
Laura Campos revalida 
l’Alcaldia amb els comuns

Resultats del 26M ECP ha estat la llista més votada, seguida del PSC, ERC i Cs. Sis de les 
deu candidatures que es presentaven als comicis queden sense representació

Nou plenari Passa de vuit a quatre grups municipals
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Els resultats de les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig han avalat 
la gestió de l’actual govern muni-
cipal. La candidatura encapçala-
da per l’actual alcaldessa, Laura 
Campos (En Comú Podem), i 
la llista d’ERC, liderada pel pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez, han sortit reforçades en 
aquests comicis i, en cas revalidar 
el pacte que mantenen, podrien 
governar amb majoria en el pro-
per mandat. L’única força que ha 
quedat despenjada del projecte 
de canvi iniciat fa quatre anys és 
EUiA, que s’ha presentat en soli-
tari amb la marca Alternativa per 
Montcada i no ha obtingut repre-
sentació. 

Només quatre de les 10 candi-
datures que han concorregut a 
les eleccions locals del 2019 han 
obtingut representació al Ple de 
l’Ajuntament, que passarà de vuit 
a quatre grups municipals en el 
proper mandat, una situació que 
no succeïa des del 1991. La llista 
més votada ha estat En Comú Po-
dem, amb un total de 3.722 vots, 
el que suposa el 24’3% dels su-
fragis totals. La coalició, formada 
per ICV i Podem, ha aconseguit 
set dels 21 regidors que compo-
sen el consistori montcadenc, mi-
llorant els resultats del 2015, tot i 
l’escisió d’EUiA.
El PSC, que fa quatre anys va ser 
la força més votada amb quatre 
regidors, ha perdut l’hegemonia 
que ostentava als comicis locals 
des del 1999, tot i sumar més vots 
que al 2015, quedant en segon 
lloc amb un total de 3.348 sufra-
gis (21’8%), que li atorguen sis re-
presentants. La tercera força que 
composarà el pròxim Ajuntament 
és ERC, que puja de tres a cinc 
regidors, després de comptar amb 
el suport del 19’3% de l’electorat 

Actualitat
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PARTICIPACIÓ ELEVADA
La xifra de votants arriba a 15.302, una de 
les més altes de la història en uns comicis locals, 
superant en quatre punts la registrada al 2015

El Ple estarà format per ECP (7); el PSC (6); ERC (5) i Cs (3) i no han entrat JxM, la CUP, el PP, Vivimir, ApMiR i Vox Montcada
Sílvia Alquézar | Redacció

Dels vuit grups que 
hi ha representats al 
consistori només en 
quedaran quatre 

ELECCIONS MUNICIPALS 2011
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Salva Serratosa

Inés Fernández

REGIDORS ELECTES

El PSC ha estat la força més 
votada als comicis europeus 
amb 4.392 vots (29%). A conti-
nuació, les formacions que han 
obtingut més sufragis han estat 
les independentistes. ERC-Ara 
Repúbliques ha sumat 3.157 
vots (20,8%) i JxCAT, 2.233 
(14,7%). CEC-Podemos ha es-
tat la quarta força, amb 2.094 
sufragis (13,8%) seguida de Cs, 
amb 1.581 (10,4%). El PP ha 
quedat per sota del 5% i només 
ha sumat 650 vots. El nombre 
de votants a les europees ha 
estat de 15.159 (59,4%), 16 
punts per sobre respecte l’últi-
ma convocatòria del 2014. La 
coincidència amb les locals ha 
contribuït a augmentar el per-
centatge de vots | PA 

El PSC és la 
primera força 
a les europees

i sumar 2.966 vots, assolint els 
millors resultats de la seva histò-
ria des de l’inici de la democràcia. 
Per últim, la quarta formació que 
ha obtingut representació al con-
sistori ha estat Cs, amb 1.587 vots 
(10’3%), que manté els tres edils 
que va aconseguir fa quatre anys, 
tot i haver perdut gairebé 600 
vots.

Fora del Ple. Les forces que no 
han obtingut representació al Ple
per als pròxims quatre anys són 
Junts per Montcada (antiga CiU), 
que ha sumat 723 vots (el 4’73%) 
i que, per primera vegada, no es-
tarà al consistori des de la instau-
ració de la democràcia; la CUP, 
que s’ha quedat a tan sols 30 vots 

de mantenir el regidor que va 
aconseguir al 2015 en sumar 732 
vots (el 4’78%); el PP, amb un to-
tal de 563 sufragis (el 3’68%), és 
una altra de les forces històriques 
que no estarà al Ple de l’Ajunta-
ment en perdre l’edil obtingut fa 
quatre anys; i Vivim Montcada 
–amb 658 vots (4’30%)–,  Alter-
nativa per Montcada –amb 589 
(3’85%–) i Vox, amb 268 sufra-
gis (1’75%), que es presentaven 

per primera vegada a unes mu-
nicipals, no han pogut fer realitat 
l’objectiu d’entrar al Ple. 

Rècord. La participació ha estat 
del 59’86%, sent una de les més 
elevades en uns comicis locals 
amb 15.302 sufragis, superant 
en 4 punts la registrada al 2015. 
Altres cites locals amb gran par-
ticipació van tenir lloc al 1979 
(58’4%) i al 2003 (57’5%).

Angelina Esther del Pino

L’electorat premia els grups en el govern 
i els permet sumar la majoria absoluta

La sessió per investir l’alcaldes-
sa es farà el proper 15 de juny, 
a les 12h. El procediment passa 
per fer una votació en què cada 
grup intervé per expressar el 
seu posicionament de vot a fa-
vor d’un dels candidats que es 
presenten al càrrec. 
En cas que ECP no hagués for-
malitzat encara cap pacte, Cam-
pos seria nomenada com a cap 
de la llista més votada. L’única 

possibilitat de desbancar-la se-
ria una aliança de la resta de 
forces per sumar majoria ab-
soluta, 11 vots en total, opció 
improbable tenint en compte la 
negativa d’ERC a pactar amb el 
PSC i Cs.
Tres dies abans d’aquest Ple, el 
12 de juny, es farà l’última sessió 
de l’actual mandat, en què els re-
gidors que marxen tindran l’opor-
tunitat d’acomiadar-se | PA 

El Ple d’investidura es farà el dia 15

Augmenta la presència 
femenina al plenari, que 
passa de deu regidores 
a un total d’onze 
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El Ple es queda amb la meitat de grups
Les candidatures necessitaven el 5% dels vots per poder obtenir representació, xifra que només han assolit quatre llistes

Després d’aquestes eleccions, el 
Ple passarà de tenir vuit grups 
municipals a només quatre. 
Aquesta reducció dràstica de les 
candidatures que han aconseguit 
representació a l’Ajuntament té a 
veure amb l’aplicació de la Llei 
d’Hondt, un mètode que afa-
voreix les llistes més votades i 
només atorga escons a les que 
superen el 5% del total del sufra-
gis, quantitat que ve determina-
da per la participació. 

Tenint en compte que van votar 
15.302 persones, la xifra míni-
ma per obtenir el primer regidor 
era de 766 sufragis. Forces com 
la CUP o JxM –amb el 4,8% i 
el 4,3% respectivament– no han 
accedit al plenari per poc més de 
trenta o quaranta vots.

Per barris. En Comú Podem 
(ECP) ha guanyat a totes les cir-
cumscripcions, excepte a Terra 
Nostra, on ERC ha quedat en 
primer lloc per una escassa di-
ferència de vots, i a Can Cuiàs, 

on s’ha situat en tercera posició, 
darrera del PSC i ERC. A la cir-
cumscripció de Mas Rampinyo 
és on la diferència dels comuns 
amb el segon, el PSC, ha estat 
més elevada. En canvi, en els 

comicis del 2015, la llista d’ICV-
EUiA que encapçalava Laura 
Campos només va ser la força 
més votada a Can Sant Joan. 
Aleshores, va ser la candidatura 
de Cs la que va guanyar en ma-

jor nombre de circumscripcions, 
tres en total –Mas Rampinyo-
Mas Duran, Terra Nostra i Can 
Cuiàs–, seguit del PSC, a La Ri-
bera-Reixac-Vallençana, i ERC, 
a Montcada-Font Pudenta.

