApMiR)
“Defensem una 
Montcada unida, 
no només en re-
ferència als dife-
rents barris, sinó 
a nivell col·lectiu, 
incloent veïns, entitats i partits polí-
tics. Hem de treballar junts per una 
Montcada millor, per fer possibles 
grans projectes, com el soterrament 
de l’R2, però també amb una bona 
gestió del dia a dia. Quant a pactes, 
apostem per governs d’esquerres”.

> Ana Pellicer (Cs)
“Aquestes elec-
cions són una 
oportunitat per 
fer un canvi real 
a l’Ajuntament, 
amb un govern 
que posi el ciutadà al centre de les 
polítiques públiques, que faci que 
els veïns tornin a sentir-se orgu-
llosos de la seva ciutat. Per a no-
saltres, parlar ara de pactes sense 
conèixer els resultats dels comicis 
és inviable”.

> Joel Segarra (CUP)
“Volem fer créixer 
la formació per 
aplicar més políti-
ques d’esquerres 
que no perme-
tin l’especulació 
al territori, ni la consideració de 
l’habitatge com una mercaderia, ni 
la incineració al costat de nuclis ur-
bans. Cal polítics valents que facin 
polítiques de canvi amb perspecti-
va feminista. Estem per un govern 
d’esquerres, sense incloure el PSC”.

> Jordi Sánchez (ERC)

> Eva García (PP)
“Proposem una 
ciutat més segu-
ra, neta i orde-
nada, amb major 
presència de la 
Policia Local als 
carrers i el compliment estricte de 
les ordenances sobre la via pública, 
quant a la prohibició de símbols i 
pintades partidistes a les façanes. 
Pactaria amb qui tingués un pro-
grama assumible i respectés la 
bandera espanyola”.

> J. Carles Paredes (JxM)
“Apostem per una 
Montcada alegre, 
il·lusionant, oberta 
a l’entorn natural i 
respectuosa amb 
el medi ambient, 
on el dia a dia dels veïns sigui 
fàcil. Volem incorporar polítiques 
de sostenibilitat i feminisme que 
generin un impuls per encarar els 
propers anys. En matèria de pac-
tes, no ens pronunciarem fi ns a 
conèixer els resultats”.

> Rafa Ruiz (Vivimir)
“El nostre no és 
un partit sucur-
salista, és exclus-
sivament munici-
palista. Proposem 
resoldre el proble-
ma de les urgències nocturnes con-
tractant personal mèdic amb els di-
ners que actualment es destinen als 
partits polítics amb representació a 
l’Ajuntament. Amb excepció de Vox, 
estem disposats a pactar amb la res-
ta de partits per arribar a acords”.

> Laura Campos (ECP)
“Voldríem con-
tinuar treballant 
per combatre les 
desigualtats, prio-
ritzant la cohesió 
social, l’educació, 
l’habitatge i la salut i fomentant la 
participació dels veïns en la presa de 
decisions. Defensem una gestió ho-
nesta, austera i transparent i una po-
lítica que faci Montcada més habi-
table. Respecte a possibles pactes, 
millor no tocar allò que funciona”.

> David Passarell (Vox)
“Plantegem  apli-
car el model de 
Santa Coloma de 
Gramenet al parc 
fl uvial del Besòs, 
la derogació de 
les ordenances municipals que ofe-
guen l’activitat econòmica i lluitar 
per una Montcada amb un elevat 
grau de benestar on hi hagi feina 
per a tothom i no quedin veïns obli-
dats. Pactaríem amb qui respecti 
els preceptes de la Constitució”.

“Volem gover-
nar per a tothom 
i aconseguir un 
municipi cohe-
sionat socialment 
i territorialment. 
Estem molt orgullosos de la feina 
feta al govern, on hem treballat 
amb rigor, transparència i respon-
sabilitat, abordant problemàtiques 
que afecten el municipi. Som par-
tidaris d’arribar a pactes que aturin 
qualsevol govern del front del 155”.

polítiques socials. Els alcaldables 
també van poder fer rèpliques i 
contrarèpliques en sentir-se al-
ludits per alguna de les interven-
cions, tot i que el nombre de po-
nents i el temps limitat del debat 
–va durar poc més de dues ho-
res– va impedir poder aprofun-
dir en els diferents programes. 
Al fi nal de l’acte, cadascun dels 
candidats va disposar d’un minut 
per fer un últim missatge i expres-
sar les seves preferències respecte 
possibles pactes postelectorals. 

Expectació. El 26 de maig serà una 
jornada llarga per als candidats. En 
coincidir les eleccions municipals 
amb les europees, hauran d’espe-
rar a que es faci primer el recompte 

d’aquestes últimes abans de conèi-
xer els resultats locals. Actualment 
el Ple està format per vuit grups 
municipals –PSC, ICV-EUiA, Cs, 
ERC, Círculo Montcada, PDe-
CAT, CUP i PP– i el govern, en 
minoria, l’integren ICV-EUiA, 
ERC i Círculo, un pacte que no 

es podrà reeditar en els mateixos 
termes perquè la coalició ecosoci-
alista s’ha trencat i Círculo desa-
pareix com a agrupació d’electors. 

Informació. Montcada Comuni-
cació farà un ampli seguiment 
d’ambdues cites electorals a tra-

vés de Montcada Ràdio i del por-
tal de notícies laveu.cat. Pel que 
fa al butlletí municipal, cinc dies 
després dels comicis, el 31 de 
maig, sortirà una edició especial 
de La Veu amb els resultats elec-
torals i les valoracions polítiques 
del cada partit.
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El PSC confi a recuperar l’Alcal-
dia que va perdre al 2015. Així 
ho va manifestar el candidat, 
Bartolo Egea, durant la presen-
tació de la llista electoral, el 19 
de maig, a l’Auditori, que va 
comptar amb la presència dels 
diputats al Congrés Francisco 
Aranda i Lídia Guinart. L’acte, 
previst inicialment per al dia 
11, es va ajornar una setmana 
per la mort de l’exministre i 
exsecretari general del PSOE, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, qui 
va rebre un homenatge a títol 
pòstum amb la projecció d’un 
vídeo en record de la seva per-
sona. 
La regidora Lupe Lorenzana, 
secretària d’organització dels 
socialistes locals i integrant de 
la llista electoral com a suplent, 
va ser l’encarregada de fer la 
presentació de l’acte. Abans, 
però, va dedicar una menció 
especial a M. Carmen Por-

ro, exalcaldessa i alcaldable al 
2015, a qui va qualifi car com 
“el far que ens ha guiat du-
rant la travessa pel desert i la 
persona que més sap de polí-
tica municipal a Montcada”. 
Lorenzana es va mostrar molt 
crítica amb el govern actual i 
va acusar l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), d’haver 
mentit en alguns afers de ciutat, 
com ara sobre la possible reo-
bertura del servei d’urgències 
nocturnes. 

Lloances. Amb la mirada posada 
en el 26 de maig, Lorenzana va 
elogiar l’equip que acompanya 
Egea a les eleccions que, segons 
va dir, encarna “la humanitat i 
la humilitat que tan necessita 
la política, així com el treball, 
la seriositat i el compromís que 
s’han d’exigir a aquells que vo-
len treballar pel seu poble”.
El candidat també va lloar els 
integrants de la llista i va ex-

pressar la seva confi ança que 
part dels seus companys siguin 
els responsables de governar la 
ciutat durant els propers quatre 
anys. 
Egea, que es presenta amb el 
lema ‘Per una Montcada teva’, 
va elogiar l’herència que el 
PSC va deixar a la ciutat, citant 
algunes obres que es van exe-
cutar durant els seus mandats 
com la construcció de Montca-
da Aqua i el Teatre Municipal 
o el soterrament de la C-17, i 
es va mostrar convençut que el 
seu partit guanyarà unes elecci-
ons on, segons va dir, està en 
joc que “Montcada avanci o 

Rafa Jiménez | Montcada

‘Està en joc avançar 
o que Montcada s’aturi 
quatre anys més’
Bartolo Egea reivindica l’herència dels governs del PSC

PARTIT DELS SOCIALISTES

Bartolo Egea, al centre de la imatge, amb els membres de la seva llista, els regidors del grup municipal i els diputats convidats a la presentació
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que es torni a quedar aturada 
quatre anys més”.
El candidat socialista es va mos-
trar crític amb l’actual govern –
ICV-EUiA, ERC i Círculo– en 
considerar que ha estat “quatre 
anys mirant al PSC pel retro-
visor” i que ha malbaratat els 
diners públics amb dues audi-
tories –una econòmica i l’altra, 
urbanística– que “no han ser-
vit per a res”. També el va acu-
sar de “no haver atès les ne-
cessitats de la ciutadania en 
no tenir ni projecte ni idees”.

Homenatges personals. Egea va 
voler reconèixer públicament 

la tasca dels seus companys 
del grup municipal socialista,  
–Porro, Lorenzana i Francis-
co Hierro–, l’exregidor Juan 
Parra i d’un dels membres del 
seu equip de campanya, Ismael 
Hernández. El cap de llista so-
cialista també va tenir paraules 
d’agraïment al seu entorn més 
directe, fent pujar a l’escenari 
a un dels seus millors amics, 
Xavi Forment, i a la seva dona, 
Rosa María Tarazaga. L’acte de 
presentació de la candidatura 
va acabar amb una fotografi a 
de família, a la que també s’hi 
van afegir els diputats Aranda 
i Guinart.
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DIVENDRES 24 DE MAIG

18 h. Animació infantil

22 h. Cinema a l’aire lliure. 

‘Hotel Transilvania 3’

DISSABTE 25 DE MAIG

11 h. Taller hama. 

Plaça de la Ribera

18 h. Espectacle de màgia

20 h. Orquestra

20.30 h. Botifarrada popular 

(tiquets a la venda una hora 
abans, a la pista)

DIUMENGE 26 DE MAIG

De 10 a 13 h. 7a trobada de 

puntaires de la Ribera

11 h. Xocolatada popular

D’11 a 13 h. Parc infantil

13 h. Festa de l’escuma i Holi

De 16 a 18 h. Parc infantil

18.30 h. Animació infantil

20 h. Rom cremat de fi de festa

més informació:Organitza: Col·labora:

Cs Montcada va presentar el 
17 de maig la seva candidatura 
per a les eleccions municipals 
del 26M en un acte a la Casa de 
la Vila, que va comptar amb la 
presència de la diputada Blanca 
Navarro i el secretari provincial 
de la formació taronja, Luis Teje-
dor. L’esdeveniment va comen-
çar amb la presentació de totes 
les persones que composen la 
llista, destacant les cinc prime-
res que lideren el projecte: Ana 
Pellicer (1), Juan Romero (2) 
–portaveu del grup municipal 
a l’Ajuntament–, Angelina del 
Pino (3), Raúl Giménez (4) i 
Manuel Guerrero (5).

Fites. En el torn d’intervencions, 
l’alcaldable va destacar que els 
principals objectius del partit 
en aquests comicis són “seguir 
creixent com a agrupació i go-
vernar Montcada i Reixac”. 
Pellicer també va parlar de les 

prioritats del partit al municipi 
per als propers quatre anys, com 
ara el soterrament de la línia fer-
roviària R2 al seu pas per la ciu-
tat, la reobertura de les urgències 
nocturnes al CAP Montcada, el 
reforç de la seguretat als barris 
amb l’ampliació dels efectius de 
la Policia Local i la millora de la 
neteja dels espais de la via pú-
blica com els parcs infantils i els 
carrers. “No volem més forats 
en el monòlit de les víctimes 
a les vies de tren; també exi-
girem que es compleixin els 
acords del Parlament en ma-
tèria de salut i destinarem els 
recursos necessaris per aturar 
els robatoris al municipi”, va 
dir Pellicer.
Per la seva banda, el secretari 
provincial va lloar la candidatu-
ra local “per la seva valentia i 
responsabilitat en un territori 
hostil per a Cs” i va reconèixer 
que no ha estat fàcil la seva cons-
titució després dels problemes 

interns que ha viscut la formació 
als últims mesos amb la dimissió 
dels seus tres regidors per diver-
gències amb la direcció del partit 
sobre la formació de la llista per 
al 26M. No obstant això,Tejedor 
va vaticinar uns bons resultats 
per a Cs als pròxims comicis mu-
nicipals i va demanar el suport 
de la ciutadania. “No volem 
tirar monedes a l’aire i que 
tornin a caure del costat equi-
vocat”, va dir en referència a la 
situació de fa quatre anys, en què 
la formació taronja va treure els 
mateixos vots que ICV-EUiA 
i la sort va decidir que el quart 
regidor que hi havia en joc entre 

Sílvia Alquézar | Montcada

Cs vol seguir creixent 
com a partit i liderar 
el proper govern local
La candidata rep el suport de la direcció provincial del partit

CIUTADANS

Ana Pellicer, al centre de la imatge, amb els primers membres de la llista electoral, la diputada i el secretari provincial de la formació
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les dues candidatures fos per a la 
coalició rogiverda, que fi nalment 
va arribar a l’Alcaldia.
Navarro va tancar els parla-
ments dient que Cs és “l’únic 
partit que defensa que Cata-
lunya som tots els que vivim 
i treballem aquí i creiem en la 
democràcia i la llibertat”. La 
parlamentària va advocar per un 
canvi de govern a la ciutat argu-
mentant que els ajuntaments no 
poden ser els “altaveus del sepa-
ratisme” i que Cs és “l’aposta 
del constitucionalisme”.

Rèplica al PP. En resposta a les 
crítiques rebudes per la candi-

data dels populars sobre el pa-
per del grup taronja en aquest 
mandat, Cs ha fet públic un co-
municat en què defensa la feina 
feta, que qualifi ca d’“oposició 
responsable”, donant suport a 
l’aprovació de mesures com la 
congelació de l’IBI durant tres 
anys; l’increment de la inversió 
social; la reparació del paviment 
del pavelló Miquel Poblet i la re-
forma de parcs infantils. 
La formació taronja demana el 
vot útil el 26M, “davant de la 
falta de projecte del PSC i la 
crisi del PP” i com única alter-
nativa “a un govern liderat per 
Podem i els independentistes”. 

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 30 d’abril de 2019, ha acordat 
aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la Vallençana Baixa (PAU 1 i 
PAU2) del terme municipal de Montcada i Reixac, promogut per l’Ajuntament.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris 
de més divulgació a l’àmbit municipal, al taulell d’anuncis, així com a 
e-Tauler de l’Ajuntament, a fi efecte que els interessats puguin consultar 
la documentació i fer al·legacions.

El projecte podrà consultar-se al departament Servei Jurídic de l’Àrea 
Territorial de 8 a 14 hores, Av. de la Unitat 6 i en la web municipal www.
montcada.cat en l’apartat e-Tauler.