Laura Grau | Redacció

REPARTIMENT DEL VOT

ECP guanya a totes 
les circumscripcions 
excepte a Terra Nostra 
i a Can Cuiàs
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‘Estic molt agraïda pels 
resultats assolits, són una 
recompensa a la feina feta’
L’electorat dona la confi ança a Laura Campos per continuar a l’Alcaldia

ENTREVISTA A L’ALCALDESSA

Els resultats electorals han 
servit per revalidar i legitimar 
Laura Campos al front de l’Al-
caldia. A diferència de fa quatre 
anys, en què la llista més vota-
da va ser el PSC i quatre grups 
van forçar un canvi apostant 
per la líder ecosocialista, Cam-
pos seguirà sent l’alcaldessa per-
què així ho ha decidit l’electorat. 
La llista que ha encapçalat, En 
Comú Podem, ha guanyat amb 
prou solvència, no com al 2015, 
quan ICV-EUiA va empatar 
amb Cs i un sorteig va dirimir a 
quin grup anava el quart regidor, 
benefi ciant els primers.  
Aquesta vegada, l’Alcaldia és 
seva per mèrits propis. Espe-
rava aquests resultats? 
El cert és que sí, tot i que sabíem 
que seria complicat, perquè els 
socialistes sortien enfortits des-
prés de guanyar les generals ara 
fa un mes.
A més, ECP ha tingut l’han-
dicap de no comptar amb el 
suport dels votants d’EUiA.
Sí, tot i que prevèiem que la 
incidència no anava a ser gran, 
tal com s’ha demostrat. I d’altra  
banda, hem crescut amb escreix 
gràcies als companys de Podem.
EUiA assegura que mai més 

tornarà a pactar amb ICV.
Potser dir mai és una afi rma-
ció molt taxativa. En qualsevol 
cas, les diferències que haguem 
tingut no han afectat el govern, 
que ha treballat de manera esta-
ble i cohesionada.
Està sorpresa per la partici-
pació que hi ha hagut? Ha 
estat del 60%, de les més ele-
vades de la història.
És sorprenent que, en compara-
ció amb altres comicis, els locals 
tinguin històricament una baixa 
participació, quan  l’Ajuntament 
és l’administració més propera. 
Costa entendre aquesta manca 
d’implicació. En aquest cas, crec 
que l’augment de votants reafi r-
ma que l’electorat ha volgut con-
solidar el canvi iniciat al 2015.
Veu la ciutadania contenta?
En general, sí, però tampoc 
hem de ser autocomplaents. En 
aquest mandat hem posat ordre 
a l’administració, però no hem 
tingut temps de fer tot el que vo-
líem. Ara, l’electorat ens ha do-
nat quatre anys més de confi ança
per seguir treballant. 
Els votants també han premiat 
el seu soci de govern, ERC.
Els resultats parlen per si sols. 
És cert que ERC s’ha endut la 
major part del vot nacionalis-

ta, ja que han desaparegut del 
Ple el PDeCAT i la CUP. Però 
també és evident que s’ha va-
lorat la bona gestió feta durant 
aquests quatre anys.
Això vol dir que el pacte es 
reeditarà?
Com vaig dir en el debat elec-
toral, penso que allò que fun-
ciona, millor no tocar-ho. De 
tota manera, com a llista més 
votada, estem disposats a seure 
amb tots els grups per analitzar 
les coincidències de programes 
i els plans d’actuació.
La qüestió nacional podria 
afectar una reedició del pacte 
amb ERC?
No negaré que durant aquest 
mandat hem hagut de fer equi-
libris al voltant del procés i que 
tots hem hagut de fer concessi-
ons. Però, com a govern, sem-
pre hem tingut clar que la nos-
tra prioritat és el municipi. 
Què opina sobre la nova 
composició del Ple, que pas-
sarà de vuit a quatre grups?
Particularment crec que la di-
versitat de grups enriqueix la 
política i aporta qualitat de-
mocràtica al Ple. Haurem de 
trobar els mecanismes de par-
ticipació perquè totes les forces 
que hi ha al municipi puguin 

seguir fent la seva tasca de 
fi scalització encara que no es-
tiguin representades al consis-
tori. No tenim intenció de ser 
cap regne de taifa. 
A priori, tenint l’opció de fer 
un govern amb majoria, el 
proper mandat pot ser més 
plàcid del que ha estat l’actual.
D’entrada, hi ha una feina feta 
a nivell de posar ordre i de co-
néixer l’administració que ens 

facilita les coses. Una de les fi -
tes a assolir serà la recuperació 
econòmica del consistori, escurat 
per les expropiacions que vam 
heretar del passat. També serà el 
mandat del soterrament de l’R2, 
que transformarà el municpi. I 
una altra de les prioritats passa 
per fer front a la manca d’habitat-
ge públic. Estic molt il·lusionada i 
crec que en aquest mandat lluirà 
molt més l’acció de govern. 

Campos ha estat una de les poques líders dels comuns que ha guanyat l’Alcaldia a l’àrea metropolitana

Pilar Abián | Redacció
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ERC tindrà cinc regidors, la xifra 
més alta en l’era democràtica
Els republicans consideren que l’electorat ha premiat la seva tasca al govern

RESULTATS HISTÒRICS

ERC ha estat la tercera força 
més votada a les municipals, 
amb un total de 2.966 sufragis, 
passant de tres a cinc regidors, 
xifra rècord en la seva història 
a Montcada des de la reinstau-
ració dels ajuntaments demo-
cràtics –als anys 30 va arribar 
a tenir-ne 9, ocupant l’Alcaldia. 
Coincidint amb l’opinió de l’al-
caldessa, el cap de llista republi-
cà, Jordi Sánchez, creu que els 
bons resultats “són una recom-
pensa a la feina feta a l’equip 
de govern des de la responsa-
bilitat, el treball, el compro-
mís i la constància”. L’edil ha 
expressat la voluntat “de conti-
nuar treballant pel municipi i 
per a tots els veïns, parlin com 
parlin i pensin com pensin”.  
Sánchez ha lamentat que forces 
com la CUP, JxM i APMiR no 
hagin aconseguit representa-
ció a l’Ajuntament, “això ens 
atorga la responsabilitat de 
defensar en solitari el pro-

jecte independentista en el si 
del consistori”, ha dit. També 
opina que l’estratègia del partit 
en la línia de tenir presència als 
barris i enxamplar la base ha 
donat els seus fruits. 

Predisposició a pactar amb ECP. 
ERC considera que el missat-
ge de la ciutadania és clar en la 
línia que l’actual pacte amb els 
comuns es reediti. “Nosaltres 

estem oberts a parlar amb tot-
hom, perquè aquest municipi 
és ric i divers, però els resultats 
evidencien que l’electorat ens 
demana seguir el camí iniciat 
fa quatre anys i això no passa 
per pactar amb el PSC”,  ha 
argumentat Sánchez. Els altres 
regidors que l’acompanyaran 
a l’Ajuntament són Montse Ri-
bera, Salva Serratosa, M. Rosa 
Borràs i Gerard Garrido. 

Laura Grau | Redacció
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Sánchez, tercer per la dreta, celebrant amb altres companys de llista els resultats assolits
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El PSC guanya dos edils 
però perd l’hegemonia 
com a llista més votada
Cs, que aspirava a governar, queda com a quarta força

PAPER DE L’OPOSICIÓ

El PSC i Cs, dues de les llistes 
que aspiraven a arribar al govern 
després d’haver estat les més vo-
tades fa quatre anys –juntament 
amb ICV-EUiA– podrien conti-
nuar quatre anys més a l’oposi-
ció. Malgrat recuperar suports i 
passar de quatre a sis regidors, 
els socialistes han perdut el lide-
ratge que mantenien des de fa 20 
sent l’opció més votada. La llista 
encapçalada per Bartolo Egea ha 
estat la segona força en aquests 
comicis, amb un total de 3.348 
vots (21,96%), superada per 
ECP en 374 sufragis. 
Els edils que acompanyaran al 
candidat al grup municipal soci-
alista seran Andrés Iruela, Inés 
Fernández, Encarnación López, 
Maria Adoración Alcalá i José 
María Pérez. Malgrat no haver 
assolit el repte de recuperar l’Al-
caldia que el PSC va ocupar del 
1999 al 2015, Egea s’ha mostrat 

satisfet per haver aconseguit 
1.108 vots més que a les últimes 
eleccions, fet que li ha permès 
guanyar dos representants. “Els 
vots s’han anat cap a les forces 
progressistes i ara el que hem 
de fer és seguir treballant per 
Montcada”, ha dit el cap de llis-
ta socialista.  

Mà estesa. Tan aviat com va aca-
bar l’escrutini, Egea va trucar 
Laura Campos (ECP) i Jordi 
Sánchez (ERC) per felicitar-los 
pels seus bons resultats. Tot i que 
ni els comuns ni ERC han mani-
festat públicament la seva predis-
posició a pactar amb el seu grup, 
Egea ha avançat que el PSC està 
obert a fer-ho i a estendre la mà a 
ambdues candidatures. 
D’altra banda, l’edil ha lamen-
tat que la majoria de les opcions 
polítiques que es presentaven als 
comicis hagin quedat quedat fora 
del Ple. “Em sap greu perquè 

Pilar Abián | Redacció
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Bartolo Egea va celebrar els resultats de la seva formació la nit electoral acompanyat dels nous regidors del grup municipal socialista
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Ana Pellicer, candidata de Cs

això vol dir que no tota la gent 
de Montcada estarà represen-
tada al plenari”, ha dit.