L’Alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
Montcada i Reixac 13 de maig de 2019

EDICTE

En venda.  Pis al carrer Sant Jaume 
de 90m2, 4 habitacions, tot exterior, 
traster, fi nca de només 4 veïns, ter-
rassa comunitària. Preu: 152.000 
euros. De particular a particular. Tel. 
610 626 630. Ramona. 
En venda.  Cotxet de nadó en bon 
estat, amb cabàs i cadireta, model 
Muum Light II de Jané. Tel. 695 509 
925 (Sara). 
En venta.  Audi A2 1.4 (55kW 75PS) 
gasolina, año 2001, 90mil km, per-
fecto estado. Contaminación: B. ITV 
marzo’19. Precio negociable: 3.500 
euros. Tel. 692 345 602. 
Me ofrezco. Para obras de refor-

mas y pintura, así como trabajos 
económicos de fabricación y mon-
tajes de rótulos. Tels. 608 869 448-
634 247 675.
En traspaso.  Negocio de panade-
ría-granja en pleno funcionamiento. 
Zona Ayuntamiento. Tel. 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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ERC ha fet el míting més multi-
tudinari de la campanya. El 21 
de maig va aplegar prop de 200 
persones per escoltar el candi-
dat, Jordi Sánchez, acompanyat 
de l’exdiputat al Congrés Joan 
Tardà, de Jordi Solé –alcalde de 
Caldes de Montbui i candidat 
als comicis europeus, que tam-
bé tindran lloc el 26 de maig– i 
de les número 2 i 4 de la llista, 
Montse Ribera i M. Rosa Bor-
ràs, respectivament.
ERC aspira a consolidar-se en 
aquestes eleccions com una de 
les primeres forces al govern 
municipal per continuar el pro-
jecte progressita iniciat al 2015, 
quan va aconseguir tres regi-
dors i va entrar a formar part 
del tripartit d’esquerres que 
forma l’actual executiu junta-
ment amb Círculo i ICV-EUiA. 
Ribera va fer un balanç positiu 
de la gestió d’ERC a l’executiu 
local. “Hem aportat estabili-

tat i hem donat una lliçó de 
responsabilitat i seriositat per 
afrontar els greus problemes 
de la ciutat”, va dir.
En clau més europeista, Solé va 
demanar el suport de la ciuta-
dania a la candidatura encapça-
lada per Oriol Junqueras “per 
donar conèixer al Parlament 
europeu la repressió i la vul-
neració dels drets i les lliber-
tats de l’Estat espanyol”. 
El candidat a l’Alcaldia va co-
mençar el seu parlament recor-
dant els polítics empresonats i 
exiliats i va convidar a interve-
nir Roger Junqueras, germà del 
líder republicà a la presó, qui 
va parlar de la difícil situació 
que viu la família tot donant un 
missatge d’esperança i perseve-
rança. A continuació, Sánchez 
va fer balanç del que ha estat 
el mandat i va parlar del futur 
immediat. “Volem anar més 
enllà i consolidar la transfor-
mació que Montcada necessi-

ta i es mereix i espero liderar 
aquest projecte els pròxims 
quatre anys”, va dir.
Tardà va tancar l’acte demanant 
“omplir les urnes de paperetes 
grogues per construir, des dels 
municipis, la república catala-
na que volem, basada en una 
democràcia d’excel·lència”.

Aliances. En aquest campanya 
ERC ha adquirit compromisos 
amb alcaldables d’altres munici-
pis en la línia de sumar esforços 
per protegir de l’especulació els 
espais naturals de la Plana del 
Vallès –entre els quals hi ha el 
Pla de Reixac–, i de dissenyar 

Sílvia Alquézar/ Pilar Abián | Redacció

ERC aspira a consolidar 
el projecte progressista 
iniciat en aquest mandat
Jordi Sánchez vol ser el proper líder del nou govern local

ESQUERRA REPUBLICANA

Jordi Sánchez, segon per l’esquerra, acompanyat dels representats d’ERC que van intervenir a l’acte central de la formació
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Ribera, llegint la declaració conjunta d’alcaldables d’ERC per a la protecció de la Plana del Vallès
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Junts per Montcada ha dedicat 
la seva campanya a estar a peu 
de carrer per explicar a la ciu-
tadania els eixos del seu progra-
ma. L’únic acte públic convocat 
ha estat una trobada amb la  
premsa, el 13 de maig a Mont-
cada Nova, per anunciar una de 
les propostes que vol promoure 
de cara al proper mandat: re-

cuperar l’esplanada que hi ha 
entre el pavelló Miquel Poblet i 
l’autopista per convertir-la en un 
espai per a la ciutadania que in-
clogui un parc infantil, una zona 
d’skate per a joves i un agility 
parc per a gossos. 
El cap de llista i portaveu muni-
cipal del PDeCAT, Joan Carles 
Paredes, va destacar que la zona 
és un punt neuràlgic pròxim a 

tres centres educatius, el Font Fre-
da, La Salle i l’institut Montserrat 
Miró i el Casal Cívic de Montca-
da. “Creiem que és una pena 
que aquest espai estigui aban-
donat i apostem per aprofi -
tar-lo i perquè la ciutadania 
el pugui gaudir”, va dir l’alcal-
dable, acompanyat de la número 
2 de la llista, Montse Sánchez, i el 
número 3, Daniel Remesar.

Laura Grau | Montcada Nova

JxM proposa convertir l’esplanada de 
davant del Poblet en un espai de lleure
Paredes parla d’instal·lar-hi un parc infantil, una pista d’skate i un agility per a gossos

JUNTS PER MONTCADA
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Paredes (al centre), acompanyat de la número 2, Montse Sánchez, i del número 3, Daniel Remesar, a l’espai que JxM vol transformar

una estratègia conjunta al vol-
tant de la llera metropolitana 
del Besòs. El partit també pro-
posa un nou model de gestió 
per a les localitats de l’entorn de 

Barcelona que permeti afrontar 
els reptes de futur “dins un ter-
ritori cohesionat i sostenible, 
amb els valors d’equitat i jus-
tícia social”.
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La candidatura d’En Comú Po-
dem Montcada (ECP) vol conti-
nuar al govern amb l’objectiu de 
“seguir avançant per fer una 
Montcada més justa, sostenible 
i feminista”. Aquest és el missat-
ge que l’actual alcaldessa i cap de 
llista dels comuns, Laura Cam-
pos, ha fet arribar a l’electorat en 
els diferents actes convocats per 
presentar el seu programa. 
El 20 de maig, a la Casa de la 
Vila, els primers quatre mem-
bres de la llista d’ECP van ex-
plicar les seves propostes, assis-
tint com a convidada la líder del 
grup parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Jéssica Albi-
ach. Abans de parlar de futur, 
els  candidats dels comuns van 
defensar la gestió feta durant 
l’actual mandat, posant en valor 
que la inversió en polítiques so-
cials ha estat, “la més elevada 
de la història de Montcada, 
malgrat el deute econòmic 

heredat de l’anterior govern 
sociovergent”, van dir. 

Propostes. Desenvolupar els 
Plans Locals en matèria d’in-
clusió social, drets LGTBI o 
drogues i i pantalles és un dels 
objectius d’ECP cara al pro-
per mandat. El programa dels 
comuns també inclou destinar 
més recursos al Servei d’Aten-
ció Domiciliària; la posada en 
marxa d’un projecte per abor-
dar la solitud de la gent gran; 
l’aplicació de la tarifació social 
en nous serveis; l’impuls d’una 
residència geriàtrica pública, i la 
creació d’un alberg per a perso-
nes sense llar. Altres propostes 
passen per crear els consells de 
barri; incrementar les subven-
cions a les entitats i la partida 
dels pressupostos participatius; 
augmentar el parc d’habitatge 
social i el sòl públic per a pisos 
protegits; fer un protocol de 
violències masclistes; millorar  

els equipaments educatius; crear 
més espais per a joves i ampliar 
l’oferta d’arts plàstiques i musi-
cals, entre d’altres. 

Compensacions. Campos, per 
la seva banda, a l’igual que va 
fer l’11 de maig durant la visita 
del candidat dels comuns a les 
eleccions europees, Ernest Ur-
tasun, va anunciar la voluntat 
de “sol·licitar a la Generalitat 
i al Ministeri d’Hisenda la 
consideració de Montcada i 
Reixac com a municipi singu-
lar”. La petició respon al cost 
que la localitat assumeix per 
l’elevat nombre d’infraestruc-

Laura Grau/ Pilar Abián | Redacció

‘Volem seguir avançant 
per un municipi més just, 
feminista i sostenible’
La candidata d’ECP, Laura Campos, satisfeta de la gestió feta

EN COMÚ PODEM

Campos, durant la seva intervenció el dia 20, amb la resta de ponents, Juan Carlos de la Torre, Jéssica Segovia, Mar Sempere i Jéssica Albiach
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La candidata del comuns i Ernest Urtasun, parlant sobre infraestructures amb l’autopista de fons
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El candidat d’Alternativa per 
Montcada (ApMiR) i actual pre-
sident de l’Àrea Econòmica de 
l’Ajuntament s’ha mostrat molt 
satisfet durant la campanya del 
treball que està fent el seu equip 
tenint en compte que presen-
tar-se als comicis va ser una de-
cisió presa en pocs dies, un cop 
es va confi rmar que EUiA no 
aniria a la coalició dels comuns. 
“Estem molt il·lusionats en 
veure la resposta que la nos-
tra llista està tenint als barris 
i, passi el que passi el 26 de 
maig, en sortirem reforçats”, 
ha manifestat l’alcaldable. Gil 
també ha posat en valor el fet 
que la candidatura d’ApMiR es-
tigui formada per gent que porta 
molts anys dedicada a l’activis-
me i ha criticat els partits que ara 
abanderen lluites com la recupe-
ració de les urgències nocturnes 
al CAP Montcada i que, segons 
diu, mai no han estat directa-

ment implicats amb les mobilit-
zacions impulsades per la Favmir 
i la Taula per la Salut. 

Actes a barris. A banda d’instal-
lar parades amb propaganda elec-
toral a diferents barris, ApMiR 
també ha fet actes per donar a 
conèixer el seu programa. El 19 
de maig, el candidat i la número 
3, Sonia Ortega, van explicar les 
seves propostes a Can Sant Joan. 
Ortega va parlar de recuperar el 
projecte de fer un estacionament 
de vehicles a la plaça de la Pedra, 
que és propietat d’Adif, i també de 
transformar el Kursaal en un ate-
neu popular. 
Gil es va centrar més en aspectes 
de la via pública, com ara l’estat 
de les voreres, l’asfaltat dels car-
rers i el funcionament de les esca-
les mecàniques de la muntanyeta. 
“Amb el regidor de barri no 
n’hi ha prou, cal que hi hagi un 
edil responsable en exclusiva 
de Serveis Municipals que faci 

un seguiment de tots els proble-
mes que hi ha a la via públi-
ca”, va dir. L’alcaldable d’ApMiR 
també va plantejar obertament el 
trasllat de la cimentera. “Sembla 
que en aquesta campanya nin-
gú ja no en parla”, va assenyalar 
el candidat.
En un altre acte fet al parc del 
Turó Blau de Can Cuiàs, Gil, 
acompanyat de la número 6, Dèlia 
García, va presentar les seves pro-
postes per pal·liar les defi ciències 
que pateix el barri en matèria de 
mobilitat i manca d’espais d’oci. 
També va parlar de millorar la 
connexió amb Ciutat Meridiana 
i de l’anella cívica que ha impul-

Pilar Abián/ Rafa Jiménez | Redacció

ApMiR posa en valor 
la trajectòria activista 
dels membres de la llista
Òscar Gil es mostra il·lusionat amb el treball del seu equip 

ALTERNATIVA PER MONTCADA I REIXAC

El candidat d’Alternativa per Montcada i Reixac, Òscar Gil, acompanyat de la número 3, Sonia Ortega, a l’acte convocat a Can Sant Joan
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Dèlia García, número 6 de la llista d’ApMiR, amb Gil, durant la trobada feta a Can Cuiàs
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tures que suporta com a porta 
d’entrada nord a Barcelona. 
“No pot ser que els diners que 
rebem de l’Estat i d’altres ad-
ministracions siguin en funció 

del nombre d’habitants sense 
tenir en compte la nostra si-
tuació; el municipi hauria de 
tenir benefi cis fi scals i poder 
optar a més subvencions”.

sat el govern local per poder ar-
ribar fi ns a Can Sant Joan i Terra 
Nostra amb bicicleta i a peu. Així 
mateix, ApMiR proposa obrir un 
debat amb la ciutadania sobre els 

futurs usos del Torrent del Bosc 
Llarg. Respecte possibles pactes 
postelectorals, Gil es va mostrar 
partidari d’un govern d’esquerres 
sense incloure el PSC.
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L’alcaldable pel PP, Eva García, 
s’erigeix “l’única opció seriosa 
per defensar els valors del cons-
titucionalisme al municipi”, 
així ho ha expressat durant la 
campanya en què ha reivindicat 
el vot útil enfront Cs, la candida-
tura d’ideologia més propera. Per 
a García, donar suport a aquest 
partit signifi ca “llençar el vot” i 
ho argumenta criticant la seva ac-
tuació durant aquest mandat que 
titlla d’“espectacle lamentable”, 
tot recordant les dimissions dels 
tres membres del grup a pocs 
més de dos mesos per a les elec-
cions i el suport donat al govern 
d’ICV-EUiA, ERC i Círculo per 
a l’aprovació dels pressupostos 
durant tres anys consecutius.
“Cs ha estat la crossa del go-
vern separatista; ara la seva 
candidata assegura que són el 
canvi, però en realitat són el 
recanvi per a unes polítiques 
d’esquerres que ens han dut 

a tenir menys seguretat i més 
brutícia als carrers”, ha mani-
festat la candidata popular.

Compromisos. Durant la campa-
nya, la cap de llista del PP ha fet 
diferents accions per visualitzar 
quines són les prioritats del seu 
partit. El 16 de maig va visitar les 
instal·lacions de Lafarge-Holcim 
acompanyada per Santi Rodrí-
guez, diputat i portaveu del seu 
partit al Parlament de Catalunya-
per expressar així el seu suport 
i compromís amb l’empresa da-
vant de “l’assetjament ferotge” 
que, va dir, ha sofert els últims 
anys per part del govern munici-
pal. “Hem de trobar l’equilibri 
entre la salut dels veïns, que 
sempre ha d’anar per davant, 
i l’activitat d’una empresa a 
la que també exigim, tal i com 
està fent, que passi tots els con-
trols mediambientals i indus-
trials que marca la llei”, va co-
mentar l’alcaldable del PP.

Rodríguez va voler donar un 
missatge de tranquil·litat al veïnat 
de Can Sant Joan, assegurant que 
si Lafarge segueix amb la seva 
producció és perquè l’administra-
ció està fent un control ambiental 
d’una empresa que també adopta 
mesures per garantir que no es fa 
activitats molestes o perjudicials 
per a la ciutadania. 
L’alcaldable del PP també s’ha 
compromès durant la campanya 
a rebaixar l’IBI un 10% si arriba a 
l’Alcaldia. La reducció de l’impost 
es faria de forma progressiva fi ns 
acabar el mandat. García aposta 
per una rebaixa dels impostos i 
creu que l’Ajuntament pot con-
seguir més ingressos provoment 

Pilar Abián | Redacció

El PP es postul·la com 
l’únic partit garant del
constitucionalisme
La candidata demana el vot útil a expenses de Ciutadans

PARTIT POPULAR

Eva García es va reunir el 16 de maig amb el director de Lafarge, Vicente Pedro, acompanyada del portaveu del PP al Parlament, Santi Rodríguez
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La candidata, amb el número dos de la llista, Daniel López, davant de la seu de la Policia Local
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l’arribada d’empreses i emprene-
dors, unes polítiques que, consi-
dera, l’actual govern no ha fet.
L’alcaldable popular també pro-
posa aumentar en un 20% els 

efectius de la Policia Local i do-
tar-los de més mitjans així com 
endurir les ordenances munici-
pals “perquè l’incivisme sigui 
perseguit i multat”. 

Quatre anys després d’accedir 
per primera vegada a l’Ajunta-
ment, aconseguint un regidor a 
l’oposició, la CUP Montcada es 
planteja com a objectiu augmen-
tar la seva representació munici-
pal per aplicar “polítiques que 
siguin real ment d’esquerres”, 
seguint tres eixos d’actuació: el 
feminisme, la democràcia directa 
i l’ecologisme. Ho va explicar el 
cap de la llista cupaire,  Joel Se-
garra, durant l’acte central de la 
campanya, celebrat a l’Auditori 
Municipal el 17 de maig. 
L’alcaldable va posar en valor la 
riquesa natural del territori i la 
necessitat de protegir-lo de l’es-
peculació amb accions concretes. 
També es va referir a la contami-
nació provocada per la cimente-
ra LafargeHolcim. “No podem 
acceptar que, per ser un poble 
de la perifèria, tinguem una 
pitjor salut”, va dir Segarra, 
que va acabar apel·lant a l’espe-

rit de desobediència de l’1 i del 3 
d’octubre.  La número 2, Paula 
Vázquez, va fer balanç de la ges-
tió feta durant aquest mandat, 
destacant el projecte Montcada 
del Revès, que va destapar males 
praxis del govern sociovergent i 
la presentació de mocions al Ple, 
com la retirada del retrat del rei 
Felip VIè i la proposta per mu-
nicipalitzar la gestió de l’aigua. 
“Però, no només hem fet feina 
des de la institució, sinó sobre-
tot al carrer per no perdre el 
contacte amb la gent”, va re-
marcar Vázquez. 
L’exdiputada de la CUP, Eulàlia 
Reguant, va defi nir la proposta 
cupaire com “l’esmena a la to-
talitat del Règim del 1978 des 
de l’esquerra independentista, 
feminista i ecologista” i va de-
fensar el municipalisme com “la 
volta de canvi”, posant com a 
exemple el moviment d’insub-
misos contra el servei militar, les 
consultes populars per la inde-

pendència, els comitès de vaga 
general i la mobilització dels 
CDR. “Hem de continuar 
sent la pedra a la sabata de la 
sociovergència”, va concloure.  

Municipalisme. La CUP va fer 
un altre acte de campanya el 22 
de maig al Casal El Brot sobre 
experiències de govern a càrrec 
de l’alcalde de Navàs, Jaume Ca-
sals, i la regidora de Polítiques 
Socials de Cerdanyola, Elvira 
Vila, que van explicar els obsta-
cles que es van trobar a l’arribar 
a l’administració per aplicar les 
seves polítiques, especialment 
la recuperació de la gestió pú-

blica de serveis. Ambdós edils 
van reconèixer la lentitud de la 
maquinària administrativa dels 
ajuntaments, que topa sovint 

amb les restriccions legals que 
imposa l’estat i amb la xarxa de 
clientelisme amb el sector privat 
heretada dels governs anteriors.

Laura Grau | Montcada

La CUP vol créixer per fer 
polítiques que siguin 
‘realment d’esquerres’
Feminisme, democràcia i ecologisme, eixos de la campanya 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

Els membres de la llista cupaire van pujar a l’escenari al fi nal de l’acte central de campanya, que va comptar amb la presència d’Eulàlia Reguant
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L’alcalde de Navàs, Jaume Casals, i la regidora de Polítiques Socials de Cerdanyola, Elvira Vila
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El primer dia de campanya, Vox 
Montcada va presentar pública-
ment a la Casa de la Vila davant 
d’una dotzena de persones la 
seva candidatura per a les elec-
cions municipals encapçalada pel 
montcadenc David Passarell, ad-
vocat i enginyer de professió i qui 
l’any 2011 va formar part de les 
llistes d’ERC. Acompanyat de la 
número 4, Paula Palacios, i el nú-
mero 11, David Castells, l’alcal-
dable va carregar contra l’actual i 
l’anterior govern local i va desta-
car que l’objectiu del seu partit és 
“acabar amb els esquemes del 
progressisme, reduir els impos-
tos i rebaixar la despesa públi-
ca i el malbaratament”. 

Retallades. La formació preveu 
estalviar 5’38 milions d’euros del 
pressupost municipal eliminant 
subvencions a partits polítics i a 
entitats entenent que promouen 
el “clientelisme” i el tancament 

de departaments municipals com 
Montcada Comunicació, entre 
d’altres mesures. Segons Passa-
rell, una part d’aquests diners es 
destinarien a les escoles bressol 
perquè fossin gratuïtes. Una al-
tra de les propostes és no cobrar 
els guals.
Pel que fa a la gestió de l’Ajun-
tament, Vox planteja la reducció 
de la burocràcia i la prestació de 
serveis que només siguin com-
petència de l’administració lo-
cal. De les despeses corrents, la 
formació assegura que estalviarà 
un total d’1’2 milions eliminant, 
entre d’altres, l’encàrrec d’estudis 
urbaenístics i projectes d’obres a 
empreses externes. Quant a a la 
plantilla municipal, d’una banda 
proposa la pujada del salari dels 
treballadors “perquè prestin un 
millor servei a la ciutadania” i de 
l’altra, la supressió dels llocs i dels 
departaments “que no compleixin 
una funció clara de servei”. 
En matèria de polítiques socials, 

el partit inclou en el seu progra-
ma la venda de patrimoni muni-
cipal per construir 500 habitatges 
socials. Respecte a les ajudes a 
persones d’entorns vulnerables, 
Vox avança que “seran revisa-
des amb lupa perquè ni ocu-
pes, ni incívics ni els inadap-
tats al nostre sistema de vida 
puguin viure sense treballar”. 

Actuacions urbanístiques. Passa-
rell també va fer referència a pro-
blemàtiques urbanístiques histò-
riques pendents de resoldre, com 
ara la regularització del Bosc d’en 
Vilaró, a la Serralada de Marina, 
que d’acord amb la Llei no es pot 
legalitzar en trobar-se en sòl fo-
restal. Malgrat que la competèn-

Sílvia Alquézar | Redacció

Vox es presenta per 
primer cop i vol acabar 
amb el ‘progressisme’
El partit proposa reduir impostos i rebaixar la despesa pública

ESTRENA A LES MUNICIPALS

El candidat de Vox, David Passarell, amb el número 11 de la llista, David Castells
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cia no és municipal l’alcaldable 
de Vox, assegura que la solució 
al problema està en mans de 
l’Ajuntament. Pel que fa a altres 
zones com la Vallençana Baixa, 
on el veïnat haurà de pagar una 
part de les despeses d’urbanitza-
ció, el número 1 de Vox conside-
ra un despropòsit que els veïns 
hagin d’assumir el cost de les 
obres, com marca la llei. 
Passarell també va parlar de con-
tractar els facultatius necessaris 
per reobrir les urgències noctur-
nes, potenciar la Policia Local 
per erradicar l’ocupació d’habi-
tatges i l’incivisme i acabar amb 
“la imposició de la llengua ca-
talana a l’administració local”, 
va dir.

A diferència de la resta de 
candidatures, Vivimir practi-
cament no ha penjat cartells de 
propaganda electoral durant la 
campanya. La decisió ha estat 
per un doble motiu, d’una ban-
da, econòmic, i de l’altra, per no 
embrutar més el municipi, segons 
han expressat els membres de la 
candidatura. Les xarxes socials i 
la presència al carrer han estat 
els dos canals que Vivimir ha 
utilitzat per comunicar les seves 
propostes a l’electorat. 
Segons ha fet saber la forma-
ció a través d’un comunicat, la 
candidatura ha tingut una bona 
acceptació i rebuda de la ciuta-
dania “tant pel nostre tarannà 
municipalista com per les pro-
postes formulades”, ha assenya-
lat el cap de llista, Rafa Ruiz. La 
formació insisteix molt en la idea 
que no depèn de cap direcció ex-
terna i titlla la resta de candida-
tures de “sucursalistes”.

Propostes. Vivimir inclou en el 
seu programa la creació d’un 

equip mèdic nocturn al CAP 
pagat amb els diners que ac-
tualment reben els partits amb 
representació al Ple; un sistema 
de videovigilància per donar su-
port a la Policia Local i el cens 
obligatori d’ADN d’animals de 
companyia, entre d’altres.
Una altra de les propostes es-
trella del partit és fer pla de res-
cat de comunitats de veïns amb 
la contractació d’un administra-
dor de fi nques única a cada bar-

ri supervisat per l’Ofi cina Local 
d’Habitatge. Per analitzar la vi-
abilitat de la iniciativa, Vivimir 
ha contactat amb diferents pro-
fessionals del sector.
El partit també incideix en acon-
seguir que Montcada i Reixac 
deixi d’estar subordinada a les 
necessitats de l’àrea metropolita-
na i sigui compensada pel peat-
ge que suporta, quant a l’impac-
te d’infraestructures, en ser una 
porta d’accés a Barcelona.

El nou partit Vivimir, satisfet amb el 
grau d’acceptació de les seves idees
La formació que encapçala Rafa Ruiz ha centrat la seva campanya en les xarxes socials

VIVIM MONTCADA I REIXAC
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Ruiz –a l’esquerra– a la Ribera, amb membres de la llista i un representant de Finques Guinardó 

Les entitats de gent gran del Ca-
sal Cívic de Montcada i del Ca-
sal de la Mina han enviat a les 
formacions polítiques que con-
corren a les eleccions municipals 
el manifest que ha elaborat la 
Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (Fatec) amb 
les necessitats del col·lectiu.  
El document recull diverses ini-
ciatives com aplicar preus sub-
vencionats en els casos de vul-
nerabilitat als subministraments 
dels serveis bàsics; posar a dis-
posició dels usuaris grans amb 
problemes de mobilitat un servei 
de desplaçament per arribar als 
serveis sanitaris; donar suport 
econòmic per al manteniment i 
millora dels casals i equipaments 
cívics; potenciar la participació 
activa i constant de les persones 
grans al municipi; promoure el 
voluntariat; demanar la creació 
d’una regidoria de Gent Gran i 
fer polítiques que ajudar a provo-
car un canvi de mentalitat per-
què la ciutadania entengui que 
l’envelliment és una oportunitat i 
no un problema.

Sílvia Alquézar | Redacció

La gent gran 
trasllada les 
seves demandes 
als candidats

Pilar Abián | Redacció
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Fins al 7 de juny es poden sol-
licitar els ajuts que atorga el 
Ministeri de Foment per pagar 
el cost del lloguer. Els montca-
dencs interessats en la convoca-
tòria s’han d’adreçar a l’Ofi cina 
Local d’Habitatge, a l’avinguda 
de la Unitat, 6, al mateix edifi ci 
de l’Ajuntament. 
Les subvencions les poden de-
manar els titulars d’un contracte 
de lloguer d’un habitatge que 
sigui el seu domicili habitual i 
en el qual hi estiguin empadro-
nats. L’import del mateix no pot 
superar els 750 euros al mes –a 
excepció de les famílies nombro-
ses, cas en que es pot arribar als 
900 euros. El cobrament del llo-
guer s’ha de fer mitjançant una 
entitat fi nancera i s’ha d’estar al 
corrent del pagament.

Requisits. Les bases dels ajuts 
estableixen un màxim de renda, 
uns requisits de la unitat de con-
vivència i una sèrie de documen-
tació a presentar, informació que 
es pot consultar al detall al web 
de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
La subvenció que s’hi atorga és 
del 40% de l’import del lloguer 
anual –es té en compte el rebut 
corresponent al mes anterior a 
la presentació de la sol·licitud–, 
amb un màxim de 2.400 euros. 
La petició l’han de tramitar 
tant les persones que demanen 
l’ajuda per primer cop, com les 
que ja ho han fet en anteriors 
ocasions.

Pilar Abián | Redacció

Els ajuts estatals 
per sufragar part 
del lloguer ja es 
poden demanar
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SOTERRAMENT DE L’R2
La redacció del projecte podria estar 
enllestida al juny en compliment del 
calendari previst per la comissió tècnica

URBANISME

Aprovat el projecte 
de reparcel·lació de 
l’Estany de Gallecs
El document romandrà un mes en exposició pública

L’Ajuntament, per Junta de Go-
vern Local, va aprovar el 21 de 
maig el projecte de reparcel·lació 
de les fi nques de la urbanització 
l’Estany de Gallecs, consensuat 
amb l’AV i els propietaris dels 
solars. El document romandrà 
un mes en exposició pública, 
per a la recollida de possibles al-
legacions. “Estem molt satisfets 
de poder culminar el procés de 
consolidació de la urbanització 
i d’haver arribat a un consens 
amb el veïnat”, ha expressat el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). 

En la mateixa línia s’ha manifes-
tat el president de l’entitat veïnal, 
Francesc Cardona, qui veu la 
regularització de la urbanització 
a tocar després de 40 anys d’es-
pera. “Al llarg de tot aquest 
temps teníem la incertesa que 
l’Incasòl fos el propietari de 
les fi nques que als anys 70 es-
taven sense escripturar; ara ja 
ha quedat clar que no és així, 
tot gràcies a la tasca que ha fet 

l’Ajuntament amb el regidor 
d’Urbanisme al capdavant”, 
ha dit Cardona. El president de 
l’AV confi a que durant el proper 
mandat es faci efectiu el projecte 
d’urbanització que compta amb 
el suport del 70% de la quarante-
na de propietaris de l’espai.

Costos. La reparcel·lació detalla 
les càrregues econòmiques que 
haurà de pagar cada propietari 
per tal de regularitzar el sector 
en funció dels seus drets d’edifi -
cació, és a dir, aquelles persones 
que hi puguin obtenir més be-
nefi cis, assumiran més despesa. 
Segons l’AV, el cost del m2 s’ha 
fi xat en 31 euros, això vol dir 
que la mitjana d’una parcel·la de 
1.000 m2 serà de 31.000. La ma-
joria dels propietaris dels solars 
afectats com a zones verdes seran 
compensats amb drets d’urbanit-
zació en una altra parcel·la i no-
més en un cas, amb indemnitza-
ció econòmica.
El projecte de consolidació de 
l’Estany de Gallecs està valorat 
en 2,2 milions d’euros i preveu 
l’asfaltat dels vials i la creació de 
voreres de formigó a pràctica-
ment tot el sector, l’arranjament 
de l’accés al barri des de la carre-
tera C-155, la creació de la xarxa 
de clavegueram i d’aigua potable 
i substituir-hi l’actual enllumenat 
per un de baix consum.

Pilar Abián | Redacció

Aquest mes de maig 
han començat les 
obres per fer arribar 
l’aigua potable a 
la urbanització

Vista aèria de la urbanització, que es troba enmig del parc agroforestal de Gallecs

MUNTANYETA DE LA FONT PUDENTA
Comencen els treballs per fer la connexió entre els 
carrers Barberà i Medinacel·li que duraran sis mesos

L’actuació s’ha iniciat al fi nal del carrer Barberà, amb el desbros-
sament de la vegetació del talús per on passarà el nou vial. La in-
tervenció té com a objectiu resoldre el greu problema de mobilitat 
existent en aquest sector i que impedeix que els vehicles de serveis 
d’emergència o els camions de recollida d’escombreries hi puguin 
accedir. Un cop connectats Barberà i Medinacel·li, el primer deixa-
rà de tenir dos sentits de circulació i només serà d’entrada, mentre 
que la sortida es farà pel carrer Elisenda de Montcada. Amb la inter-
venció es preveu guanyar 18 nous aparcaments i es podran ubicar 
contenidors d’escombraries de superfície per a la recollida de les 
cinc fraccions. Tot i que la intervenció compta amb el vistiplau de 
l’AV Font Pudenta-Muntanyeta, hi ha veïns que han expressat les 
seves reticències per l’augment de densitat de trànsit a carrers que 
ara són molt tranquils, com Medinacel·li o Elisenda.  També hi ha 
preocupació de l’impacte que les obres puguin tenir en el mur de 
contenció de les cases més properes al talús on es farà la inter-
venció. Des del departament d’Urbanisme, s’ha volgut llençar un 
missatge de tranquil·litat assegurant que s’han fet les valoracions 
tècniques pertinents per garantir la intervenció | PA
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...També és notícia...............................................
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Agents dels Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’Investigació de les 
comissaries de Gavà, Cerdanyola 
del Vallès i Sant Boi de Llobregat 
han resolt sis robatoris amb força 
en domicilis de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, inclosa Mont-
cada i Reixac. En tots sis casos 
el modus operandi era el mateix, 
l’individu escalava la façana dels 
edifi cis i forçava una fi nestra de 
la terrassa o del balcó, amb la in-
tenció de sostreure joies i diners 
en efectiu. L’home, de 21 anys i 
veí de Barcelona, va ser detingut 
a l’aeroport quan pretenia sortir 
del país | LRL’AV de Can Sant Joan va convidar 

el 9 de maig al Kursaal l’acadèmic 
i activista mediambiental Sergio 
Ruiz Cayuela perquè presentés 
el seu treball de fi nal de màster 
titulat ‘Incineració o valorització de 
residus? Violència narrativa a Can 
Sant Joan’, sobre el confl icte entre 
el barri i la cimentera LafargeHol-
cim. La tesi principal del treball és 
que barris com Can Sant Joan són 
el que s’anomena “àrees de sacrifi -
ci”, és a dir, zones urbanes habita-
des per persones de classe obrera i 
especialment vulnerable escollides 
pels poders polítics i econòmics 
per ubicar-hi indústries i infraes-
tructures. L’investigador manté que 
la contaminació és una forma de 
“violència lenta” contra la població 
–perquè els seus efectes són a llarg 
termini i difícils de visibilitzar– i basa 
en tres eixos el discurs narratiu que 
utilitzen les empreses per legitimar-
se: el cas omís a les queixes de la 
comunitat, que normalment és una 
població amb poca projecció públi-
ca; la compensació, mitjançant la 

tàctica de subvencionar entitats de 
la població afectada i presentar-se 
com una empresa que contribueix 
al progrés de la ciutat i la utilitza-
ció de la ciència –fi nançant estudis 
propis– per crear dubtes sobre la 
responsabilitat de la contaminació 
i els seus efectes. Ruiz va acusar 
Lafarge-Holcim de fer servir totes 
aquestes estratègies per legitimar 
la seva activitat contaminant al 
municipi i va proposar crear una 
“guerrilla narrativa” per sabotejar 
el discurs dominant, posant com 
a exemple la tasca de l’AV de Can 
Sant Joan, la Coordinadora Antiin-
cineració de Montcada i Reixac i 
mitjans com ‘La Hoja Informativa’. 
“Hem de construir narratives al-
ternatives des de les comunitats 
afectades i utilitzar les històries 
personals per conscienciar la so-
cietat”, va proposar l’investigador, 
que va animar el públic a escriure 
les seves vivències de lluita am-
biental al web Toxic Bios, un atles 
que recull testimonis personals 
d’arreu d’Europa | LG