Cs es manté. L’última i quarta 
força en nombre de represen-
tants al Ple serà Cs que, amb 
1.587 vots (10’3%), conserva 
els tres regidors de l’anterior 
mandat, tot i haver perdut 533 
suports i 5 punts en percentat-
ge  total. La crisi interna que ha 
viscut el partit els darrers mesos, 
amb la dimissió de tres dels seus 
regidors per discrepàncies amb 
la direcció provincial, ha passat 
factura a una formació que ha 
estat clau per a la governabilitat 

durant l’actual mandat, facilitant 
a un executiu en minoria l’apro-
vació dels pressupostos durant 
els tres primers exercicis.  
A través d’un comunicat, la candi-
data de Cs, Ana Pellicer, ha enviat 
un missatge d’agraïment als ciuta-
dans que han donat la seva confi -
ança al projecte taronja i s’ha com-
promès a treballar “per fer una 
oposició responsable, pensant 
sempre en Montcada i els seus 
veïns”, ha dit. El grup municipal 
de Cs estarà format per la seva 
cap de llista, l’actual representant 
del partit al Ple, Juan Romero, i la 
número 3 en aquestes eleccions, 
Angelina Esther del Pino.
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Partits amb tradició es queden fora 
del Ple i també les noves propostes
El PDeCAT, el PP i la CUP no revaliden la seva presència i ApMiR, Vivimir i Vox tampoc no aconsegueixen entrar al consistori

RESULTATS DECEBEDORS

De les 10 candidatures que op-
taven a les eleccions, sis s’han 
quedat sense obtenir representa-
ció. Quatre d’elles són presents 
en aquest mandat –tres amb una 
llarga tradició al plenari– i dues 
responen a noves propostes que 
no han reeixit. 
Alternativa per Montcada i Rei-
xac (ApMiR), la marca amb què 
EUiA s’ha presentat en solitari 
després de trencar-se la històrica 
coalició amb ICV, ha estat la pe-
núltima força i tan sols ha obtin-
gut 589 vots (3’85%). “Sabíem 
que era difícil, perquè vam 
haver de fer la llista a un mes 
i mig per a les eleccions, sense 
temps per poder explicar les 
raons de la ruptura amb Ini-
ciativa i, tot i que hem fet una 
campanya molt digna, se’ns 
ha quedat curta”, ha explicat el 
candidat, Òscar Gil, regidor des 
del 2007 i qui ja no seguirà en el 
proper mandat. El partit es reu-
nirà en assemblea en els propers 
dies per marcar les estratègies 
de futur, que passen per fer opo-
sició des del carrer i plantejar 
noves aliances ja que, segons Gil 
“el trencament amb ICV no té 
marxa enrere”.

Caiguda inesperada. El PDeCAT, 
que s’ha presentat als comicis 
amb la marca Junts per Mont-
cada (JxM) només ha sumat 
723 vots (4’73%). El partit, 
que compta actualment amb 
dos regidors, recollia l’herència 
de Convergència, present a la 
corporació des de les primeres 
eleccions municipals. En aquest 
proper mandat, per primer cop 
aquesta branca dels nacionalis-
tes deixarà de tenir veu pròpia 
a la corporació. El cap de llista 
de JxM, Joan Carles Paredes, 
ha reconegut que esperaven 
uns millors resultats, “tenint en 
compte que ens presentàvem 
amb un bon equip i un gran 
projecte”, ha dit. Per a Paredes, 
una de les claus del descens de 

vots, més de 600 respecte a les 
anteriors municipals, és que 
ERC ha concentrat la majoria 
del vot independentista. “No 
podem estar contents que el 
sobiranisme perdi força en el 
si de l’Ajuntament”, ha lamen-
tat Paredes, qui ha felicitat als 
partits guanyadors i ha donat 
ànims a la resta de forces que, 
com la seva, no han obtingut 
representació: “Assumim que 
aquesta és la voluntat dels 
montcadencs i tenim clar que 
seguirem treballant pel muni-
cipi i els seus veïns des de fora 
de la institució”. Paredes, actual
portaveu del PDeCAT, perdrà 
l’acta de regidor que tenia des 
del 2007.

El PP també queda fora. Una al-
tra de les forces històriques que 
no estarà al plenari és el PP. 
Els populars, representats com 
a Alianza Popular del 1983 al 
1987 i, posteriorment, amb l’ac-
tual marca, des del 1995 fi ns a 
l’actualitat, perden l’única repre-
sentant que tenen a hores d’ara, 
Eva García, en sumar només 
563 vots (el 3’68%). La candi-
data del partit, regidora des del 
2000, ha reconegut la derrota i 
ha anunciat que el PP obrirà un 
període de refl exió per analit-
zar els motius d’aquests resultats. 
“La gran fragmentació del vot 
ens ha penalitzat; sabíem que 
seria complicat mantenir la re-
presentació al Ple i així ho vam 
avisar durant la campanya”, ha 
dit la líder popular. No obstant 
això, García es mostra disposa-
da a fer autocrítica i a treballar 
per tornar a l’Ajuntament: “Se-
rem una veu crítica i, alhora, 
responsable, des de fora del 
consistori en representació 
dels ciutadans que ens han 
donat la seva confi ança”.

A pocs vots de repetir. Els cupai-
res, malgrat haver estat la cin-
quena força més votada, per 
darrera de Cs, s’han quedat a 

Pilar Abián | Redacció

poc més de 30 vots de mante-
nir-se al Ple i no han arribat al 
5% exigit per obtenir representa-
ció. La llista liderada per Joel Se-
garra ha sumat 732 vots (4’78%). 
La formació ha deixat clar, però, 
que quedar-se fora del plenari no 
signifi ca renunciar a defensar les 
seves polítiques i a ser “la pedra 
en la sabata” del nou govern. 
“En cap cas això serà un atu-
rador perquè deixem d’aixecar 
catifes, fi scalitzar la feina que es 
fa des de l’Ajuntament i seguir 
treballant per una Montcada 
més valenta”, ha assenyalat el 
partit en un comunicat, en què 
agraeix el suport que ha rebut de 
l’electorat per haver apostat per 
un projecte “valent, feminista, 
antifeixista i ecologista”. En el 
mateix escrit, la CUP es compro-
met a ser persistent en la lluita al 
carrer i celebra que Vox, a qui 

qualifi ca de “feixista”, s’hagi 
quedat sense representació al 
consistori.

Vivimir tampoc no suma prou. Vi-
vim Montcada i Reixac, la pro-
posta autoproclamada “exclu-
sivament municipalista”, no 
ha aconseguit representació al 
plenari, tot i haver superat altres 
opcions com PP, ApMiR i Vox. 
Amb amb 658 vots (4’30%), la 
llista encapçalada per Rafa Ruiz 
ha estat la setena de les 10 pre-
sentades. En un comunicat, el 
partit dona per bons els resultats, 
acceptant que la seva era una 
proposta novedosa que ha hagut 
de competir amb formacions més 
arrelades i amb més mitjans eco-
nòmics per fer la seva campanya. 
Tot i no haver assolit l’objectiu 
de tenir veu pròpia al Ple, Vivi-
mir veu el futur amb esperança 

i expectatives. “Tenim la convic-
ció que hem de continuar i fer 
créixer el nostre projecte que 
considerem necessari per al 
futur i, encara més, analitzant 
els resultats electorals, que si-
tuen només quatre opcions 
polítiques al Ple Municipal, el 
que considerem anormal i un 
risc d’opacitat general”, ha as-
senyalat la formació.

Els pitjors resultats. La proposta 
que ha obtingut menys suports 
ha estat Vox Montcada, lidera-
da per David Passarell. El par-
tit, que optava per primer cop a 
les municipals, només ha sumat 
268 sufragis (1’75%). El candi-
dat ha expressat la seva voluntat 
de “seguir lluitant perquè el 
marxisme ideològic que ara 
ho domina tot, sigui vençut 
pel liberalisme”.

Joan Carles Paredes, de Junts per Montcada
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Joel Segarra, cap de llista de la CUP Montcada Eva García, alcaldable del Partit Popular
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Òscal Gil, líder d’Alternativa per Montcada
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Rafa Ruiz, número 1 de Vivim Montcada David Passarell, alcaldable de Vox
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MAS RAMPINYO

El centre commemorarà el 15 de juny l’acte central de l’aniversari amb una festa oberta a la comunitat educativa

L’escola Elvira Cuyàs celebra 40 anys 
de vida com a eix vertebrador del barri

L’escola Elvira Cuyàs celebrarà el 
15 de juny l’acte central del seu 
40è aniversari amb una festa ober-
ta a l’actual comunitat educativa 
del centre i a la d’etapes anteriors.  
El programa arrencarà a les 11h 
amb una exhibició de bombolles 
gegants de sabó. De 13 a 14h, hi 
haurà una masterclass de batuca-
da i, tot seguit, es farà el dinar de 
germanor i es donarà a conèixer el 
guanyador del concurs ‘#panyo-
leta40aniversari’, que consisteix 
a fer-se una foto amb el mocador 
commemoratiu de l’efemèride i pu-
jar-la a les xarxes socials. La imatge 
que tingui més suports s’endurà el 
guardó, que consisteix en un val de 
50 euros per comprar al centre co-
mercial La Maquinista.

Més propostes. La festa continua-
rà a la tarda amb la visita del drac 
d’aigua de la Colla de Diables de 
Can Sant Joan (15h), l’espectacle 
de màgia ‘Jack Show, el malabarista 
del moment’ (17h) i la inauguració 
d’una exposició sobre la història de 
l’escola, la descoberta d’una placa 
commemorativa i els parlaments 
a càrrec de les autoritats (19.30h). 

A les 20.30h, tindrà lloc un sopar 
commemoratiu i, a les 21h, comen-
çarà un concurs de joves talents 
artístics. La festa clourà amb una 
discofl uor i una aixecada conjunta 
de la panyoleta del 40è aniversari. 
El centre va iniciar els actes de 
celebració a principi de curs amb 
diverses iniciatives, entre les quals 
destaquen la realització d’un mu-
ral i un itinerari interactiu sobre 
la història de l’escola, elaborat per 
l’alumnat i el professorat, la tea-
tralització de la història de la lle-
genda de Sant Jordi i una revista 
especial de l’aniversari. 

Famílies i antics alumnes de l’escola Elvira Cuyàs van teatralitzar la llegenda de Sant Jordi el 23 d’abril en el marc del 40è aniversari del centre

El programa inclou 
nombroses activitats al 
llarg de la jornada, que 
clourà amb un sopar

L’equipament es va construir en uns 
terrenys dels hereus d’Elvira Cuyàs
El BOE del 3 de desembre del 1977 
recollia la resolució del Ministeri 
d’Educació de construir un centre 
escolar de dues línies al barri de 
Mas Rampinyo, amb un pressu-
post de 30 milions de les antigues 
pessetes. L’escola va començar a 
funcionar al setembre del 1978 
amb alumnes que procedien de 
les Antigues Escoles Mas Ram-
pinyo –on actualment es troba el 
Centre Cívic del barri–, tot i que les 
obres no van fi nalitzar fi ns al 1980. 

A proposta de l’Ajuntament, el nou 
equipament va rebre el nom de la 
propietària dels terrenys on es va 
aixecar el centre, en agraïment a 
les facilitats donades pels seus he-
reus al consistori per a l’adquisició 
de la parcel·la.  “L’escola s’ha anat 
confi gurant al llarg d’aquests 40 
anys com un element vertebrador 
de la vida social del barri”, ha dit la 
directora, Dolors Melero, qui opina 
que cal tenir present el passat per 
afrontar els nous reptes de futur | SA

L’Ajuntament ha posat en mar-
xa una campanya per garantir 
que la propera Festa Major –del 
7 al 10 de juny– es desenvolu-
pi lliure de sexismes i amb un 
consum responsable d’alcohol 
i d’altres substàncies. La inicia-
tiva consta de diverses accions
com l’elaboració d’un seguit de le-
mes que s’han recollit al programa 
de mà de la celebració, a un díp-
tic i a unes polseres de colors –6 
models– que es podran recollir al 
Punt Lila i al Punt ‘En positiu’ que 
funcionaran a l’Espai Poblet du-
rant els dies festius, de 20 a 6h. El 
Punt Lila donarà suport a les per-
sones que denunciïn algun tipus 
d’assetjament o agressió durant la 
festa i el Punt ‘En positiu’ facilitarà 
informació o un espai de descans.

Formació. La Regidoria d’Atenció 
a la Dona i Polítiques d’Igualtat i el 
Punt d’Assessorament sobre Dro-
gues (PASSA) han fet formació a 
representants d’entitats que mun-
ten una carpa a l’Espai Poblet per-
què sàpiguen actuar davant de ca-
sos d’agressions o per reduir riscos 
sobre consum d’alcohol i d’altres 
substàncies. També es donaran 
pautes per a una dispensació res-
ponsable d’alcohol, informació so-
bre riscos derivats del seu consum 
i sobre la parella educativa itine-
rant que recorrerà diferents espais 
de la Festa Major durant les nits. 
D’altra banda, les associacions
també han fet un taller sobre ma-
nipulació d’aliments.

Campanya per 
gaudir d’una 
Festa Major 
sense incidents

Sílvia Alquézar | Redacció

PÀG. 12

FIRA DEL COMERÇ I DE L’AIGUA
Una trentena d’establiments participarà a la mostra 
que Montcada Centre Comerç organitza l’1 de juny al 
carrer Major, amb activitats per a tots els públics

Sílvia Alquézar | Redacció

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 21 de maig 
de 2019, ha acordat aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de l’àrea 
residencial de Gallecs (4/2018-PU).
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 
premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis 
de la Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, d’acord amb els 
articles 8.5.c) del TRLU i l’article 23 del RLU, 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 27 de maig de 2019

EDICTE
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L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan ja té enllestida 
l’organització de la 14a Fira d’Ar-
tesania i del Comerç, que tindrà 
lloc el 15 i 16 de juny. Enguany, 
hi participarà més d’una vuitan-
tena d’establiments, la meitat 
dels quals són socis de l’entitat i 
la resta venen d’altres punts de 
la ciutat i d’altres localitats. El 
programa inclou durant els dos 
dies moltes activitats per a tots 
els públics com una batucada, 
tallers de jardineria, de xapes i 
de gorres, una masterclass del 
zumba, una exhibició de defensa 
personal i de bodycombat, a més 
de les actuacions dels Castellers 
de Montcada i del drac Miquelet 
de la Colla de Diables del barri. 

Solidaritat. Una de les novetats 
més destacades d’aquesta edició 
és la realització d’una iniciativa 
en col·laboració amb l’entitat Sin 
teta hay paraíso –que es dedica 
a ajudar dones afectades de càn-
cer de mama– amb l’objectiu de 

recollir fons per a la investiga-
ció d’aquesta malaltia. L’activi-
tat consistirà a xutar penals de 
futbol a una porteria que anirà 
canviant la seva ubicació per 
arribar al màxim de persones. 
Cada participant haurà de fer el 
donatiu d’un euro i, si fa gol, re-
brà un tiquet-regal vàlid per un 
esmorzar al bar que l’associació 
de comerç instal·larà a la Fira. 
Els diners recaptats es lliuraran 
íntegrament a l’Institut Oncolò-
gic de l’Hospital de la Vall d’He-

bron.  “Ens agradaria poder 
recollir molts diners en bene-
fi ci d’aquesta bona causa”, ha 
comentat la presidenta de l’As-
sociació de Comerç de Can Sant 
Joan, Pepi López.
En el marc de la Fira també hi 
haurà uns espais de debat sobre 
el barri, amb microconverses a 
l’establiment MontcataVins, dià-
legs espontanis al carrer Reixagó
i una taula rodona amb la parti-
cipació de diferents entitats i col-
lectius de Can Sant Joan.

Més de 200 persones van assistir 
a l’Iftar de la Ribera, l’àpat que 
posa fi  al dejú diari del Ramadà, 
que el 23 de maig va ser compartit 
per la comunitat musulmana del 
barri amb la resta de veïns en un 
acte promogut per la Taula Acti-
va de la Ribera, amb el suport de 
l’Ajuntament. La Taula Activa és 
un òrgan participatiu que es va po-
sar en marxa al setembre del 2018 
en el marc del Pla Local d’Inclusió 
Social i que està format per veïns 
a títol individual i representants 

d’entitats. Els veïns que hi partici-
pen habitualment han defi nit dos 
objectius generals per millorar la 
vida al barri: promoure valors de 
respecte al medi ambient i afavorir 
la convivència entre les diferents 
comunitats presents, creant espais 
de trobada i de relació veïnal. En 
l’organització de l’Iftar hi van par-
ticipar una trentena de persones, 
una vintena a títol individual, i la 
resta en representació dels clubs 
d’Ecuavoley i Criquet; la Comuni-
tat islàmica de la mesquita i l’asso-
ciació Dhike Bafarara.

RAMADÀ

La Taula Activa va organitzar el sopar el 23 de maig 

L’Iftar de la Ribera atrau 
més de 200 persones

Sílvia Alquézar | Redacció

CAN SANT JOAN

Hi haurà una vuitantena de carpes i es recolliran diners per a la investigació del càncer

La 14a Fira d’Artesania i del Comerç 
serà la més participativa i solidària

Laura Grau | La Ribera
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La batucada dels Diables amenitzarà la Fira d’Artesania i del Comerç el dia 15, de 20 a 21h

L’Iftar és l’àpat que posa fi  al dejú diari del Ramadà, que els infants no estan obligats a fer
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.....també és notícia..................................

Un grup de famílies organitza una 
xerrada informativa sobre la jorna-
da contínua, el 5 de juny a la Casa 
de la Vila (17h), i comptarà amb la 
intervenció de Mireia Esparza, pro-
fessora d’universitat i mare de l’es-
cola El Papiol on fa anys que tenen 
aquesta modalitat horària | SA

COMERÇ
Una trentena d’establiments participarà a la novena 
Fira del Comerç i de l’Aigua organitzada per l’MCC
L’1 de juny, 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 espectacle d’Aigües de 
Barcelona, de 10 a 13.30h, i un concurs de triples per a joves i adults, 
de 17.30 a 20h. Durant tota la jornada hi haurà pallassos, infl ables i 
un planetari. Pel que fa als concerts, a les 12h. actuarà la rapera 
montcadenc Lil Rusia i, a les 19h, el grup Red Velvet | SA 

El Centre de Recursos Pedagògics 
(CpR) del Vallès Occidental 3, amb 
el suport dels tres ajuntaments 
dels municipis que l’integren –
Montcada i Reixac, Ripollet i Santa 
Perpètua de Mogoda– va lliurar el 
29 de maig els Premis als treballs 
de recerca d’alumnat de batxillerat 
del curs 2018-2019. L’acte es va 
celebrar a l’Auditori Municipal en 
presència dels alcaldes i alcaldes-
ses en funcions de les tres poblaci-
ons. El CpR ha reconegut un total 
de 18 de propostes, dues de cada 
centre de secundària participant. 