SOTERRAMENT DE L’R2

L’Ajuntament presenta una proposta perquè la llosa que cobrirà el 
túnel tingui un pla continu entre carrers, salvant el desnivell existent

ACTIVISTA MEDIAMBIENTAL 
Sergi Ruiz proposa ‘guerrilles narratives’ contra 
els discursos de les empreses contaminants

L’Ajuntament de la Llagosta denunciarà davant de l’Agència Catalana de 
l’Aigua l’abocament d’aigües residuals que es va produir el 17 de maig 
a la riera Seca provinent de la fàbrica de pintures Valentine, ubicada al 
polígon Can Milans de Montcada i Reixac. El consistori de la població 
veïna espera que “la denúncia acabi a la Fiscalia de Medi Ambient i 
s’actuï amb contundència contra els responsables de l’abocament”. 
L’Ajuntament de Montcada i Reixac també ha requerit informació a 
l’empresa sobre el succés, que hauria estat accidental i va tintar l’aigua 
de diferents colors. El consistori va ser alertat dels fets per trucades te-
lefòniques de diversos veïns, motiu pel qual agents de la Policia Local i 
inspectors del departament municipal de Medi Ambient, acompanyats 
de tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i el Consorci Besòs-Tordera, van inspeccionar el punt on s’havia 
produït l’incident. La corporació local ha fet un requeriment a Valentine 
perquè netegi la zona i ha demanat un informe detallat de les causes de 
l’episodi. La fàbrica s’ha compromès a fer analítiques per comprovar si hi 
hagut fi ltracions al subsòl. Un cop tingui l’informe, l’Ajuntament valorarà 
si s’han de reclamar a l’empresa mesures correctores complementàries 
per tal que els fets no es tornin a repetir | LR

ABOCAMENT DE VALENTINE
L’Ajuntament de la Llagosta denuncia a l’ACA el 
vessament d’aigües residuals a la riera Seca 

La direcció i els sindicats de Nissan han arribat a un acord per a la sor-
tida de 600 empleats de les plantes que la companyia automobilística 
té a Montcada i la Zona Franca de Barcelona. L’acord, que ara haurà 
de ser ratifi cat en assemblea per la plantilla, preveu fi ns a 550 preju-
bilacions, que s’estableixen en un 85% del net i una prima d’indem-
nització equivalent al 5% del salari net fi ns als 63 anys, mentre que la 
resta seran baixes incentivades. El nou conveni col·lectiu també preveu 
un increment salarial del 4% i mesures per optimitzar l’organització del 
treball, entre les quals fi gura un pla estratègic de formació per a la mi-
llora de les habilitats enfocades especialment als col·lectius d’operaris 
i especialistes. La direcció també farà una inversió equivalent als 70 
milions d’euros per adequar la planta de pintura a la normativa medi-
ambiental vigent | SA

TREBALL
Acord a Nissan per reduir 600 places de feina 
entre les plantes de Montcada i Zona Franca
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La matinal organitzada pel col·lectiu Montcada Som 
Rius amb el suport de l’Ajuntament i l’ADF per a la 
neteja de la llera del riu Ripoll l’11 de maig va ser 
tot un èxit. Més d’un centenar de persones, entre 
d’alumnes de l’escola Fedac i familiars, van parti-
cipar a l’activitat que volia posar de manifest la de-
gradació de l’espai a conseqüència de les deixalles 

que es llencen habitualment a l’espai fl uvial. En total, 
entre ferralla, envasos i d’altres objectes s’han recollit 
1,4 tones de residus que van ser traslladats a la Dei-
xalleria Municipal. El regidor de Medi Ambient, José 
Domínguez (Círculo), va felicitar especialment Som 
Rius per la tasca pedagògica feta a l’escola per invo-
lucrar els alumnes | PA

CONSCIENCIACIÓ MEDIAMBIENTAL

Èxit de la jornada de neteja del Ripoll organitzada pel col·lectiu Som Rius
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L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) 
s’ha compromès a estudiar la proposta municipal so-
bre el nivell de la llosa que cobrirà el futur túnel de 
la línia de Rodalies per tal que aquesta tingui un pla 
continu entre carrers, salvant el desnivell existent en-
tre ambdós costats del traçat de la línia. Aquest va ser 
el principal tema tractat a la reunió que va tenir lloc el 
21 de maig a les dependències del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
A la trobada van assistir representants del Minis-
teri de Foment, de l’Adif, de l’Ajuntament de Bar-
celona, l’Agència Catalana de l’Aigua i la Direcció 
General d’Infraestructures, a més dels tècnics de 
la unió temporal d’empreses que s’encarrega de la 
redacció de l’estudi informatiu i dels projectes bàsic 
i constructiu del soterrament de l’R2. Per part del 
consistori montcadenc hi van assistir l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), i la coordinadora 
de l’Àrea Territorial, Marta Bunyesch. Campos ha 
valorat la reunió com a molt positiva. “Cada dia 
veiem més a prop la fi nalització de la redacció 
del projecte”, ha dit. Per la seva banda, Sánchez 
ha celebrat que el Ministeri i Adif estiguin complint 
els terminis. “Això és molt bo per a Montcada”, ha 
manifestat l’edil.

Calendari. Durant la reunió, el director de Projectes 
d’Adif, Juan Carlos Monge, va confi rmar que els tre-
balls avancen a bon ritme i que la data fi xada per a 
la fi nalització de la redacció del projecte bàsic con-

Detingut l’autor d’un 
robatori a un domicili 
de la localitat
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tinua sent el mes de juny. Monge també va explicar 
tota la tramitació administrativa que han de fer les 
diferents administracions per tal d’aprovar el pro-
jecte bàsic. Per la seva banda, Daniel Fernández, el 
catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i expert en hidrologia contractat per Adif, va con-
fi rmar que les mesures correctores que s’aplicaran 
durant l’actuació permetran la correcta circulació 
de les aigües freàtiques entre ambdós costats de la 
infraestructura ferroviària.
A la trobada també es va presentar la proposta per 
a la futura estació de tren de Montcada i Reixac de 
l’R2, que s’ubicarà al costat del carrer Guadiana, 
ja que l’actual edifi ci –que es conservarà com a 
element inclòs al Catàleg de Patrimoni– no es pot 
aprofi tar com a tal. La propera reunió de la comissió 
de seguiment es farà el 10 de juliol | LR
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El centre celebrarà el 31 de maig l’efemèride amb una festa i la inauguració d’una exposició retrospectiva de la seva història

L’escola Reixac recupera el seu passat 
de lluita amb motiu del 40è aniversari 

L’escola Reixac celebrarà el 31 de 
maig l’acte central del seu 40è ani-
versari amb una festa adreçada a 
la comunitat educativa actual i de 
les etapes anteriors. Amb motiu 
de l’efemèride, el col·legi presen-
tarà una exposició retrospectiva 
basada en un treball de recerca 
sobre els seus inicis realitzat per la 
directora, Heidi Gabarrón, amb la 
col·laboració de diverses persones 
que van viure en primera persona 
els orígens del centre. La mostra 
constarà de prop 
d’una vintena de 
plafons amb les 
imatges més re-
presentatives dels 
40 anys de vida 
de l’escola. També 
hi haurà un arbre 
dels desitjos perquè cada família 
pugui escriure els seus mitssatges i 
un espai amb documentació i ma-
terial docent. 

Inicis difícils. “L’escola és avui 
una realitat gràcies a la lluita de 
moltes persones, ja que les obres 
de construcció es van allargar 18 
anys”, ha dit Gabarrón, qui ha re-
copilat documentació que certifi ca 
que el centre va començar la seva 
trajectòria el curs 1978-79 amb el 
nom de CN Mixto 25 de Septiem-
bre, amb 14 unitats escolars repar-
tides entre l’antic institut de forma-
ció professional del mateix nom 
–on actualment es troba l’INS La 
Ribera–, Can Tauler i un local del 
carrer Domingo Fins. El nombre 
d’estudiants va anar creixent fi ns 
que al juny del 1982, amb prop de 
380 infants, es va plantejar la neces-
sitat de disposar de 6 aules més per 
al nou curs. Al setembre, la Gene-
ralitat no va fer realitat aquesta peti-

ció i va distribuir els alumnes entre 
diferents escoles. Com a protesta, 
les famílies del centre i de l’institut 
d’FP van començar una vaga inde-
fi nida, gràcies a la qual la Genera-
litat es va comprometre a construir 
l’equipament. El Ple municipal va 
acordar el 16 d’abril de 1983 cedir 
els terrenys de l’antic camp de fut-
bol  –al carrer Doctor Buxó– per 
edifi car el nou col·legi públic al 
centre la ciutat. Aquesta decisió no 
va comptar amb el suport de l’afi -
ció futbolística, que no va veure 

amb bons ulls 
el trasllat de 
l’equipament 
esportiu al cos-
tat de l’escola 
Font Freda. 
La comunitat 
educativa, amb 

l’Ajuntament al capdavant, va pro-
tagonitzar una onada de protestes 
per demanar que es prioritzés la 
construcció de l’escola al centre de 
la ciutat. 
Una vegada solucionat el confl icte, 
la Generalitat va donar llum ver-
da al projecte, arribant a un acord 
amb el consistori per construir el 
nou centre, d’una línia, en tres fa-
ses. El curs 1985-
86 van començar 
les classes al nou 
recinte, una ve-
gada fi nalitzada 
la primera part 
de l’edifi ci d’in-
fantil, on es van 
ubicar els cursos de P3, P4, P5, 1r i 
2n. La resta d’alumnes es va instal-
lar en barracons. 

Nous entrebancs. El traçat del Tren 
d’Alta Velocitat, que afectava una 
part del centre, va fer perillar el 
projecte però, després de la realit-

zació de diversos estudis, va con-
tinuar endavant. 
En paral·lel, la comunitat educativa 
i el consistori van fer noves mobi-
litzacions per demanar que el cen-
tre fos de dues línies per acollir tot 
l’alumnat, una petició que va ser 
acceptada pel Departament. La pri-
mera fase es va inaugurar al 1986 
i la segona va cloure al 1992, amb 
la construcció de l’edifi ci de ser-

veis que inclou 
la biblioteca, el 
laboratori, la 
consergeria i  la 
direcció. Al 1994 
es va iniciar la 
tercera fase amb 
l ’ a m p l i c a c i ó 

d’aquest mòdul amb una segona 
planta. Al 1996, divuit anys des-
prés de l’inici de les obres, l’escola 
va inaugurar les seves instal·lacions 
tal com es coneixen en l’actualitat. 
D’aleshores ençà, s’han fet altres 
millores com la cobertura de la pis-
ta coberta el curs 2008-2009.

L’escola Reixac va celebrar al 1996 que les obres de construcció del centre havien fi nalitzat 18 anys després del seu inici

ESCOLA MAS RAMPINYO
El centre educatiu de primària, a Mas Duran, va 
celebrar el 18 de maig el seu desè aniversari amb 
una festa amb activitats adreçades a les famílies 

La Generalitat va trigar 
18 anys a fi nalitzar les 
obres de construcció de 
l’equipament educatiu

Xocolatada, castells, batucada i la música 
de Landry el Rumbero per amenitzar la festa 
La festa del 40è aniversari 
de l’escola Reixac, organit-
zada per l’escola i l’Ampa, 
començarà a les 17h amb 
una visita teatralitzada a 
la mostra retrospectiva 
sobre la seva història, que 
romandrà exposada al 
gimnàs, i una xocolatada 
popular al pati. Tot seguit, 
hi haurà els parlaments 
a càrrec de les autoritats 
municipals i d’algunes de 
les persones que van tenir 
un paper destacat en la 
història de l’equipament 
educatiu. Durant l’acte 
també hi ha prevista l’actuació del 
grup Blacktucada de Terrassa, la 
cantant i exalumna Carlota Pagès 
i els Castellers de Montcada, que 
aixecaran un pilar commemoratiu. 
La festa continuarà amb la música 
de Landry el Rumbero –a la foto– 
a partir de les 19.30h. L’endemà, 
l’Ampa continuarà la festa amb una 

La decisió de fer el nou 
col·legi als terrenys 
del camp de futbol va 
generar força polèmica
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nova edició de la Festa de la Pri-
mavera, que enguany tindrà com a 
eix temàtic els 40 anys del centre. 
Hi haurà tallers, jocs, un scapero-
om, una exhibició de les activitats 
extraescolars, esports, infl ables, 
una festa de l’escuma, una paella 
popular i un festival de joves talents 
artístics | SA
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L’escola Mas Rampinyo, ubicada 
a Mas Duran, va commemorar 
el 18 de maig el seu desè aniver-
sari amb una festa adreçada a les 
famílies que va coincidir amb la 
celebració del Dia de la Terra, 
una jornada lúdicoeducativa que 
cada any organitza el centre. El 
programa d’activitats va incloure 
diverses iniciatives preparades 
conjuntament entre les mestres i 
l’alumnat; una sessió de bombo-
lles de sabó i un taller de castells a 
càrrec dels Castellers de Montca-
da. Una de les novetats de la jor-
nada va ser una cursa d’orienta-

ció al parc de la Llacuna. La festa 
va cloure amb un vermut musical 
i els parlaments per part de la di-
recció del centre i les autoritats 
municipals, encapçalades per 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), i la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (Círculo). 

Innovació. L’escola té en l’actuali-
tat 480 alumnes, però va comen-
çar fa una dècada amb només 
una aula de P3, fi ns que fa dos 
anys va completar tots els cur-
sos amb dues línies. “Hem anat 
creixent paulatinament, com el 
barri on ens trobem”, ha comen-

tat la directora, Conxa Colom. 
L’escola treballa des dels seus ini-
cis amb un programa pedagògic 
innovador basat en l’aprenentatge 
per projectes. També forma part 
de la xarxa de centres adherits a 
l’Escola XXI, que proposa una 
transformació del sistema edu-
catiu. Com a reptes de futur, el 
centre aposta per convertir-se en 
una escola institut. L’Ampa ha 
començat una campanya de reco-
llides de signatures per demanar 
a la Generalitat que transformi  
l’escola en un centre on també 
s’imparteixi l’etapa obligatòria de 
secundària.