Premis locals. De Montcada i Rei-
xac –a la foto–, les alumnes de 
l’institut Montserrat Miró Maria 
Hernández i Silvia Corzo han estat 
premiades pels treballs ‘La fragilitat 
dels ecosistemes’ i ‘L’existencialis-
me de Sartre’, respectivament. De 
l’institut La Ferreria, els reconeixe-
ments han estat per Diana Martín, 
amb ‘The concept of love and mar-
riage in 19th century english litera-
tura’; i Alba García i Arnau Navar-

ro, per ‘Estructures geomètriques 
a la natura. Una aproximació’. De 
l’institut La Ribera, Raúl Fidalgo 
s’ha endut el premi amb ‘Emoci-
ons i arts marcials’ i Alba Siles, per 
‘La dona i el futbol’. Del col·legi La 
Salle, els reconeixements han estat 
per a Cristina Puche, amb ‘Anàlisi 

comparativa de la velocitat i el fons 
d’atletisme’, i Marta Chica, amb 
‘Anàlisi de la dieta dels infants de 3 
a 12 anys de Montcada i Reixac’, 
un projecte sobre com els afecta el 
menjar ràpid i els aliments proces-
sats i el seu impacte sobre la dieta 
mediterrània | SA

SECUNDÀRIA

El CpR premia els millors treballs de batxillerat del curs

AMICS DELS CLÀSSICS
L’entitat local participa a la fi ra ‘Seat Festival’ de València 
El certamen vinculat 
al món del motor 
va tenir lloc els dies 
25 i 26 de maig al 
Circuit Ricardo Tormo 
(València), amb motiu 
del 50è aniversari de 
l’aparició dels models 
de Seat 1430 i 850 
Spider i del 69è aniversari del naixement de la factoria de la Zona Franca. 
La trobada va aplegar prop de 600 vehicles clàssics de tot l’Estat. D’altra 
banda, els Amics dels Clàssics participaran els dies 1 i 2 de juny a la Llotja 
de l’automòbil i la moto antiga de Sils | SA 
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Festa de l’AV Montcada 
Nova-Pla d’en Coll
Tindrà lloc el 15 de juny davant del 
pavelló Miquel Poblet. El programa 
arrencarà a les 11h amb una festa 
de l’escuma i la batucada Los 
Chipirones. De 17 a 19h, hi haurà 
una masterclass de zumba. A partir 
de les 18h, es podran comprar al 
bar de l’entitat els tiquets per a 
la botifarrada popular. La festa 
clourà amb una sessió de ball amb 
l’orquestra Show Huracán | SA 

AC

11 DE JUNY
El Síndic de Greuges torna a visitar Montcada i Reixac
L’equip del Defensor de les persones atendrà la ciutadania que vulgui 
fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l’administració 
pública i també contra les empreses que presten serveis d’interès general 
com els subministraments d’aigua, llum i gas. Prèviament, cal concertar 
l’entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o bé enviant un correu 
electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat. El Síndic de Greuges, presidit per 
Rafael Ribó, atendrà la població a l’edifi ci de la Casa de la Vila | SA 

ESPAIS DE SALUT
La Xarxa d’Equipaments organitza tres xerrades al juny 
El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina oferirà el dia 6 una xerrada sobre 
recomanacions davant d’una onada de calor, adreçada especialment a la 
gent gran (17.30h). L’acte anirà a càrrec de l’equip d’atenció primària de 
Montcada i Reixac, que el dia 12 n’oferirà una altra al Centre Cívic Can 
Cuiàs, amb el nom ‘Cuidar el cuidador’ (18h). L’objectiu d’aquesta activitat 
és donar consells a persones que s’encarreguen d’atendre dependents. La 
tercera activitat tindrà lloc el 18 de juny al Centre Cívic La Ribera i consistirà 
en un taller de risoteràpia (18h). El cicle ‘Espais de salut’ forma part de les 
activitats de salut comunitària que desenvolupen l’Ajuntament i l’ICS | SA 

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

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

La propera edició de 
‘La Veu’, el 14 de juny

Agraïments
En nom dels Castellers de Montcada 
i Reixac volem donar les gràcies a 
totes les persones i entitats que van 
fer possible la I Trobada de Colles del 
Vallès Occidental celebrada el 25 de 
maig, especialment a les colles visi-
tants sense les quals no hagués es-
tat possible. També volem remarcar 
el suport de l’Ajuntament i d’entitats 
com el Club d’Handbol La Salle i em-
preses com Leo Boeck, així com de 
tots els espònsors del petit i mitjà 
comerç de la població que ens fan 
costat any rere any. 
Moltes gràcies també a Laura Tort, 
a la nostra comissió de festes, que 
ens va organitzar un bon sopar amb 
pantalla gegant per veure el futbol 
i música en directe, i a La Veu, per 

estar sempre el peu del canó. Moltís-
simes gràcies a totes i tots de tot cor. 
Ara, ens cal fer una revisió exhaustiva 
de l’esdeveniment i començar a tre-
ballar per veure quina població i qui-
na colla agafa el relleu d’organitzar la 
II Trobada de Colles del Vallès Occi-
dental, que esperem pugui comptar 
amb més colles i més mitjans perquè 
encara sigui més exitosa. 
Aprofi tem per recordar-vos que es-
tem celebrant el 5è aniversari de la 
refundació de la nostra colla i us con-
videm a presenciar la nostra actuació 
a la propera diada castellera de Festa 
Major, el 9 de juny, i a visitar la nostra 
barraca de l’Espai Poblet per degus-
tar els productes locals.  

Salvador Urpí
Junta dels Castellers de Montcada

* Ja pots consultar la notícia i el vídeo amb els resultats de les eleccions 
municipals 2019 (27 de maig). 

* Escolta a Montcada Ràdio l’entrevista amb Bartolo Egea, candidat del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (24 de maig).

* La candidatura de @EnComuPodemMiR celebra la seva victòria a 
les eleccions de #Montcada (26 de maig).

* El candidat de la nova llista @AlternativaxMiR ha votat poc després de les 
13.45h a l’escola Reixac (26 de maig). 
* La llista de l’actual alcaldessa @lauramir77 ha estat la més votada a les 
#MunicipalsMiR2019 #Montcada i ha obtingut 7 regidors seguida del @
PSCMontcada (6) @ERCmir (5) i @CsMontcada (3) (27 de maig).

* Especial Eleccions 26M (26 de maig).
* En Comú Podem guanya les eleccions (27 de maig).

* Les quatre forces polítiques que han obtingut representació al Ple valo-
ren els seus resultats (27 de maig).

Les notícies locals més vistes 
l’última setmana

*Resultats eleccions municipals 26M a Montcada i Reixac 
(27 de maig).

* La jornada electoral ha arrencat amb normalitat als 13 col·legis elec-
torals. Un total de 25.559 persones podran votar (26 de maig).

*Enhorabona a Yolanda Sánchez, guanyadora de dues entrades per veure 
la comèdia ‘Oh, mami’ al Teatre Borràs. Gràcies per participar! (24 de maig). 
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>Editorial
Parlen les urnes
La incògnita sobre qui formarà 
part del proper Ple municipal ja 
ha quedat desvetllada. L’electo-
rat ha premiat la tasca feta pels 
grups en el govern i els ha donat 
l’opció de reeditar el pacte de 
l’actual mandat, fi ns i tot amb 
més força, ja que ECP i ERC su-
men en total 12 regidors, els ne-
cessaris per tenir la majoria.
Per als comuns, guanyar l’Alcal-
dia era tot un repte, tenint en 
compte que només han acon-
seguit fer-ho a tres municipis 
de l’àrea metropolitana. Tampoc 
sumaven els vots d’EUiA, que ha 
anat en solitari, sense obtenir fi -
nalment representació. L’ascens 
d’ERC es podia presagiar des-
prés dels bons resultats assolits 
a les generals. També el del PSC 
que, tot i pujar, ha deixat de ser 
la llista més votada. El que ha 
sorprès ha estat la sortida de 
quatre dels vuit grups del plena-
ri, un buit que restarà pluralitat a 
la corporació. Però el nou govern 
no es pot relaxar. Hi ha forces 
que ja han deixat clar que el se-
guiran fi scalitzant des del carrer. 

Opinió
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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,
A PARTIR DE LES 11 H
• Arribada de la comitiva i itinerari teatralitzat
• Tast de cervesa
• Vermut musical i visita teatralitzada

MÉS INFORMACIÓ
Museu Municipal de Montcada
Tel. 935 651 122

610 144 499
a/e. museumunicipal@montcada.org
www.montcada.cat
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14 DE JUNY, 18H 
BIBLIOTECA ELISENDA 

FESTA CLOENDA DEL MIR@LLIBRES
Amb taller de circ, berenar i lliurament 
de diplomes

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

Fins al 16 de juny

EXPOSICIÓ
HOMENATGE 
A JOAN BLANCH
Escola de Talla i 
Escultura Luis Barbosa
Fins al 28 de juny

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

31 l divendres
Efemèride. Festa del 40è aniversari de 
l’escola Reixac. Hora: 17.30h. 

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 (veure pàgina 17).

2 l diumenge
Exhibició. 8a Mostra de tai-txí. Hora: 
10.30h. Lloc: Exteriors de la Casa de la 
Mina (parc de les Aigües).

Concert. Final de curs de l’escola Gira-

volt. Hora: 12h. Lloc: Kursaal.

4 l dimarts
Xerrada. ‘Per què les dones tenen més 

malalties cròniques?’, a càrrec de la 

metgessa Marta Carrera i la infermera 

i sociòloga, Carme Catalán. Hora: 18h. 

Lloc: Centre Cívic L’Alzina. Organitza: 

Grup de Dones de Terra Nostra.

5 l dimecres
Educació. Col·loqui sobre la jornada 

contínua a les escoles. Hora: 17h. Lloc: 

Casa de la Vila.

7 l divendres
Inauguració. Festa Major de Montcada 
2019, a càrrec de Pep Callau. Hora: 19h. 
Lloc: Plaça de l’Església (veure programa 
complet a les pàgines 18 i 19).

14 l divendres
Festa. Cloenda del concurs Mir@llibres, 
amb un taller de circ, berenar i lliura-
ment de diplomes.  Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda.

15 l dissabte
Comerç. Fira d’Artesania i Comerç de Can 
Sant Joan. Lloc: c. Reixagó. Organitza: As-
sociació de Comerciants (pàg. 11).

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

31 1 2

7 8 94 5 63
C.Pardo

M.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

12 1413

M.Guix

15 16

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

10 11
Recasens Rambla Rambla

      juny

fa
rm

à
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s

M.Guix

El Punt Recasens Rambla J.Relat Rivas J.Duran J.Duran

TAITXÍ
VIII MOSTRA DE 

2 DE JUNY DE 2019, 10.30 H,
ALS EXTERIORS DEL CASAL DE GENT GRAN 
CASA DE LA MINA (PARC DE LES AIGÜES)

Jú
lia

 N
on

el
l

DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ 
PER LA SALUT DE LES DONES

LES DESIGUALTATS DE GÈNERE 
AFECTEN LA SALUT DE LES DONES

4 de juny. 
 Xerrada. Malalties cròniques de les dones
7 de juny. 
 Taller d’estiraments terapèutics
12 de juny. 
 Taller de sòl pelvià
17 de juny. 
 Marxa nòrdica
19 de juny. 
 Taller Emocions i benestar

Activitats:

Més informació:
www.montcada.cat

Dones Mir

Més informació:
www.montcada.ca

Dones Mir
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El murcià Rubén Lucas es va en-
dur el primer premi del concurs 
de cartells de la Festa Major 2019 
–dotat amb 800 euros–, amb un 
disseny conceptual que mostra 
elements icònics de les festes, 
com els gegants i els diables, i un 
edifi ci emblemàtic del municipi, 
l’església de Santa Engràcia, em-
marcats en un cor. “Vaig optar 
per un cartell net i simple, gens 
carregat, que aportés una sim-
bologia efectiva de la festa”, ha 
dit Lucas. El premi es va fallar el 
23 de maig a l’Auditori Municipal 
amb motiu de la presentació del 
programa d’activitats de la fes-
ta, que tindrà lloc del 7 al 10 de 
juny. L’autor, que és dissenyador 
gràfi c, pintor i il·lustrador profes-
sional, no va poder venir a Mont-
cada a recollir el guardó, però va 
fer arribar un missatge en vídeo 

agraint l’elecció del jurat i mos-
trant la seva satisfacció “perquè 
comptin amb la meva obra per 
anunciar la festa més impor-
tant del municipi”. El certamen 
va comptar amb la participació 
de 36 autors, 25 en la categoria 
d’adults i 11, en la d’infants i joves. 

Accèssits. En la modalitat adulta, 
el jurat va lliurar quatre accèsits 
de 150 euros cadascun als dis-
senys d’Alberto González, Tere-
sa Suau, Yeray Arenaga i Marc 
Viamonte –aquests dos seran 
usats per anunciar les festes ma-
jors de Mas Rampinyo i la Ri-
bera, respectivament. Pel que fa 
a la modalitat infantil i juvenil, 
els guardons van recaure en Pol 
Dieste, Joseba Sánchez, Andoni 
Jiménez i Anabel Salinas. Les 
obres s’exposaran a l’Auditori 
fi ns al 16 de juny. 

Laura Grau | Redacció

L’il·lustrador i cartellista murcià reprodueix símbols festius de Montcada com els gegants i els diables

FESTA MAJOR 2019

R
LG

Rubén Lucas guanya el concurs de 
cartells amb un disseny conceptual

PÀG. 12

GRAN EXHIBICIÓ CASTELLERA
El pavelló Miquel Poblet va acollir la 
I Trobada de colles del Vallès Occidental

El concurs 
d’Instagram es 
convoca per 
quarta vegada 

L’Ajuntament i l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir) convoquen la quar-
ta edició del concurs fotogràfi c 
d’Instagram amb motiu de la 
Festa Major 2019. Les persones 
que hi vulguin prendre part, 
sense límit d’edat, han de pujar 
un màxim de dues fotografi es a 
la xarxa social sobre qualsevol 
acte de la Festa Major, amb el 
hastag #concursfmmir19, abans 
de les 24h de l’11 de juny. Els 
participants han de tenir el seu 
perfi l  personal obert.

Veredicte. El certamen atorga 
tres premis, consistents en vals 
de 200, 150 i 100 euros. Els au-
tors de les tres imatges guardo-
nades tindran una subscripció 
gratuïta d’un any a l’Afotmir i 
el primer premi també obtindrà 
una sessió fotogràfi ca d’estudi a 
la seu de l’entitat. El jurat l’in-
tegraran representants de dife-
rents departaments municipals i 
membres de l’Afotmir i es reuni-
rà el 14 de juny en un acte obert, 
al local de l’Afotmir, al Centre 
Cívic Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo (Alt de Sant Pere, 73) 
per decidir el veredicte. El lliu-
rament de premis tindrà lloc el 
18 de juny, a la Casa de la Vila, 
a les 19.30h, on les imatges pre-
miades s’exposaran fi ns al 23 de 
juny. Les bases del certamen es 
poden consultar al web montca-
da.cat.

Rubén Lucas García mostra el disseny que el va fer guanyar el primer premi del concurs

Julio García s’endú el Premi de Pintura 
El Premi de Pintura de Festa 
Major, valorat en 800 euros, va 
recaure en el pintor Julio García 
Iglesias, veí d’Abrera, per l’obra 
‘Passant per Montcada’, que re-
trata l’accés a Montcada per la 
C-17 en direcció Barcelona, a 
l’alçada del cementiri. “És un re-
corregut que faig sovint i sempre 
m’havia cridat l’atenció la com-
posició entre el pont i la car-
retera”, va explicar l’autor en el 

moment de recollir el premi, que 
va dedicar al pintor Joan Capella, 
a qui va conèixer fa més de trenta 
anys quan participava al concurs 
de pintura ràpida que es feia per 
Festa Major. El fi nalista va ser 
Gabriel Renom, amb un paisatge 
del pont de ferro sobre el riu Ri-
poll amb l’església de Santa En-
gràcia de fons. Les 21 obres par-
ticipants s’exposaran a l’Auditori 
Municipal fi ns al 16 de juny | LG
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Laura Grau | Redacció
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El parc Antiga Cerveseria, al 
carrer Montiu, es convertirà en 
aquesta edició de la Festa Major 
en un escenari destacat de la pro-
gramació. En concret, s’hi han 
programat tres vermuts musicals 
els dies 8, 9 i 10 al migdia, a càr-
rec dels grups Tina & Joe (jazz), 
Rivolta (swing) i Cinequanon 
(versions de bandes sonores de 
pel·lícules); el concert familiar 
‘Tribut a Queen’ i el dels alum-
nes de l’Aula de grup Rock de 
l’Ajuntament (el dia 10, a les 18h 
i a les 21h, respectivament) i dos 
espectacles teatrals: ‘Teatre ar-
rossegat de Catalunya’, amb la 
Cia. Nu (el dia 8, 18h) i el mun-
tatge de circ ‘Rodolfo i Rita’, de la 
Cia. Passabarret (el dia 10, 18h). 

Un carrer de conte. Una altra no-
vetat és ‘El carrer dels contes’, 
que el dia 10 convertirà el carrer 
Major en un espai de commemo-
ració de l’Any de la Literatura 
Infantil i Juvenil –els dos dies an-
teriors acollirà ‘El carrer del joc’. 
El supertobogan aquàtic tornarà 
a l’avinguda de la Ribera, però 
en aquesta ocasió serà dissabte 
durant tot el dia, amb una franja 
horària de 20 a 21h només per a 
adults. El programa arrencarà el 
dia 7 amb l’animació del xouman 
Pep Callau i l’actuació del grup 
Soun de Secà (19h) amb l’espec-
tacle de percussió ‘Emoriô’.