MAS DURAN

El centre va organitzar el 18 de maig una festa per commemorar l’efemèride

L’escola Mas Rampinyo celebra una 
dècada de vida i d’arrelament al barri

Els 480 alumnes de l’escola Mas Rampinyo van formar un 10 gegant al pati per commemorar el desè aniversari del centre

Sílvia Alquézar | Redacció

ES
CO

LA
 M

AS
 R

AM
PI

N
YO

Amb el lema ‘Les desigualtats 
de gènere afecten la salut de les 
dones’, la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament orga-
nitza un programa d’activitats 
per celebrar el Dia internacional 
d’acció de salut de les dones, que 
es commemora el 28 de maig. El 
dia de l’efemèride hi ha prevista 
una masterclass de gimba als ex-
teriors del Casal de la Mina, de 
17 a 19.30h, coordinada per l’as-
sociació de gent gran del centre i 
la Xarxa d’Equipaments.
El Centre Cívic l’Alzina de Terra 
Nostra acollirà el 4 de juny (18h) 
una xerrada per analitzar el fet 
que les dones pateixen més ma-
lalties cròniques. La conferència, 
organitzada pel Grup de Dones 
de Terra Nostra, anirà a càrrec 
de la metgessa Marta Carrera i 
la sociòloga Carme Catalán, de 
la Xarxa de Dones per la Salut. 
D’altra banda, l’entitat Sin teta 
hay paraíso i l’Espai Tai-txí orga-
nitzen el 7 de juny un taller d’es-
tiraments terapèutics i relaxació, 
a les 11h, a la Casa de la Mina. 
El dia 12, la fi sioterapeuta espe-

cialitzada en sòl pelvià Alba Gar-
cia oferirà un taller a la Casa de 
la Vila, de 16.30h a 18.30h. Cal 
inscripció prèvia a través del cor-
reu electrònic ofi cinadona@mont-
cada.org. Per la seva banda, Sin 
teta hay paraíso promou, amb el 
suport del CAP Montcada, una 
sortida de marxa nòrdica, el dia 
17, a les 16h. Les inscripcions es 
poden al telèfon 616 669 805.

Altres propostes. El programa 
clourà el 19 de juny amb un taller 
titulat ‘Cos: emocions i benestar’, 
que tindrà lloc al Centre Cívic 
Can Cuiàs, de 18 a 20h. Aques-
ta és una proposta del grup de 
dones del barri i anirà a càrrec 
de Nora Morales, psicopedago-
ga i terapeuta corporal. D’altra 
banda, del 27 al 31 de maig, les 
dones podran accedir de manera 
gratuïta a les activitats de l’Insti-
tut Municipal d’Esports i Lleure 
al Gimnàs municipal, el Kursaal 
i el pavelló Miquel Poblet. Mont-
cada Aqua també fa portes ober-
tes a les classes de zumba del dia 
28, a les 17.30h i les 20.30h, i 
d’aquagac, a les 19.30h.

DIA DE LA SALUT DE LES DONES

El 28 de maig hi ha prevista una masterclass de gimba

L’efemèride inclou tallers, 
xerrades i activitat física

El montcadenc Joan de Pouplana –a la 
foto– ha guanyat una de les distincions a 
les proves Cangur 2019, organitzades per 
la Societat Catalana de Matemàtiques. El 
jove ha aconseguit un premi a la categoria 
B, formada pels alumnes de 1r d’ESO, en 
acabar a la quinzena posició, d’un total de 
27.000 participants, amb 138’75 punts. 
La cerimònia de lliurament dels guardons 
tindrà lloc el 27 de maig al Teatre Poliorama de Barcelona. D’altra 
banda, La Salle va celebrar el dia 15 una cercavila per la rambla dels 
Països Catalans en el marc dels actes commemoratius del tricente-
nari de la mort de Sant Joan Baptista, fundador dels Germans de les 
Escoles Cristianes. Els centres d’arreu de l’Estat van organitzar actes 
públics de forma simultània per recordar l’efemèride. A la cercavila hi 
va participar la batucada dels Diables de Can Sant Joan | SA

DISTINCIÓ 
Joan de Pouplana, de La Salle, entre els millors 
classifi cats a les proves Cangur de matemàtiques
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LEL’escola Fedac Montcada ha po-

sat en marxa l’últim trimestre del 
curs diversos projectes d’apre-
nentatge amb una fi nalitat social i 
una repercussió en la comunitat. 
L’alumnat de 6è ha desenvolupat 
una iniciativa d’emprenedoria 
que ha consistit en la posada en 
marxa d’una empresa.  El treball 
culminarà el 24 de maig amb la 
realització d’un mercat d’objectes 
de segona mà, la recaptació del 
qual es lliurarà a l’Institut On-
cològic de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron de Barcelona, una ini-
ciativa que ja es va dur a terme el 
curs passat amb gran èxit.
D’altra banda, els infants de 3r 
han promogut una campanya de 
donació de sang, que es farà el 
4 de juny, de 16 a 20h al centre 
educatiu, ubicat al carrer Major. 
La canalla ha treballat diversos 
aspectes com la comunicació i la 
difusió de l’esdeveniment i el fun-
cionament de l’aparell circulatori 
de la sang. 

Altres iniciatives. L’escola Fedac 
va organitzar el 20 de maig una 
cursa solidària, que va comp-
tar amb la participació de tot 
l’alumnat. En total, els infants 
van córrer 2.207 voltes a la pis-
ta d’atletisme de La Ferreria i 
van recaptar 1.500 euros, que es 
destinaran a la construcció d’un 
pou en el marc d’un projecte de 
la Congregació de Dominiques a 

Ruanda. Cada participant havia 
de buscar un o més patrocina-
dors, que s’havien de comprome-
tre a fer una aportació econòmica 
per cada volta completada. 
En el marc de la fi losofi a de 
l’aprenentatge servei, els alum-
nes de P4 han fet una campanya 
de recollida de materials i diners 
per col·laborar amb la gossera 
d’Argentona.

Sílvia Alquézar | Montcada

APRENENTATGE SERVEI

L’alumnat de 6è fa un mercat de segona mà per recollir diners contra el càncer

L’escola Fedac promou diversos 
projectes amb una fi nalitat social

El 50% de la plantilla de les escoles 
bressol municipals Camí del Bosc i 
Can Sant Joan va secundar la vaga 
convocada el 21 de maig per CCOO 
als centres de titularitat privada i mu-
nicipal externalitzada d’arreu de l’Estat 
espanyol. La resta de centres locals de 
la xarxa pública –Font Freda, Can Ca-
samada i Mitja Costa– no s’ha sumat 
a la mobilització, que té per objectiu 
mostrar el rebuig al conveni estatal 
que altres sindicats com UGT i USO sí que avalen. Segons CCOO, el 
nou acord consolida la precarització del personal, majoritàriament do-
nes. L’increment retributiu que es contempla suposa passar de 880 
euros bruts al mes a 930 | SA

ESCOLES BRESSOL
Seguiment desigual de la vaga convocada per CCOO

Sílvia Alquézar | Redacció
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La cursa solidària de l’escola Fedac va tenir lloc a les pistes d’atletisme de la Ferreria
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Visualitzar la problemàtica huma-
na i social de les persones sense 
llar és el principal objectiu de la 
campanya ‘Ningú dormint al car-
rer’, que promouen la Fundació 
Arrels, l’Associació Activarte i 
l’entitat Homeless Entrepeneur i a 
la qual s’hi han adherit una tren-
tena de municipis catalans, entre 
els quals hi ha Montcada i Reixac. 
La iniciativa es va presentar el 20 
de maig a la Biblioteca Elisenda 
amb una xerrada i la inauguració 
d’una mostra fotogràfi ca. L’acte 
va comptar amb la participació de 
la presidenta de l’Àrea Social de 
l’Ajuntament, Mar Sempere (Cír-
culo); Juan Lemus (Arrels); Cris-
tina Cervantes (ActivArte i Ho-
meless Entrepreneur), coreògrafa 
i actriu; Guillem Ponsa (Homeless 
Entrepreneur); Judith Recasens, 
del menjador social El Caliu, i 
José Luis Sánchez (ActivArte), 
director de l’espectacle ‘Home-
less, el musical social’, que es re-
presentarà al Teatre Municipal el 
31 de maig (21h) com a cloenda 
del programa d’activitats al mu-
nicipi. L’obra tracta la situació 
d’un sense sostre que havia es-
tat un cantant famós i que ajuda 
una jove durant la seva primera 
nit al carrer. Les entrades, al preu 
de 6 euros, es poden comprar al 
portal mirteatres.cat i, presencial-
ment, a l’Auditori. La recaptació 
es lliurarà a la campanya. 

Compromís. Mar Sempere va 
obrir el torn de paraules felicitant 
les entitats organitzadores de la 
campanya i agraint la tasca que fa 
El Caliu. La representant munici-
pal també va explicar les actuaci-
ons que realitza l’Ajuntament en 
el marc del Pla d’inclusió aprovat 
durant el mandat, amb l’objectiu 
de prevenir que les persones en 
risc d’exclusió social es quedin 
sense llar i va parlar del projecte 
de posar en marxa un alberg per 
per fer-hi acollides. L’edil, però, 
va reconèixer que amb els recur-
sos assistencialistes no n’hi ha 
prou per fer front al problema: 
“Aquestes persones necessiten 
suport emocional i un acom-
panyament per ajudar-les en la 
seva integració social”. En la ma-
teixa línia, Juan Lemus va parlar 
de la seva experiència com a fotò-

graf a la Fundació Arrels, a la qual 
pertany des de fa 12 anys. Seves 
són les fotografi es de l’exposició 
‘Viuen al carrer per què volen?’, 
que s’exposa a la Biblioteca Eli-
senda. “Des de la meva expe-
riència vull trencar amb molts 
dels prejudicis sobre els sense 
llar. Hi ha moltes idees precon-
cebudes que els estigmatitzen 
i que no s’ajusten a la realitat; 
no és cert que estiguin al carrer 
perquè volen, que no vulguin 
treballar o que siguin incívics o 
agressius”, va dir.
La manca de recursos i l’excès 
de burocràcia són els principals 
esculls amb què es troben les insti-
tucions i les entitats, un problema 
que va destacar Judith Recasens, 
del menjador social El Caliu: 
“Hem de pressionar les institu-
cions perquè hi actuïn”.

Pilar Abián | Montcada Nova

‘#NINGÚDORMINTALCARRER’

La campanya per visibilitzar els sense sostre es va presentar a la Biblioteca Elisenda

‘Homeless, el musical social’ tancarà 
el programa el 31 de maig al municipi
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L’exposició fotogràfi ca sobre les persones sense sostre es va inaugurar el 20 de maig

Mots 
encreuats

1.  Segurament, els germans autors de contes més famosos
3. La veritable identitat de l’Aneguet Lleig
5.  El trobareu només entrar a la Biblioteca Elisenda 

de Montcada
7. A aquesta nena li agrada molt llegir
8. País al que s’arriba viatjant des d’un armari
10.  Allà trobarem la particular Caputxeta de la Carmen 

Martín Gaite
12.  A Catalunya tenim tradició d’aquestes bèsties fantàstiques
13. La indumentària bàsica d’un gat ben espavilat
14.  El conte d’Andersen ‘La reina de les neus’ va inspirar 

aquesta pel·lícula

Les solucions, a la próxima edició 
de La Veu de Montcada i Reixac

HORITZONTAL

VERTICAL
2. L’autor a qui devem les faules més antigues
4.  Color de les llambordes del camí de retorn des de la 

ciutat d’Oz
6. Michael Ende va fer així la seva història

11. El més cèlebre periodista belga
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Una trentena d’establiments par-
ticiparà l’1 de juny a la novena 
edició de la Fira del Comerç i de 
l’Aigua que organitza Montca-
da Centre Comerç. Les carpes 
romandran exposades al carrer 
Major i la plaça de l’Església, de 
10 a 20h, amb activitats per a tots 
els públics. Al matí, hi ha previst 
una classe zumba (10h) davant 
de la Casa de la Vila; tallers de 
manicura infantil, d’extensions 
de colors, de pa i de decoració 
de barrets, a més de pintacares, 
contacontes, jocs d’aigua i de 

materials reciclats i un racó de 
manipulació i experiments. A la 
tarda, la Fira inclourà un taller 
d’alimentació saludable i un altre 
de contacontes, a més de tot els 
que es feien al matí. A la plaça 
de l’Església hi haurà un espec-
tacle d’Aigües de Barcelona, de 
10 a 13.30h, i un concurs de tri-
ples per a joves i adults, de 17.30 
a 20h. Durant tota la jornada hi 
haurà pallassos, infl ables i un pla-
netari. Pel que fa als concerts, a 
les 12h. actuarà la rapera mont-
cadenc Lil Rusia i, a les 19h, el 
grup Red Velvet.

MONTCADA CENTRE COMERÇ

Tindrà lloc l’1 de juny al carrer Major i a la plaça de l’ Església

La Fira del Comerç atraurà 
una trentena d’expositors

Sílvia Alquézar | Redacció

Va tenir lloc el 19 de maig al parc 
de la Llacuna, a Mas Duran en 
el marc de la Jucateca ambiental, 
organitzada per l’Ajuntament i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na. Hi va haver activitats per a la 
canalla com la realització d’una 
catifa de colors amb les siluetes 
de les persones assistents; un ta-
ller de nutrició ecològica i salu-
dable –a la foto– on es va parlar 
de la importància de menjar de 
forma equilibrada mentre es re-
partien llaminadures veganes; iti-
neraris cada 30 minuts per conèi-
xer els diferents espais del parc i 
una pedalada sostenible amb una 

bicicleta per generar electricitat 
que es va utilitzar per elaborar 
un granissat que va repartir entre 
els participants al fi nal de la cele-
bració | SA

La Festa de la Salut aplega prop de 
250 persones al parc de La Llacuna
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 31 de maig
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SOS racisme
La greu crisi económica a Europa ha 
provocat que milions de persones 
estiguin a l’atur, amb fortes retalla-
des de drets socials. Això, afegit a la 
inefi càcia dels governs per revertir 
aquesta xacra, ha generat una gran 
desafecció envers els partits tradicio-
nals. Aquesta situació ha esperonat 
l’extrema dreta que, amb un discurs 
racista, xenòfob i homòfob, ha cen-
trat en la immigració el seu eix de 
campanya en les diverses compteses 
electorals. És inhumà estigmatitzar 
totes aquestes persones pel seu co-
lor, llengua o religió. 
És deningrant que el Mediterrani si-
gui el cementiri de milers de perso-

nes ofegades, mentre el vaixell de 
salvament d’Open Arms continua 
atracat al port de Barcelona per de-
cisió de Madrid. S’han construït murs 
amb ganivets perquè es destrossin 
les mans i el cos. També s’han ha-
bilitat camps de refugiats on milers 
de famílies miren de sobreviure en 
condicions infrahumanes. No podem 
permetre que a aquestes persones 
se’ls hi negui l’únic dret que els hi 
queda: la seva dignitat com a éssers 
humans. Ara, més que mai, els nos-
tres vots seran decisius a les prope-
res elecciones per aturar l’extrema 
dreta. Pensem bé el nostre vot! 

Antoni Trias
Montcada

>Editorial
Treball en equip
Tot just acaba una campanya 
força intensa comparada amb 
anteriors comicis municipals. 
L’elevada competència –deu 
candidatures es disputen 21 es-
cons– ha fet moure als caps de 
llista a la recerca dels vots. Els 
hem vist pràcticament a diari al 
carrer i tots han estat força actius 
a les xarxes socials, aprofi tant 
uns canals que permeten el con-
tacte directe amb la ciutadania.
A diferència d’anys anteriors, 
aquesta vegada només hi ha 
hagut un cara a cara de tots els 
candidats, el que vam organitzar 
des de Montcada Comunicació 
amb la col·laboració de Telemir, 
amb un gran ressò mediàtic. Tot i 
la difi cultat de fer un debat amb 
deu ponents, fi nalment el resul-
tat va ser molt satisfactori, tant 
per l’audiència que el va seguir 
en directe com per l’impacte del 
video, amb prop de 1.800 visua-
litzacions. Aquest èxit, fruit d’un 
treball en equip, ens motiva a 
seguir sent fi dels al nostre objec-
tiu que és oferir uns continguts 
informatius de qualitat.

*Hlalia Oumhandi, de l’AMPA de l’escola El Turó, protagonista de la 
contraportada a l’últim número de ‘La Veu’ (12 de maig).

*Montcada i Reixac acollirà la I Trobada de Colles Castelleres del Vallès 
Occidental el 25 de maig (20 de maig).
*Convocatòria per al debat amb els 10 candidats (14 de maig).

*El @PSCMontcada presenta a l’Auditori els noms que formen part de 
la llista electoral que encapçala Bartolomé Egea (17 de maig).

*Arrenca la cursa cap a l’Alcaldia (10 de maig).
*@AlternativaxMiR critica l’intent d’agressió a dos companys de la formació 
per part d’individus que cridaven proclames feixistes (20 de maig).

*Vivim Montcada i Reixac es presenta com l’únic partit muni-
cipalista que concorre a les eleccions (4 de maig).

*Especial eleccions 26M (10 de maig).
*Montcada Comunicació organitza un debat electoral (10 de maig).

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena

*Debat eleccions municipals.
*Vídeo electoral de Rafa Ruiz, candidat de Vivimir.

*Vídeo electoral de Laura Campos, candidata d’En Comú Podem.

*Enhorabona a Chelo Molina, guanyadora d’un pack de 4 entrades 
per veure l’espectacle ‘Anastasia, el musical’ al Teatre Aquitània.

*Amb motiu del 26M, Montcada Ràdio ofereix un cicle d’entrevistes.
*Aquest divendres surt La Veu amb el recull de la campanya electoral. 

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 30 d’abril de 2019, ha acordat 
aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’Estany de Gallecs del 
terme municipal de Montcada i Reixac, promogut per l’Ajuntament.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris 
de més divulgació a l’àmbit municipal, al Taulell d’anuncis, així com a 
e-Tauler de l’Ajuntament, a fi efecte que els interessats puguin consultar 
la documentació i fer al·legacions.

El projecte podrà consultar-se al departament Servei Jurídic de l’Àrea 
Territorial de 8 a 14 hores, Av. de la Unitat 6 i en la web municipal  
www.montcada.cat en l’apartat e-Tauler.

L’Alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
Montcada i Reixac 13 de maig de 2019
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laveu.cat/agenda

2 DE JUNY, 10.30H
EXTERIORS CASAL DE LA MINA

VIII MOSTRA DE TAI-TXÍ
Organitzen: l’Ajuntament, l’IME, l’Espai Tai-Txí i els grups del Casal 
de la Gent Gran de la Casa de la Mina i del Casal Cívic Montcada

Agenda

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
ARBRES
Alumnes de l’Escola 
Tot i Més

28 de maig, 19.30h

EXPOSICIÓ
HOMENATGE 
A JOAN BLANCH
Escola de Talla i 
Escultura Luis Barbosa
30 de maig, 19h

El nostre passat
al teu abast

DIUMENGE 2 JUNY, 12 H 

Els secrets de la Casa  
de les Aigües
Visita guiada: 90 min
Entrada: 2 €

DIUMENGE 26 MAIG, 10 H 

Ruta ‘Esglésies  
amagades’
A Sant Pere de Reixac
Portes obertes: 10 a 12 h
Visita guiada: 11 h

11 h

C. Generalitat, davant de
l’estació del tren.
Arribada de la comitiva  

i itinerari teatralitzat.

12 h

Parc de l’Antiga Cerveseria.
Tast de cervesa

13 h

Casa de les Aigües.
Vermut musical i visita

teatralitzada

PROGRAMA

TORNEM A L’ÈPOCA
DE LA MONTCADA
I REIXAC D’ESTIUEIG
ITINERARI I VERMUT
MODERNISTA

FES LA
REBUDA

AMB VESTIT
D’ÈPOCA

DIUMENGE 16 DE JUNY DE 2019

EXPOSICIÓ
PREMI DE PINTURA 
I CARTELLS DE 
FESTA MAJOR
Fins al 16 de juny

24 l dissabte
Inauguració. Festa Major de La Ribera. 

Animació infantil. Hora: 18h (veure el 

programa a la pàgina 4).

25 l dissabte
Tradicions. I Trobada de colles caste-

llers del Vallès Occidental. Hora: 18h. 

Lloc: Plaça de l’església. Organitza: Els 

Castellers de Montcada i Reixac (veure 

pàgina 17).

26 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a l’església de 

Sant Pere de Reixac. Hora: 11h. Gratuït.

27 l dilluns
Xerrada. ‘Diàlegs sense sostre’, a càrrec 

de la Fundació Arrels. Hora: 18h. Lloc: 

Espai Jove Can Tauler.

28 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Arbres’, dels 

alumnes del Taller d’art Tot i Més. Hora: 

19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

29 l dimecres
Taula rodona. Sobre el tabaquisme, 

amb metges, terapeutes i exfumadors. 

Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

30 l dijous
Inauguració. Exposició dels alumnes 
de l’Escola de Talla i Escultura de Luis 
Barbosa i xerrada sobre l’artista i col-
lecionista Josep Blanch. Hora: 19h. 
Lloc: Kursaal.

31 l divendres
Teatre. Musical ‘Homeless’, a càrrec de 
l’Associació Cultural Activarte. Hora: 21h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 6 euros.

1 l dissabte
Comerç. 9a Fira del Comerç i de l’Aigua. 
Hora: De 10 a 20h. Hora: c.Major i pla-
ça de l’Església (pàgina 13).

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

24 25 26

31 1 228 29 3027
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas J.Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens Rambla J.RelatEl Punt

5 76

Recasens

8 9

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

3 4
Rivas J.Duran J.Duran

      maig
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Recasens
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Montcada i Reixac acollirà la 
1a Trobada de Colles Castelle-
res del Vallès Occidental aquest 
dissabte 25 de maig a la plaça de 
l’Església amb la participació de 
les entitats de Rubí, Castellar del 
Vallès, Terrassa, Cerdanyola i 
Montcada. L’acte, que comen-
çarà a les 18h, s’emmarca en el 
programa commemoratiu del 
cinquè aniversari de la refunda-
ció dels Castellers de Montcada 
i Reixac. Segons el president de 
la colla local, Salvador Urpí, la 
trobada reunirà mig miler de 
persones i “serà un gran festa 
oberta a tothom a qui li agradi 
el món dels castells”. Urpí ha 
avançat que els teules intentaran 
fer una torre de sis, construcció 
que està entre les seves majors 
fi tes assolides.

Recuperació. Als anys noranta, 
la colla teula va ser pionera en 
l’organització d’aquesta troba-
da vallesana, que va acabar per 
extingir-se després de més d’una 
dotzena d’edicions.  “Volem es-
tablir les bases per tornar a 
consolidar de nou aquest pro-

jecte, que va ser creat  per dur-
se a terme de forma itinerant 
dintre de les poblacions de la 
comarca i per marcar un punt 
important en el calendari cas-
teller”, ha explicat la colla en un 
comunicat. Una vegada fi nalit-
zada la diada castellera, la cele-
bració continuarà als exteriors 
del pavelló Miquel Poblet, on se 
celebrarà un sopar de germanor. 
La festa comptarà amb música 
en directe i sessió de punxadis-

cos fi ns a les 3 de la matinada. 
També s’instal·larà una pantalla 
gran per veure en directe la fi nal 
de la Copa del Rei entre el FC 
Barcelona i el València, que co-
mençarà a les 21h.
Les següents cites dels montca-
dencs seran les festes majors de 
Montcada, el 9 de juny, i de Can 
Sant Joan, el 15. La colla també 
ha confi rmat la seva actuació a 
Sant Sebastià (País Basc) el pro-
per mes de juliol, conjuntament 

amb la colla de Diables de Can 
Sant Joan. El grup està format 
per una vuitantena de persones, 
xifra que encara és insufi cient. 
Urpí fa una crida entre els nens, 
joves i adults perquè s’apuntin a 
l’entitat, que assaja els dimarts 
a les 18.30 i els divendres, a les 
20h, a l’escola Mitja Costa, a l’es-
pera que s’inauguri el nou espai 
sociocultural que l’Ajuntament 
està fent darrera del pavelló Mi-
quel Poblet.

Laura Grau | Redacció

Tindrà lloc el 25 de maig amb la participació de les entitats de Rubí, Terrassa, Cerdanyola i Castellar

TRADICIONS POPULARS
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Els Castellers recuperen la trobada 
de colles del Vallès Occidental

PÀG. 18

GDM GAMES
Una empresa local llença al mercat quatre 
jocs de taula en català amb el suport del SLC

L’Escola de Talla 
i Escultura ret 
homenatge a 
Josep Blanch
L’Escola de Talla i Escultura de 
Luis Barbosa retrà un homenat-
ge a Josep Blanch amb motiu de 
la mostra de fi nal de curs que 
s’inaugurarà al Kursaal el 30 de 
maig i que inclourà vuit obres de 
l’artista (19h). Blanch, que va mo-
rir el passat mes d’abril a l’edat de 
84 anys, va ser alumne de Barbo-
sa des dels inicis de l’escola, tot i 
que des de fa tres anys ja no acu-
dia a les classes per problemes de 
salut i treballava al seu taller de 
Mollet del Vallès. A més de dedi-
car-se a l’escultura i, sobretot, al 
dibuix,  Blanch era un gran col-
leccionista i expert en art. “Va 
deixar una profunda petjada a 
l’escola, i era una persona amb 
moltes connexions amb el món 
de l’art i la cultura”, ha destacat 
Barbosa. Després de la inaugu-
ració, hi haurà un col·loqui so-
bre el seu llegat artístic amb la 
participació de l’escultor Jorge 
Egea i el crític d’art Joan Sala, a 
més del mateix Barbosa | LG

Josep Blanch, treballant en una escultura

R
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Un dels moments de l’actuació dels Castellers de Montcada i Reixac i la colla convidada a la darrera edició de la Festa Major de Montcada 

AJUTS PER
AL PAGAMENT
DEL LLOGUER

•  Termini per presentar la  
documentació: fins al 7 de juny

•  Tràmits: Oficina Local d’Habitatge  

Avinguda de la Unitat, 6 

Tel. 935 726 474

• Informació: www.montcada.cat
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Els teules intentaran 
fer una torre de sis, 
castell que es troba 
entre les fi tes assolides
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El Cafè Colon va acollir el 17 de 
maig la presentació de quatre jocs 
de taula en català, un anomenat 
‘Shikoku’ i tres de la Sèrie Q de 
Sherlock, editats per l’empresa lo-
cal GDM Games. La traducció ha 
comptat amb l’assessorament del 
Servei Local de Català (SLC), en 
el marc del conveni que ha signat 
la fi rma amb el Consorci per a 
la Normalització Lingüística per 
promoure la campanya ‘I tu, ju-
gues en català?’ 
El català és la dissetena llengua a 
què s’han traduït aquests jocs de 
taula, que circulen arreu del món 
en idiomes com l’anglès, l’ale-
many, el búlgar, el polonès i, fi ns 
i tot, el japonès. Segons el respon-
sable de GDM, Pak Gallego, les 
vendes dels productes en català 
encara són discretes: “Confi em 
que això canviï quan tinguem 
més punts d’adquisició”. La pre-

sentació va atraure una vintena 
de persones de diferents edats que 
van compartir la seva afi ció als 
jocs de taula. ‘Shikoku’ va rebre 
el premi al millor joc editat a Ca-
talunya al IV Festival del Joc del 
Pirineu. “És una cursa basada 
en la fi losofi a japonesa segons 
la qual els extrems són dolents. 
El que sorprèn als jugadors és 
que no guanya ni el primer ni 
l’últim que arriba fi ns a dalt 
del temple, sinó el que queda al 
mig”, destaca Gallego, qui lamen-
ta que a Catalunya i a la resta de 
l’Estat el joc de taula estigui asso-
ciat a la infància, a diferència de 
la resta d’Europa, on és una pràc-
tica habitual a les sobretaules en 
família, a les escoles i, fi ns i tot, al 
transport públic.

Misteris. La Sèrie Q, on els ju-
gadors han de resoldre misteris 
a partir d’un seguit de pistes, ha 

estat nominada als premis ale-
manys Spiel des Jahres, un dels 
més prestigiosos en l’àmbit dels 
jocs de taula. D’aquests, n’hi ha 
tres traduïts al català: ‘Mort el 4 
de juliol’, ‘Últim avís’ i ‘La tom-
ba de l’arqueòleg’. “És una bona 
eina per treballar la comprensió 
lectora a les escoles”, opinen les 
professores de l’escola Font Freda 
que el van provar. Biel Salazar, de 
10 anys i alumne de l’escola Elvira 
Cuyàs, es va mostrar entusiasmat 
amb el ‘Shikoku’: “És divertit, 
per a totes les edats i amb una 
mecànica fàcil d’aprendre”.  
L’empresa GDM ha editat 55 
jocs de taula en sis anys. A 
Montcada hi té l’ofi cina i el ma-
gatzem i dona feina a un equip 
de guio nistes, il·lustradors i tra-
ductors. Maika García, del SLC, 
ha elogiat l’aposta “ja que l’ofer-
ta actual  de jocs en català és 
escassa”, ha dit.

NOVETAT

Laura Grau | Montcada

L’empresa GDM Games presenta 
quatre nous jocs de taula en català
La traducció ha comptat amb el suport lingüístic del Servei Local de Català

Pak Gallego mostra ‘Shikoku’, un dels jocs de taula que s’ha traduït al japonès a petició del temple que hi ha a l’illa del Japó del mateix nom
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El Museu celebra el Dia Internacional
Una setantena de persones van 
prendre part a les quatre visites 
teatralitzades que va organitzar 
el Museu Municipal el 18 de 
maig amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional dels Mu-
seus, que enguany es va centrar 
en el nou paper que desenvo-
lupen els museus com a actors 
vius dins de les seves comuni-
tats. L’activitat va anar a càrrec 
d’alumnes de l’INS Montserrat 
Miró que, caracteritzats de per-
sonatges històrics –com Guillem 
i Elisenda de Montcada (a la 
foto)– van acompanyar les famí-

lies en un viatge per la història 
del municipi a través de la visita 
a les diferents sales del Museu. 