FESTA MAJOR 2019

El parc Antiga Cerveseria esdevé 
un nou escenari de la programació
El recinte acollirà tres vermuts musicals, dos concerts i dos espectacles teatrals

Tina Masawi i José Azul integren el duet de jazz que obrirà els vermuts musicals al nou espai
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Laura Grau | Redacció

 L’Home Invent actuarà a l’Espai Poblet 
La banda montcadenca, premiada a la darrera edició del concurs 
Sona9, actuarà el 8 de juny a l’Espai Poblet on presentarà el seu pri-
mer treball ‘Abrera-Mura’ (23.30h). La nit continuarà amb la música 
de Los 80 Principales. El grup de versions Hotel Cochambre tornarà 
a actuar a Montcada la nit de diumenge, que acabarà amb el DJ Rivi. 
La programació arrencarà el dia 7, amb la ‘Blue Fluorled Party’ | LG

A la venda les entrades per a la 
Maravella i la Casa de les Aigües
L’orquestra Maravella oferirà el 
concert de Festa Major, el 8 de 
juny al Teatre Municipal (18h). 
El preu de l’entrada anticipada és 
de 5 euros i ja es pot comprar a 
l’Auditori, o bé, al web mirteatres.
cat. A taquilla, costarà 7 euros. 
D’altra banda, el Museu també 
ha posat a la venda les entra-
des per a la visita teatralitzada 
‘La fàbrica de l’aigua’ del 10 de 
juny (12h), al preu de 3 euros i 

cal reservar plaça prèviament. 
El dia 8, el Museu, El Cim, el 
CEAV i el CECC organitzen la 
caminada popular al poblat ibè-
ric Les Maleses, on es farà una 
recreació de la vida dels laietans. 
La participació és gratuïta però 
inscripció a través correu a mu-
seumunicipal@montcada.org.  Pel 
que fa a les samarretes de la festa 
es poden adquirir a l’Auditori al 
preu de 6 euros | LR
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El pavelló Miquel Poblet va ser 
l’escenari de la I Trobada de co-
lles castelleres del Vallès Occi-
dental, que s’havia de celebrar 
inicialment a la plaça de l’Esglé-
sia, però la pluja ho va impedir. 
El canvi d’ubicació no va perju-
dicar la celebració i va permetre 
al públic gaudir de l’espectacle 
dels castells des de les grades de 
l’equipament, “una perspectiva 
diferent que molts assistents 
ens van comentar favorable-
ment”, ha explicat Salvador 
Urpí, president dels Castellers de 
Montcada, entitat organitzadora 
de la trobada que es va fer el 25 
de maig amb el suport de l’Ajun-
tament. En aquesta nova etapa 
de la trobada comarcal de colles 
–que s’ha recuperat després de 
més de 10 anys sense fer-se– hi 
van participar les de Montcada, 
Cerdanyola, Terrassa, Castellar 
del Vallès i Rubí. 
Els teules van fer una exhibició 
de nivell, aconseguint el quatre 
de sis amb agulla, una de les fi -
tes màximes de la colla local. En 
general, tots els grups van fer un 
bon paper, destacant els de Ter-
rassa, la colla més experimenta-
da de totes, amb capacitat per fer 
castells de vuit.

Valoració. Urpí s’ha mostrat sa-
tisfet del desenvolupament de 
la jornada, que va acabar amb 

el lliurament d’obsequis a les 
colles visitants i un sopar po-
pular a l’exterior del recinte, 
on es va instal·lar una pantalla 
gegant per veure la fi nal de la 
Copa del Rei entre el Barça i el 
València. “Confi em que la tro-
bada comarcal prengui força i 
es pugui fer cada any en una 

localitat diferent amb l’esforç 
de totes les colles”, ha dit Urpí. 
La pròxima cita dels teules serà 
la Diada de la Festa Major de 
Montcada i Reixac, el 9 de juny, 
en què s’ha convidat les colles de 
Mollet, Viladecans, Minyons de 
Santa Cristina d’Aro i Capgirats 
de Castellar del Vallès. 

TRADICIONS

Laura Grau | Pla d’en Coll

Al voltant de 300 castellers prenen 
part a la Primera Trobada Comarcal
Els teules van ser els amfi trions de l’esdeveniment, celebrat al pavelló M.Poblet

Els teules van aixecar i descarregar amb èxit un 4d6 amb agulla, una de les seves màximes fi tes
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CASA DE LA VILA
El taller d’art Tot i Més exposa la mostra de fi  de curs

La Casa de la Vila acollirà fi ns al 16 de juny la mostra de fi nal de curs 
dels alumnes del taller d’art Tot i Més, de l’artista Tere Castillo. L’ex-
posició, inaugurada el 28 de maig, està formada per una seixantena 
d’obres, la majoria a l’oli, però també aquarel·la i altres tècniques, que 
tenen com a tema central els arbres. Durant la inauguració, Castillo 
es va mostrar orgullosa de la feina dels seus alumnes “que han sabut 
treballar els colors, la llum i la composició amb una bona tècnica i 
amb una gran diversitat d’estils”. En representació de l’Ajuntament hi 
va assistir el regidor d’Urbanisme, Jordi Sánchez (ERC) | LG
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FESTA MAJOR 
La Ribera celebra la festa, malgrat el temps inestable

La Ribera va viure la seva festa major del 24 al 26 de maig amb un am-
pli programa d’actes organitzat per l’AV del barri. La pluja va obligar a 
suspendre la sessió de cinema al carrer, el primer dia, i l’espectacle de 
màgia del dia 25 a la tarda. La resta d’actes sí es van poder celebrar, 
com el ball amb l’orquestra Ohlalà i la botifarrada popular. El públic 
infantil va poder gaudir l’últim dia d’atraccions infl ables, a més d’un 
circuit de cotxes i una festa Holi i d’escuma | LR
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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. 

En venda.  Pis al carrer Sant Jau-
me de 90m2, 4 habitacions, tot 
exterior, traster, fi nca de només 4 
veïns, terrassa comunitària. Preu: 
152.000 euros. De particular a par-
ticular. 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, perfecto estado. Contaminación: 
B. ITV marzo’19. Precio negociable: 
3.500 euros. Tel. 692 345 602. 
Me ofrezco. Para obras de reformas y 
pintura, así como trabajos económicos 
de fabricación y montajes de rótulos. 
Tels. 608 869 448-634 247 675.
En venta. Plaza de párquing ubica-
da 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.

anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474 

ae: som@laveu.cat
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FESTA MAJOR
Les activitats esportives, com la 
Milla Urbana, mantenen el seu 
protagonisme al programa 

El Broncesval CFS Montcada 
no ha aconseguit la permanèn-
cia a Tercera Nacional i la pro-
pera temporada jugarà a Divisió 
d’Honor catalana, fet que no 
passava des de feia dues dèca-
des ja que sempre s’havia pogut 
mantenir en alguna categoria 
nacional. A l’última jornada, 
l’equip montcadenc depenia dels 
resultats dels seus rivals directes 
per evitar el descens i va perdre 
totes les opcions quan l’FS Sant 
Cugat va  guanyar el partit que 
va disputar el 18 de maig contra 
el Grups Arrahona (5-2). El Bron-
cesval, que jugava a l’endemà, va 
sortir a la pista del pavelló Miquel 
Poblet per jugar el seu últim partit 
contra el tercer, el CE Jesús Maria, 
sabent que ja no tenia possibilitats 
de salvar-se i es va acomiadar de 
la categoria amb una derrota per 
3 a 8. El Broncesval ha acabat la 
lliga a l’última posició amb un total
de 26 punts i un balanç de 7 victò-
ries, 5 empats i 18 derrotes. 
A l’hora d’analitzar els motius 
d’aquest descens, Jaime Martínez, 
que va assumir la banqueta del 
sènior A del CFS Montcada a la 
20a jornada, es mostra contundent 
i creu que el que ha fallat ha estat 
“la direcció de l’equip, incloent el 
relleu ja que pensàvem que po-
dríem sortir d’aquesta situació”. 
Martínez considera que l’equip no 
ha pogut aguantar la pressió d’es-
tar obligat a guanyar per superar 

el llast d’haver sumat 11 punts 
en els primers 19 partits i de no 
haver vençut a casa fi ns a la 23a 
jornada –als últims 11 partits, el 
Broncesval ha sumat 15 punts 
que, malauradament, no han evi-
tat el descens. Per la seva banda, 
el president del club, Pedro Litrán, 
demana disculpes a l’afi ció per ha-
ver perdut una categoria nacional, 
fet que segons ha dit “era inima-
ginable fa uns anys”, i no defuig 
la seva responsabilitat: “Hem re-
collit el que hem sembrat i ara 
hem de fer autocrítica i refl exio-
nar per detectar en què ens hem 
equivocat”.

Futur. Martínez, qui també ha di-
rigit l’equip juvenil A del club, ha 
anunciat que la propera temporada 
deixarà aquest conjunt i tot apunta 
que, a manca d’una confi rmació 
ofi cial, serà el nou director esportiu 
i el màxim responsable del sènior
A. “Tot i que fa unes setmanes 
m’havia plantejat la retirada, 
penso que és un bon moment 
per donar un cop de mà al club 
i ordenar tota la seva estructu-
ra tècnica”, ha dit l’entrenador, 
qui considera que serà important 
comptar amb els jugadors joves 
del planter per renovar l’equip i 
“intentar tornar a Tercera Na-
cional el més aviat possible”. 
Martínez compta amb el suport 
del president qui opina que el tèc-
nic “està prou capacitat per llui-
tar per l’ascens”.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

L’equip ha acabat cuer a Tercera i tornarà, dues dècades després, a la Divisió d’Honor catalana

El Broncesval FS Montcada certifi ca 
el descens i deixa la categoria nacional

Decepció entre els jugadors del Broncesval, un cop va acabar el partit contra el Jesús-Maria

FUTBOL SALA

L’Instal·lacions Anjor CFS 
Montcada B ha acabat la tempo-
rada a la tercera posició del grup 
3r de Tercera Divisió i ha aconse-
guit l’ascens a Segona. L’infantil 
B, que ha empatat amb el segon 
classifi cat, l’AP Nou Escorial, 
amb 61 punts, va certifi car el seu 
èxit a l’última jornada gràcies a la 
victòria que va aconseguir el 25 
de maig al pavelló Miquel Poblet 
contra el CEFS Prosperitat B 
(4-1). Els montcadencs han pro-
tagonitzat una recta fi nal de tem-
porada espectacular, encadenant 
set victòries consecutives. El club 
treballa ara per mantenir els dos 
infantils que s’han creat aquest 
curs i que la propera temporada 
jugaran a Primera i Segona Divi-
sió, respectivament. 