La canalla també va poder gau-
dir de tallers de ceràmica, escrip-
tura ibèrica i pintura | LG
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AMICS DE REIXAC
Tarda poètica a l’exterior de l’església de Sant Pere

Amb el títol ‘Lluna plena a Sant Pere de Reixac’, l’associació Amics 
de Reixac i la Fundació Cultural Montcada van organitzar una vetlla-
da de poesia i música el passat 18 de maig a l’exterior de l’església 
romànica. Els poetes Elisa Riera, Carme Pagès, Lluís S. Bosch i Xa-
vier M.Arruabarrena van llegir poemes acompanyats dels músics de 
l’associació Giravolt, Xus Asenjo (fl auta travessera) i Amador Moreno 
(guitarra). L’acte va ser presentat per la poetessa montcadenca Anna 
Passarell i va comptar amb l’assistència de més d’un centenar de per-
sones. Els organitzadors han anunciat que hi haurà una segona edició 
d’aquest esdeveniment donada la bona acollida per part del públic | LR
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TERRA NOSTRA
Carmen Ostos guanya el concurs de la Festa de la Rosa

Carmen Ostos va guanyar la 37a edició de la Festa de la Rosa, que va 
organitzar el Grup de Dones de Terra Nostra el 12 de maig, amb la col-
laboració de l’Ajuntament i la Xarxa d’equipaments. El segon premi va 
ser per a Patricia Marí i el tercer, per a Silvia García. La matinal, que va 
comptar amb la presència de l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), 
el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), i el president 
de l’Àrea Econòmica, Òscar Gil (ICV-EUiA) –a la foto amb les guanya-
dores–, va incloure un taller infantil i una ballada de sardanes amb la 
cobla Premià | PA
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Amb motiu del període d’exàmens, la Biblioteca Elisenda habilitarà un 
horari especial d’estudi que començarà el 27 de maig i fi nalitzarà el 
28 de juny. Les aules d’estudi nocturn estaran disponibles de dilluns 
a divendres, de 20.30 a 00.30h. Les úniques excepcions seran els 
dilluns 10 i 24 de juny, ja que el centre romandrà tancat per festes. 
Aquest servei està adreçat a joves a partir dels 16 anys. L’entrada a les 
aules d’estudi es farà pel passatge Menorca (carrer paral·lel al carrer 
Tarragona, accés posterior de l’edifi ci Montcada Aqua) | LG

BIBLIOTECA ELISENDA
Nova edició de les Aules d’estudi durant el juny

FONT PUDENTA-MUNTANYETA
L’amenaça de pluja obliga a ajornar la festa major
L’Associació de Veïns de la Font Pudenta-Muntanyeta va suspendre els 
actes de la seva festa major, que s’havia de celebrar els dies 17, 18 i 
19 de maig  a causa de l’amenaça de la pluja que va caure de forma 
persistent durant el primer dia i les previsions de més aigua per al cap 
de setmana. L’AV ha comunicat que les activitats programades es tor-
naran a fer en una nova data encara per confi rmar | LR
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BÀSQUET
Miguel Ángel Ganella renova 
i seguirà sent l’entrenador 
del sènior A de la UB MiR

L’equip s’acomiadarà de la categoria amb 
un partit a casa contra la UE La Jonquera
El calendari ha volgut que l’últim 
partit de la UE Sant Joan-Atlètic 
a Primera Catalana sigui el 26 de 
maig a l’estadi de Can Sant Joan 
contra la UE Jonquera (12h), un 
vell conegut de l’equip de Paco 
Hidalgo que la temporada passa-
da va protagonitzar una polèmica 
per la presumpta agressió d’Al-
bert Jiménez a un membre del 
cos tècnic de l’equip gironí. Els 
montcadencs ja no poden evitar 

el descens, però poden provocar 
que La Jonquera, que és 13a amb 
41 punts, els acompanyi en el seu 
camí a Segona Catalana. “Obviant
que ells no van tenir un com-
portament correcte a la primera 
volta, aquest és un partit que 
afrontem amb moltes ganes, des 
del punt de vista futbolístic. És 
l’última jornada i volem donar-li 
una alegria a l’afi ció”, ha comen-
tat Hidalgo | RJ 

El 18 de maig, la UE Rubí va 
aconseguir una important victò-
ria en la lluita per la permanèn-
cia al camp de l’FC Sant Cugat 
(2-3) i de, retruc, va provocar el 
descens matemàtic de la Unió 
Esportiva Sant Joan-Atlètic, que 
jugava a l’endemà al camp del 
CF Can Vidalet. L’equip de Paco 
Hidalgo, que semblava sentenciat 
a baixar quan va encadenar vuit 
partits seguits sense guanyar en-
tre el mesos de gener i març, va 
estar a punt d’aconseguir el mi-
racle, però la seva espectacular 
ratxa de cinc victòries i un empat 
entre les jornades 25 i 32 va ser 
insufi cient. “Després de patir 
tant durant tota la temporada 
i perdre molts punts per petits 
detalls, l’equip, que sempre ha 
competit molt bé, es va treure 
la pressió quan ja es va veure 

descendit i això ens ha permès 
obtenir millors resultats i lluitar 
per la salvació fi ns al penúltim 
partit”, ha explicat Hidalgo. 
Un dia després de la victòria 
de la UE Rubí a Sant Cugat, 
els montcadencs no van poder 
puntuar al camp del CF Can 
Vidalet (4-2), que també està 
immers en la lluita per evitar el 
descens. Després de tres tem-
porades a Primera Catalana,
Hidalgo, qui ha dirigit l’equip a 
les dues últimes i que continuarà 
el curs vinent al club, es mostra 
molt satisfet amb el rendiment 
de la seva plantilla, tot i no haver 
pogut salvar-se: “Ho hem inten-
tat fi ns al fi nal i estic orgullós 
de la feina de tots els jugadors 
després d’una temporada molt 
complicada amb les lesions
en una categoria tan exigent 
com és la Primera Catalana”.

Rafa Jiménez | Redacció

A la penúltima jornada, la victòria de la UE Rubí a Sant Cugat va acabar amb les opcions de salvació

La UE Sant Joan-Atlètic certifi ca el seu 
descens després de tres anys a Primera

Javi Ruiz es lamenta després d’un gol encaixat a casa contra la UE Tona a la 12a jornada

FUTBOL

Gràcies a la victòria que va acon-
seguir el 19 de maig a la pista 
del CFS Ciutat de Mataró (5-7), 
el Broncesval CFS Montcada 
arribarà a l’última jornada amb 
opcions d’evitar acabar entre els 
tres últims i aconseguir la per-
manència a Tercera Nacional. 
L’equip que entrena Jaime Martí-
nez és el cuer amb 26 punts, però 
encara pot superar tres rivals: FS 
Sant Cugat, que en té 27, i CFS 
Gràcia i AEFS Arrels, que su-
men 28. 
Els montcadencs disputaran el 
seu últim partit el dia 26 al pa-
velló Miquel Poblet contra el 
CE Jesús-Maria (17.30h) amb 
l’avantatge de conèixer els resul-
tats dels seus rivals directes que 
jugaran abans ja que no hi ha un 
horari unifi cat. El Broncesval se 
salvarà si guanya el seu partit i 
els altres tres equips immersos 
en la lluita per la permanència 
no sumen els tres punts –li ser-
veix un empat de l’Arrels i del 
Sant Cugat, però necessita una 
derrota del Gràcia | RJ

El Broncesval 
CFS Montcada 
encara pot 
evitar baixar
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David Jiménez, en el partit contra l’Arrels

FUTBOL SALA
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A manca de només una jor-
nada per acabar la lliga, l’AE 
Can Cuiàs s’ha quedat sense 
opcions de proclamar-se cam-
piona del grup 3r de Segona 
Catalana. Els montcadencs, 
que van certifi car l’ascens a 
Primera Catalana amb tres jor-
nades d’antelació, no podien
perdre cap punt en la seva cursa 
per atrapar el líder, el CE Esco-
la Pia B, que es va assegurar el 
títol  gràcies a l’empat a 8 que 
va aconseguir el 19 de maig en 
la seva visita a Can Cuiàs. Una 
setmana abans, l’equip de Toni 
Moreno havia donat un pas en-
rere en les seves aspiracions al 
títol després de sumar un altre 
empat en el derbi contra el Ma-
deras San Andrés CFS Montca-
da B (4-4). L’AE Can Cuiàs, que 
suma 58 punts, acabarà la lliga el 
25 de maig a la pista del Badalo-
na Futsal Iris B. 

FB Montcada. L’equip que entrena 
José Luis Carrasco va certifi car la 
seva permanència amb la victòria 
que va aconseguir el 16 de maig a 
casa de l’FS Aiguafreda (7-11). Els 
vermells, que són dotzens amb 26 
punts, tancaran la lliga el 25 de 
maig, rebent la visita del CFS Pa-

lau-Penya Barcelonista. Per la seva 
part, el Maderas San Andrés CFS 
Montcada B, que és novè amb 27 
punts, va perdre el seu últim par-
tit com a local contra el Badalona 
Futsal Iris B (4-7) i fi nalitzarà la 
temporada jugant, el dia 26, a la 
pista de l’FS Castellar B. 

Repartiment de punts en el derbi contra l’FS Montcada B i contra el líder, l’Escola Pia B 

L’AE Can Cuiàs empata dos partits i 
perd les opcions de guanyar la lliga

FUTBOL SALA
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Rafa Jiménez | Redacció

Luis Bagüeste, jugador del Can Cuiàs, perseguit per Joel Baltasar i Víctor Andrés (FS Montcada B)

El jugador montcadenc de l’Aspil-Vidal Ribera Navarra FS va fi nalitzar 
la temporada el 19 de maig després que el seu equip perdés el tercer 
partit de l’eliminatòria dels quarts de fi nal de Primera Divisió a la pista 
d’El Pozo Múrcia (4-3). Els navarresos, que van guanyar el primer en-
frontament disputat l’11 de maig a Tudela per 3 a 2, van perdre els dos 
següents jugats a Múrcia i no van poder classifi car-se per a la semifi nal. 
González va marcar un gol en el primer partit del play-off | RJ

Final de temporada per a Sergio González
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El primer equip masculí de la 
UB MiR, que ha fi nalitzat la 
temporada a la tercera posició 
del grup 7è de Tercera Catalana 
amb 46 punts –20 victories i 6 
derrotes–, encara té opcions de 
pujar de categoria si altres clubs 
hi renuncien ja que ha estat un 
dels dos millors tercers dels 10 
grups. A l’espera que la federació 
confi rmi la possibilitat de l’as-
cens, el club ja ha anunciat la re-
novació de Miguel Ángel Gane-
lla, que complirà la seva tercera 
temporada dirigint el sènior A. 
“Ha estat bastant fàcil arribar 
a un acord perquè estic a casa 
i és un orgull portar el primer 
equip del club”, ha manifestat 
Ganella, qui ha elogiat la feina 
dels seus jugadors que, segons 
ha dit, “han fet una temporada 

perfecta ja que no es podia fer 
res contra els dos primers, que 
han estat intractables”. 
Cara a la propera temporada, 
i si l’equip segueix a Tercera, el 
tècnic no amaga que el gran ob-

jectiu serà “tornar a lluitar per 
l’ascens perquè ja no podem 
esperar més”. Amb aquesta in-
tenció, es mantindrà la base de 
l’actual plantilla amb un parell 
de canvis | RJ

L’equip de Miguel Ángel Ganella ha acabat tercer i està pendent de possibles renúncies

El sènior A de la UB MiR encara pot 
pujar i el club renova al seu tècnic

BÀSQUET

El sènior A de la UB MiR ha complert les expectatives i ha estat sempre entre els millors del seu grup

El conjunt vermell va fi nalitzar la 
lliga l’11 de maig amb una de-
rrota al camp de l’FC Pradenc (4-
0). L’equip que entrena Antonio 
Moya, qui encara no ha confi rmat 
la seva continuïtat per a la propera 
temporada, ha acabat al novè lloc  
del grup 2n de Primera Catalana 
amb un total de 32 punts (9 vic-
tòries, 5 empats i 14 derrotes) | RJ

FUTBOL
Derrota en l’últim partit del femení de l’FB Montcada
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El Barça va perdre la fi nal contra l’Olympique de Lió (4-1)

FUTBOL

Claudia Pina es proclama 
subcampiona d’Europa

La montcadenca Claudia Pina, 
de 17 anys, segueix col·leccionant
títols i s’ha proclamat subcam-
piona de la Champions League 
amb el FC Barcelona, que el 
18 de maig va perdre la fi nal 
que es va disputar a Budapest 
contra l’Olympique de Lió 
(4-1). Pina, que només va ju-
gar uns minuts a la primera 
eliminatòria de la Champions 
al camp del BIIK-Kazygurt, 
de Kazakhstan, va viatjar
a Hongria amb l’expedició blau-
grana, tot i que no va entrar a la 
convocatòria per a la fi nal. 
L’OL, que a la mitja hora ja gua-
nyava per 4 a 0, és el gran do-
minador d’aquesta competició i 
lidera el seu palmarès amb sis 
títols, els últims quatre de ma-
nera consecutiva. El gol de l’ho-

nor de l’equip blaugrana, que 
ha fet història al convertir-se en 
el primer equip de la lliga espa-
nyola que arriba a la fi nal de la 
Champions, el va aconseguir la 
nigeriana Asisat Oshoala al mi-
nut 89 | RJ  

Pina, a l’esquerra, celebrant el triomf a les semis

FC
B

L’equip verd s’ha complicat les 
seves opcions d’acabar la lliga a 
la quarta posició del grup 2n de 
Segona Catalana després d’haver 
encaixat dues derrotes seguides, 
amb el mateix marcador de 2 a 
1, al camp del CE Pubillas Casas 
i contra el CE Canyelles, a l’estadi 
de la Ferreria. El conjunt de Clau-
dio Festa acabarà la lliga el 26 de 
maig al camp de la UD Parc i té 
un punt més que el cinquè, l’FC 
Valldoreix, i dos més que el sisè, 
el CE Premià | RJ

El CD Montcada encadena dues jornades sense sumar

El primer equip del club de Terra Nostra, que el 12 de maig es va 
quedar sense opcions de disputar la promoció d’ascens després de 
perdre al camp del CF La Torreta (2-1), es va acomiadar de la seva 
afi ció una setmana després amb una victòria contra el CF Lliçà de 
Vall (4-1). Amb aquests tres punts, l’equip de Robert Villa ha pujat 
fi ns al quart lloc del grup 9è de Tercera Catalana amb 63 punts, dos 
més que la UE Montmeló, a qui visitarà en l’últim partit de lliga, i la 
UE Canovelles | RJ

La UD Santa María aspira a acabar la lliga al quart lloc
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....també és notícia...................................

El sènior B de La Salle 
manté les opcions de 
proclamar-se campió de 
Tercera Catalana després 
de situar-se com a líder 
del seu grup
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L’H. Sant Vicenç B va perdre el 19 de maig el seu primer partit de la tem-
porada en la seva visita al pavelló Miquel Poblet per enfontrar-se amb el 
segon equip del CH La Salle –a la foto. Gràcies a aquesta victòria per 27 a 
26, l’equip de Javier Córdoba ha pujat fi ns a la primera posició de la fase 
fi nal que determinarà el campió de Tercera Catalana i que enfronta sis 
equips, els tres primers de cada grup. Els lassal·lians, que van guanyar 
en el seu debut a la pista del Vallag (26-27), sumen 10 punts i estan em-
patats amb l’H. Sant Vicenç B i el CH St. Esteve Palautordera B. D’altra 
banda, el sènior A del CH La Salle s’ha quedat sense opcions a la Copa 
Catalana després de perdre els dos primers partits contra el BM Grano-
llers B (32-28) i el J.H. Mataró (31-36). En aquest partit, el tècnic Pau 
Lleixà no va poder comptar amb el pivot Sergi Germán, que va guanyar 
la medalla d’or amb la selecció catalana universitària als Best Games que 
es van disputar a Belgrad (Sèrbia) entre el 16 i el 19 de maig | RJ

Sis membres del Club Català 
de Tir amb Arc van competir 
l’11 de maig a la 4a tirada de la 
Lliga Nacional de Camp que es 
va disputar a les instal·lacions 
que el club té a Can Piqué sota 
l’organització de la Federació 
Espanyola de Tir amb Arc i que 
va comptar amb la participació 
d’una seixantena d’arquers. Jo-
sep Sànchez, de la categoria 
veterà, va guanyar la medalla de 
plata en arc nu mentre que els 
sèniors Manuela López i Xavier Fernández van aconseguir el bronze en arc 
instintiu i arc longow, respectivament. D’altra banda, el sènior Tolo Jimé-
nez va obtenir la quarta posició en arc nu a la 4a tirada de la Lliga Nacional 
de 3D que es va celebrar el 12 de maig a les instal·lacions del Tir Esportiu 
Mataró. A la fotografi a, el nou president del club, José Tomás –segon per 
l’esquerra–, acompanyat, d’esquerra a dreta, per Roi Gardón, vocal de la 
junta, Marc Coll i Marta Gelpí | RJ

TIR AMB ARC

El CCTA obté tres medalles a la 4a tirada de la 
Lliga Nacional de Camp disputada a Can Piqué
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EXCURSIONISME
Un total de 128 persones participen a la 34a Caminada 
a Peu Montcada-Montserrat que organitza El Cim
Un total de 128 persones –110 inscrits i 18 membres de l’organització– 
van participar entre l’11 i el 12 de maig a la 34a edició de la Caminada a 
Peu Montcada-Montserrat, organitzada pel centre excursionista El Cim. 
Respecte a l’any passat, hi van prendre part una trentena de persones 
menys i es van produir uns 10 abandonaments. Gaietà Sarrà, president 
d’El Cim, ha fet una valoració molt positiva del desenvolupament d’aques-
ta prova popular que, a diferència de l’any passat quan es va haver de 
suspendre a mig camí per culpa de la pluja, va estar acompanyada d’un 
molt bon temps. En relació a la reducció en la quantitat d’inscrits, Sarrà 
creu que es deu a la competència amb altres activitats i al fet que “no 
tothom està preparat per anar caminant fi ns a Montserrat” | RJ 