Juvenil B. El Hierros Iserte B no 
ha pogut mantenir la categoria a 
Primera Divisió i jugarà la propera 
temporada a Segona. Els montca-
dencs han acabat la lliga a l’ante-
penúltima posició del grup 4t amb 
19 punts (5 victòries, 4 empats i 17 
derrotes) | RJ

L’infantil B 
aconsegueix 
l’ascens i el 
juvenil B baixa
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L’infantil B ha pujat a Segona Divisió
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Bon balanç del primer any del sènior femení
L’Amac Automotive CFS Montcada no va disputar l’últim partit de lliga a 
la pista de l’AE Montmeló per manca de jugadores i la Federació haurà 
de decidir si li dona per perdut per 6 a 0 o s’ha de disputar en una nova 
data. El seu tècnic, Xavi Romeo, es mostra satisfet amb els 24 punts  
que li han donat a l’equip, de nova creació, el vuitè lloc al grup 1r de 
Primera Catalana: “Hem assolit la permanència gràcies a una gran pri-
mera volta. A la segona hem patit molt per manca de jugadores, però 
les que estaven no han perdut ni el somriure ni les ganas de jugar” | RJ
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Les portes obertes a 
la piscina d’estiu i a  
Montcada Aqua, 
principal novetat del 
programa esportiu
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FESTA MAJOR

L’esport tornarà a tenir el seu protagonisme al programa de la Festa Major 
que se celebrarà entre el 7 i el 10 de juny –consultar pàgines 18 i 19. La 
novetat d’aquesta edició són els tres dies de jornades de portes obertes 
que es faran a la piscina d’estiu, coincidint amb l’inici de la temporada a 
la instal·lació, i a Montcada Aqua. Després de l’èxit de l’any passat, torna 
l’activitat dedicada als videojocs que es farà al pavelló Miquel Poblet i es 
manté la tradicional Milla Urbana, que arriba a la seva 14a edició –amb-
dues activitats se celebraran el dia 9 i les inscripcions per a la cursa que 
organiza la JAM estaran obertes fi ns al 4 de juny al web jam.cat. El pro-
grama esportiu es completa el dia 8 amb la caminada al Poblat Ibèric Les 
Maleses, el concurs de triples que la UB MiR farà davant del pavelló Mi-
quel Poblet i el torneig de petanca que el CP Montcada prepara a la seva 
pista de Pla d’en Coll. Aquest mateix dia, el Club Escacs MiR s’estrena al 
programa amb unes partides d’escacs que es faran al carrer Major | RJ

L’AE Can Cuiàs, que la propera 
temporada jugarà a Primera Cata-
lana, va fi nalitzar la lliga amb una 
victòria a la pista del Badalona 
Futsal Iris B (3-4) i ha obtingut la 
segona posició amb 61 punts (19 
victòries, 4 empats i 3 derrotes). 
Per la seva banda, el Maderas San 
Andrés CFS Montcada B i l’FB 
Montcada es mantenen a Segona 
Catalana. L’equip de Roberto Gó-
mez, que va perdre a l’última jor-
nada a la pista de l’FS Castellar B 
(6-2), ha fi nalitzat al desè lloc amb 
27 punts, mentre que el conjunt de 
José Luis Carrasco, que es va aco-
miadar amb una derrota contra el 
Palau-Penya Barcelonista (2-5) –a 
la foto–, ha acabat dotzè amb 26 
punts | RJ

FUTBOL SALA
Els tres equips locals 
tanquen la lliga de 
Segona Catalana amb els 
seus objectius complerts
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Els Jocs Escolars fan la seva festa de cloenda
Uns 300 infants pertanyents als centres educatius Font Freda, 
Reixac, FEDAC, Elvira Cuyàs, El Viver, El Turó i INS Montserrat Miró, 
així com del CH La Salle i l’Escola Natació Montcada van participar el 
24 de maig a l’acte de cloenda dels Jocs Escolars que es va haver de 
fer a l’interior del pavelló Miquel Poblet a causa de la pluja | RJ

El primer equip de la UB 
MiR ja està planifi cant la pro-
pera temporada i ha tancat 
el fi txatge d’Aitor Murua. El 
montcadenc, de 28 anys , va 
formar part del CB Montcada 
durant quatre temporades 
fi ns a la desaparició del club. 
Després d’haver estat els 
últims anys al CB Castellar, 
UE Barberà, UB Sant Adrià, 
SESE Barcelona i CB Cerdanyola en categories importants com la Copa Cata-
lunya o la Lliga EBA, Murua, que juga de ‘5’, torna al bàsquet montcadenc i 
coincidirà amb Miquel Bachot, un dels seus excompanys al CB Montcada que 
li ha cedit el dorsal número 8 –ambdós a la foto, acompanyats pel president de 
la UB MiR, Carles Vilalta, i la mascota del club, el Mirgros | RJ

BÀSQUET

El sènior A de la UB MiR fi txa Aitor Murua

El sèniors masculí i femení –a la 
foto– del CH La Salle van fi nalitzar 
la seva participació a la Copa Cata-
lana i Federació amb derrota contra 
l’OAR Gràcia (32-31) i l’H. Sant Boi 
B (32-23), respectivament. Ambdós 
equips no han sumat cap punt en 
els enfrontaments disputats. Per la 
seva banda, el sènior B masculí és 
líder a la fase fi nal de Tercera Cata-
lana a manca de tres jornades per 
acabar | RJ

HANDBOL

Final de temporada per als dos primers equips 
del CH La Salle, mentre que el sènior B és líder
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Encara es pot votar fi ns al 2 de juny a la pàgina web participa.montcada.
cat al guanyador del guardó popular dels Premis Esportius que s’entrega-
ran el 4 de juliol al Teatre Municipal, en una gala organitzada per l’IME i 
Montcada Comunicació. Els dos candidats proposats per la població són 
Laura Martínez, gimnasta juvenil del Club Gimnàstic Catalunya, i Antonio 
Moya, entrenador del sènior femení de l’FB Montcada | RJ

IME

Tram fi nal per escollir el vencedor del premi popular
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Amb l’objectiu d’afrontar nous rep-
tes, Paco Hidalgo ha decidit deixar 
la banqueta de la UE Sant Joan-
Atlètic, tot i que al mes de març es 
va anunciar la seva renovació, inde-
pendenment de si aconseguia o no 
la permanència a Primera Catalana. 
El club li busca un substitut i haurà 
de reeestructurar un equip que el 
26 de maig es va acomiadar de la 
categoria amb una victòria contra la 
UE La Jonquera (3-1) | RJ

FUTBOL
Paco Hidalgo anuncia que no seguirà una tercera 
temporada al capdavant de la UE Sant Joan-Atlètic

El conjunt verd va tancar la lliga amb un triomf al camp de la UD Parc 
(1-2) que li ha permès fi nalitzar a la quarta posició del grup 2n de Segona 
amb 56 punts. Per la seva part, el primer equip del club de Terra Nostra 
també ha aconseguit el quart lloc al grup 9è de Tercera amb 66 punts 
després de guanyar a casa de la UE Montmeló (1-5) | RJ

El CD Montcada i la UD Santa María fi nalitzen a la 
quarta posició a Segona i Tercera, respectivament

El club vermell organitza el II Campus de Tecnifi cació de Futbol que Dani 
Busquets dirigirà entre el 25 de juny i el 26 de juliol a l’estadi de la Ferre-
ria. L’activitat està destinada a nois i noies nascuts entre els anys 2004 i 
2015 i les inscripcions estaran obertes fi ns al 15 de juny. D’altra banda, el 
torneig per tancar la temporada es disputarà entre el 14 i el 16 de juny | RJ

L’FB Montcada prepara el seu campus d’estiu i el 
seu tradicional torneig per acabar la temporada
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El CK Montcada es va quedar fora de 
la fi nal de Primera Divisió després de 
caure en el tercer partit de l’eliminatò-
ria de semifi nals que es va jugar el 25 
de maig a la pista del KC Barcelona. 
Tot i arribar al descans guanyant per 
11 a 13, l’equip de David Rúa va aca-
bar perdent per 29 a 22 | RJ

KORFBAL
El CK Montcada perd a la 
pista del KC Barcelona i 
es queda fora de la fi nal

L’alevina Sheila Rogel, del CE Espiral 
de Sabadell, es va proclamar sub-
campiona de Catalunya al nivell IV a 
la Fase Final de Copa Catalana que 
es va celebrar el 26 de maig a Santa 
Coloma de Farners | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Sheila Rogel es proclama 
subcampiona de Catalunya
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