La Joventut Atlètica Montcada ha 
obert el termini d’inscripcions per 
poder participar a la 14a Milla Urba-
na que es disputarà el 9 de juny a 
la rambla dels Països Catalans en el 
marc de la Festa Major de Montca-
da. Les persones interessades han 
de pagar 3 euros i s’han d’apuntar a 
través de la pàgina web jam.cat fi ns 
al 4 de juny o arribar als 600 parti-
cipants. També es podran fer ins-
cripcions, al preu de 5 euros, fi ns a 
una hora abans de l’inici de la com-
petició. Hi haurà curses per a totes 
les categories, des dels més petits 
fi ns als veterans. D’altra banda, l’at-
leta de la JAM José Luis Ramón va 
aconseguir la victòria a la categoria 
de veterans a la Milla Urbana que es 
va disputar l’11 de maig a Ripollet. Al 
dia següent, Ramón també va pujar 
al podi, obtenint el tercer lloc -el se-
gon a la seva categoria- a la prova de 
14km de la Cursa per Collserola | RJ

ATLETISME
La JAM obre les 
inscripcions per 
a la 14a Milla Urbana

La dupleta del Club Petanca Mont-
cada formada per les cosines 
Evelyn i Mercè Martínez –a la foto– 
va aconseguir la tercera posició al 
Campionat d’Espanya que es va 
disputar entre el 17 i el 19 de maig 
a Muriedas (Cantàbria). La parella 
montcadenca va obtenir la seva 
classifi cació durant la fase prèvia 
que es va jugar a Santa Perpètua 
el 7 i 14 d’abril i el 5 de maig | RJ

PETANCA

Evelyn i Mercè Martínez, del CP Montcada, pugen 
al podi del Campionat d’Espanya de dupletes

El tècnic montcadenc Juanjo Monte-
ro –a la foto– s’ha proclamat campió 
del grup 3r de Primera Catalana amb 
el sènior B del Futsal Rosario Central. 
A manca d’una jornada per al fi nal 
de la lliga, el conjunt barceloní és el 
líder amb 56 punts i un balanç de 18 
victòries, 2 empats i 5 derrotes. Tot i 
guanyar-se l’ascens a Divisió d’Honor, 
el conjunt de Montero, que anterior-
ment havia treballat al CFS Montcada 
i a l’FS Cerdanyola, no podrà pujar ja 
que el primer equip del club juga en 
aquesta mateixa categoria | RJ

FUTBOL SALA

Juanjo Montero guanya la lliga al grup 3r de 
Primera Catalana amb el Rosario Central B
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La 27a edició de la Bicicletada del 
Besòs que s’havia de celebrar el 19 
de maig es va ajornar a causa de la 
previsió meteorològica amb alerta 
de pluges. Aquesta prova popular 
que organitza el Consorci Besòs-
Tordera, i que passa per Montcada 
i Reixac, es farà en una nova data 
encara per determinar | RJ

CICLISME
La previsió de pluja 
provoca l’ajornament de 
la Bicicletada del Besòs

La semifi nal de Primera Divisió entre 
el CK Montcada i el KC Barcelona es 
decidirà l’últim cap de setmana de 
maig a la pista de l’equip barceloní 
en l’últim partit d’aquesta eliminatò-
ria. El conjunt de David Rúa va gua-
nyar el primer enfrontament per 28 
a 30, però va perdre el segon per 16 
a 23. El CK Vallparadís ja s’ha clas-
sifi cat per a la fi nal en superar el CK 
Castellbisbal per 2 a 0 en el global | RJ

KORFBAL
El CK Montcada A es juga 
un bitllet per a la fi nal a la 
pista del KC Barcelona

CC
TA

Montcada 
Camina

2019
Cicle de sortides per
descobrir indrets de Montcada
i Reixac i els seus voltants

CADA PRIMER DIUMENGE  
DE MES, UNA PROPOSTA

2 de juny 
MIRADOR DE 
L’ESTRELLA-CAN CUIÀS
Sortida: 9 h, al Pavelló 
Miquel Poblet.
Inscripció: Institut 
Municipal d’Esports  
i Lleure.

MÉS INFORMACIÓ: 
Institut Municipal 
d’Esports i Lleure 
(c. Tarragona, 32); 

935 650 999; 
ime@montcada.org. 
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.....Viu l’Esport................

Antonio Moya, entrenador del 
sènior femení de l’FB Montca-
da, i Laura Martínez, gimnasta 
juvenil del CG Catalunya, són 
els dos candidats que aspiren a 
guanyar el premi popular que 
s’entregarà durant la gala que se 
celebrarà el 4 de juliol al Teatre 
Municipal sota l’organització 
de l’IME i Montcada Comuni-
cació. El jurat va validar les dues 
propostes que s’hi han presentat 
i, davant aquesta situació, va 
acordar modifi car els terminis de 
votacions previstos inicialment.
Els vots s’han de fer constar al 
portal Montcada Participa (partic-
ipa.montcada.cat) fi ns al 2 de juny. 

Cal registrar-se per participar-hi i 
només es pot votar una vegada. 
Del 20 al 26 de maig, el recompte 
serà visible, mentre que del 27 de 
maig al 2 de juny, el marcador 
romandrà ocult.

Jocs Escolars. La cloenda es fa el 
24 de maig, a les 17.30h, davant del  
pavelló Miquel Poblet sota l’orga-
nització de l’IME i el CDEM. En 
cas de pluja, la desfi lada i l’entrega 
de trofeus es farà a l’interior.

PREMIS ESPORTIUS

Antonio Moya i Laura Martínez 
aspiren a guanyar el guardó popular
Les votacions es poden fer al portal Montcada Participa fi ns al 2 de juny

Rafa Jiménez | Redacció

Sandra Luque, gimnasta de la ca-
tegoria infantil A del CG La Unió, 
s’ha classifi cat per disputar la fi nal 
de Catalunya dels Jocs Esportius 
Escolars després d’aconseguir la 
vuitena posició a la fi nal territorial 
que es va celebrar l’11 de maig al 
Prat de Llobregat. La fi nal catalana 
es disputarà l’1 de juny a Reus | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
La infantil Sandra Luque es classifi ca per disputar 
la fi nal de Catalunya dels Jocs Esportius Escolars
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Moya i Martínez són els candidats a succeir Jesús Claramón al palmarès del premi popular
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L’acord per unifi car el futbol base 
que al maig de 2017 va propiciar 
la creació de l’FB Montcada va 
tenir una única excepció amb el 
cadet A del CD Montcada, que, 
tot integrar-se dins de la nova 
estructura, va seguir portant el 
nom i els colors del club verd per 
no perdre el seu lloc a Primera
Divisió. 
Dos anys després, aquest equip 
no ha pogut mantenir la catego-
ria i ha baixat a Segona ja que, a 

manca d’una jornada per acabar 
la lliga, és el cuer del grup 7è amb 
4 punts. Amb aquest descens,
el club verd perdrà l’únic equip 
de formació que defensava els 
seus colors i aquest cojunt ad-
quirirà la samarreta i el nom de 
l’FB Montcada. El seu lloc a la 
categoria el podria ocupar el ca-
det A vermell que manté opcions 
de pujar com un dels millor 
segons si guanya els dos partits 
que li resten al grup 40è | RJ 

FUTBOL

El descens del cadet A provoca que el 
CD Montcada es quedi sense planter
Era l’únic conjunt que, després de la fusió, va mantenir els colors i el nom del club verd

El CD Montcada perdrà l’únic equip del planter

L’FC Fundació Terrassa F va   
acabar el 19 de maig amb la bona 
ratxa de l’aleví B de l’FB Mont-
cada B, que havia encadenat qua-
tre victòries seguides. Després
d’aquesta derrota per 2 a 6,  i a 
manca de dues jornades per al 
fi nal, l’equip vermell ha baixat 
fi ns al sisè lloc del grup 51è de 
Tercera Divisió amb 60 punts. 
L’aleví B encara té opcions d’ar-
ribar al cinquè lloc que ocupa el 
CF La Romànica i que serà el 
seu últim rival a la lliga | RJ  

L’aleví B de l’FB Montcada és sisè a 
manca de dues jornades per al fi nal 
L’equip vermell, que juga al grup 51è de Tercera Divisió, encara pot acabar cinquè

La derrota de l’aleví B contra el Terrassa ha estat la segona dels montcadencs als últims 10 partits

El CH La Salle va estar representat per cinc dels seus equips –un benjamí 
femení i dos masculins, així com un aleví femení i un altre masculí– a la 
27a Trobada de Minihandbol que es va disputar el 12 de maig a Sant 
Joan Despí amb la participació d’uns 600 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys 
repartits en una seixantena d’equips procedents de Catalunya i l’Aragó. 
L’aleví femení es va proclamar campió mentre que el benjamí femení va 
ser subcampió. D’altra banda, el club lassal·lià organitza el 2 de juny la 
Trobada Salvador Benítez | RJ

HANDBOL
El CH La Salle participa amb cinc equips del planter 
a la Trobada de Minihandbol de Sant Joan Despí

El Groupvalles FS Montcada A –a la 
foto– ha perdut les opcions que te-
nia per fi nalitzar a la segona posició 
del grup 3r de Primera Divisió des-
prés d’encaixar el 18 de maig una 
derrota contra l’AE Les Corts UBAE 
B (1-4) al pavelló Miquel Poblet. Els 
montcadencs, que acabaran la lli-
ga a la pista del segon, el CFS Sant 
Joa Despí, sumen 48 punts i són 
cinquens, tot i que encara poden 
arribar al tercer lloc. D’altra banda, els dos equips debutants del club van 
participar el 19 de maig a la trobada que es va fer a Esparreguera | RJ

FUTBOL SALA
L’aleví A del CFS Montcada encara aspira a acabar 
la lliga a la tercera posició del grup 3r de Primera
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Ha estat el millor al nivell C2 amb 8 victòries i 4 derrotes

BÀSQUET

El pre-mini A de la UB 
MiR es proclama campió

El pre-mini A de la UB MiR ha 
guanyat la lliga al grup 4r del 
nivell C2 amb 20 punts –8 victò-
ries i 4 derrotes–. L’equip mont-
cadenc, que va fi nalitzar la com-
petició el 18 de maig amb una 
victòria a casa del Premià de Dalt 
(30-80), s’ha proclamat campió, 
tot i acabar empatat amb l’AEC 
Escola Pia Granollers i el CB 
Tres Viles Llavaneres, gràcies
a que tenia el bàsquet average 
particular favorable amb els seus 
dos rivals directes | RJ  El pre-mini A ha perdut 4 partits en 12 jornades
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Tere Castillo
Amb 48 anys, Tere Castillo mai no ha deixat de pintar i d’investigar la màgia dels colors i la llum. 
L’afi ció li ve de família i impregna tota la seva vida, fi ns i tot, la botiga d’objectes de regal Tot i Més 
que va obrir fa 24 anys al centre de Montcada, on exposa obres seves i també imparteix classes 
de pintura. Exalumna del pintor Joan Capella, aposta per la pintura fi gurativa de natura i els grans 
formats. L’aparadorisme i la decoració són les seves dues altres afi cions. Ha guanyat més d’una 
desena de vegades el concurs d’aparadors de la Cambra de Comerç de Sabadell i ha decorat 
despatxos com el de la discogràfi ca Krik Music, a la Torre Vila. Al 2015, va fer la seva primera 
exposició individual a l’Auditori Municipal, ‘Instants de vida i color’, i ja en prepara una altra per a 
fi nal del 2020. Mentre no arriba aquest moment, podrem gaudir de la mostra de fi nal de curs dels 
seus alumnes a partir del 28 de maig a la Casa de la Vila amb el títol ‘Arbres’.

‘Sovint tinc la sensació 
de volar quan pinto’ 

D’on li ve l’afi ció per l’art?
Des de petita m’he sentit atreta 
pels colors i els pinzells perquè a 
casa meva tots hi tenien afi ció. A la 
meva àvia li encantava fer rams de 
fl or seca. L’oncle de la meva mare 
va copiar del natural un quadre 
religiós del Museu del Louvre amb 
plomí, que va ser publicat pel diari 
Correo Catalan als anys vint. I 
conservo unes cartes meravelloses 
del meu avi a la seva dona, amb 
dibuixos d’una gran delicadesa.
Com va ser el seu camí de 
formació?
Un dels meus primers mestres va 
ser Joan Capella, qui em va iniciar 
en la pintura a l’oli i em va donar 
l’empenta defi nitiva perquè fes 
el meu propi camí en el món de 
la pintura. Jo no podia seguir-lo 
en el seu estil. Recordo que em 
va dir: ‘Ets una pintora de gats i 

pintes amb zoom’. I tenia raó: 
adoro pintar gats, perquè sempre 
han estat presents a la meva vida, 
i m’inclino per teles grans perquè 
vull apropar-me al detall. Per això, 
acostumo a treballar a partir de 
fotografi es.
Es considera una pintora 
fi gurativa?
Sí, sobretot em defi neixo com 
una pintora de la natura. Admiro 
els pintors impressionistes, com 
Sorolla, per la seva capacitat 
d’atrapar la llum i el moviment. 
Als meus quadres, sempre hi ha 
fl ors, plantes, arbres... Sovint tinc 
la sensació de volar quan pinto i 
aquesta màgia queda refl ectida a 
les obres. Suposo que és per això 
que li agraden a la gent. Va ser 
una gran sorpresa vendre gairebé 
tots els quadres de la meva 
primera exposició, al 2015.

Quan anys fa que té la botiga?
La vaig obrir fa 24 anys tota sola 
i sense tenir cap experiència. En 
aquella època no existien els tallers 
d’emprenedoria que es fan ara i 
t’havies espabilar. Al principi era de 
menatge de cuina i alguns objectes 
de decoració i, poc a poc, vaig anar 
ampliant l’oferta.

I el negoci rutlla?
No em puc queixar, però reconec 
que no és fàcil mantenir-se tants 
anys. Has d’oferir un valor afegit 
perquè el públic et tingui present 
quan necessita alguna cosa. 

El tracte personal és essencial, 
però també has cuidar l’aspecte 
de l’aparador i estar al dia de les 
novetats per poder aconsellar el 
client.
Ha guanyat més d’una desena de 
vegades al concurs d’aparadors.
És que m’agrada molt l’apara-
do risme. És la meva targeta de 
presentació. 
Quin és el secret d’un bon 
aparador? 
Trobar algun reclam que convidi 
el públic a mirar i entrar. I, per 
suposat, ha de tenir una bona 
il·luminació i canviar-lo sovint 
perquè així la gent no s’avorreix.
Una altra faceta seva és la 
docència.
El taller d’art va sorgir de forma 
casual quan una nena que 
m’observava mentre pintava a 
la botiga, em va demanar si la 

podia ensenyar a pintar. A partir 
d’aquí, algunes clientes em van 
animar i així vaig muntar un petit 
taller. És molt gratifi cant veure 
com gaudeixen els alumnes de la 
pintura.
També fa tasques de decoradora.
Sí, de cases particulars i negocis. 
L’últim encàrrec va ser el despatx 
de la discogràfi ca Krik Music, a 
la Torre del Cactus. Per fer-ho bé, 
has de conèixer com és la persona 
i quines són les seves necessitats.   
A la botiga se sent realitzada com 
artista? 
És una altra vessant de la meva 
afi ció per l’art. Embolicar un regal 
amb gràcia, dissenyar un aparador 
atractiu o pintar un quadre per 
encàrrec són feines que també 
tenen components creatius. Ara 
bé, sempre em reservo unes hores 
per pintar el que jo vull.

‘Embolicar un regal 
amb gràcia o dissenyar 
un aparador també són 
feines creatives’

Pintora 
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