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La reestructuració de l’Ajunta-
ment en cinc àrees –Presidència, 
Territori, Social, Economia i Ser-
veis Generals–, una més que la 
que hi havia a l’anterior mandat, i 
la presència majoritària de dones 
al front de les mateixes són algu-
nes de les principals novetats del 
nou cartipàs municipal presentat 
pel govern en coalició d’ECP i 
ERC. “Recuperem l’estructura 
que hi havia al 2015 i separem 
Presidència i Serveis Generals 
ja que, per motius organitza-
tius, és millor tenir cinc àrees”, 
ha explicat l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP).
L’organigrama polític del consis-
tori té un clar lideratge femení. 
Quatre de les àrees estan presidi-
des per dones: Presidència (Laura 
Campos); Social (Mar Sempere); 
Econòmica (Eva Manzano), i Ser-
veis Generals (Montse Ribera), 
mentre que Jordi Sánchez (ERC)és 
el responsable de Territori. 

Prioritats. Tot i que el Pla d’Ac-
tuació Municipal per al mandat 
2019-2023 no es presentarà pú-
blicament fi ns a principi d’octu-
bre, el cartipàs ja deixa entreveu-
re qüestions en què l’executiu vol 
posar l’accent durant els propers 
quatre anys, com ara l’habitatge i 
l’ecologia. Per aquest motiu, dins 
de l’Àrea de Presidència s’ha creat 
una comissió transversal dedicada 
a afrontar l’emergència habitacio-
nal i la necessitat de pisos protegits 
al municipi, així com una altra 
centrada en la transició ecològica, 
que coordina el regidor Oriol Ser-
ratusell (ECP). “Com a munici-
pi tenim el repte de contribuir 
a la lluita contra el canvi climà-

tic i aquesta unitat treballarà 
accions com el dret a l’energia 
o la fi scalitat verda”, ha explicat 
Campos. 
També serà una prioritat l’estat de 
la via pública. “Posarem èmfasi 
en el manteniment i la neteja 
dels carrers i, per això, destinem 
un regidor en exclusiva a aquest 
àmbit”, ha explicat Jordi Sánchez. 
Pel que fa a la nova àrea de Ser-
veis Generals la seva presidenta, 
Montse Ribera, considera que la 
desvinculació de Presidència i el 
lligam directe amb l’Àrea Econò-
mica “permetrà guanyar en efi -
ciència”. 
L’Àrea Social manté l’estructura 
de l’anterior mandat, amb la no-
vetat de la creació de la unitat de 
Sanitat dins la Regidoria de Ser-
veis Socials i Polítiques d’Inclusió, 
que porta directament Mar Sem-
pere, “amb l’objectiu reforçar les 
accions de promoció de salut”, 
ha indicat l’edil. Pel que fa l’Àrea 
Econòmica, la seva presidenta, Eva 
Manzano, és també la regidora de 
Contractació i Compres i de Pro-
moció Econòmica, que se separa 
d’Ocupació i Treball. “Volem de-
dicar molts esforços a la genera-
ció d’activitat econòmica”, ha dit.

Ple extraordinari. El cartipàs va ser 
aprovat el passat 5 de juliol. Els 
cinc regidors i regidores que pre-
sideixen les àrees tenen dedicació 
exclusiva. Hi ha 5 edils amb un 
75% de la jornada i altres dos, al 
60%. Les retribucions als regidors 
i als grups, congelades durant qua-
tre anys, s’incrementen un 3,6%, 
la mitjana de l’IPC entre els anys 
2015 i 2019. Aquesta mesura va 
ser aprovada amb els vots a favor 
dels grups del govern i del PSC, a 
l’oposició, i l’abstenció de Cs.
Una de les novetats del mandat 
és que les sessions plenàries, que 
es fan l’últim dijous de cada mes, 
començaran una hora abans, a les 
18.30h, d’acord amb criteris de 
conciliació familiar i laboral.

Actualitat
laveu.cat

Aprovat el nou 
cartipàs del 
consistori local
L’executiu divideix l’Ajuntament en un total de cinc àrees

Pilar Abián | Montcada

PRIMER PLE
El nou mandat es va iniciar amb una sessió 
extraordinària per aprovar el cartipàs municipal 
del govern en coalició entre ECP i ERC

El govern posa èmfasi 
en matèries com 
l’habitatge, la via 
pública i l’economia

NOU MANDAT

Distribució d’àrees i regidories
  Mandat 2019-2023

Alcaldessa-Presidenta
Laura Campos

Transició Ecològica

Comissió Habitatge

Comissió Soterrament

Àrea de Presidència

Comunicació i Premsa

Montcada Comunicació

Planifi cació i Estratègia

Serveis Jurídics Generals

Presidenta
Mar Sempere

Serveis Socials, Polítiques 
d’Inclusió i Sanitat

Àrea Social

Mar Sempere

Cultura i Patrimoni

M. Rosa Borràs

Educació
Igualtat, Feminismes i LGTBI

Jessica Segovia

Esports (IME)

Salva Serratosa

Ciutadania i Participació Ciutadana 
Cooperació i Solidaritat

Consum (OMIC)

Juan Carlos de la Torre

Infància i Joventut

Gerard Garrido

President
Jordi Sánchez

Àrea Territorial

Urbanisme i Projectes

Jordi Sánchez

Medi Natural
Salut Pública

Oriol Serratusell

Llicències, Activitats i 
Qualitat Ambiental

José Domínguez

Habitatge

Jessica Segovia

Serveis Municipals i Via Pública
Transports i Mobilitat

Juan Carlos de la Torre

Presidenta
Eva  Manzano

Àrea Econòmica

Contractació i Compres
Promoció Econòmica

Eva Manzano

Hisenda i Intervenció

Gerard Garrido

Ocupació i Treball

M. Rosa Borràs

Comerç i Turisme

Montse Ribera

Montse Ribera

Àrea Serveis Generals
Presidenta

Serveis Generals
(RRHH, Policia Local, 

Reponsabilitat Patrimonial i OAC)

Montse Ribera

Serveis de Gestió i 
Sistemes d’Informació

Eva Manzano

Transparència i Bon Govern

José Domínguez

Primera Jordi Sánchez
Segona Mar Sempere
Tercera Montse Ribera

Quarta Juan Carlos de la Torre
Cinquena M. Rosa Borràs
Sisena Eva Manzano

Tinences d’Alcaldia
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PÀG. 6

HABITATGES SOCIALS 
L’Ajuntament rehabilita tres pisos de 
titularitat municipal per fer front a casos 
d’urgència habitacional

Al voltant de 700 persones van 
participar el 15 de juliol a la con-
centració que el Consell de Dones, 
l’Ajuntament, entitats i societat ci-
vil van convocar davant del Cen-
tre Cívic de Can Cuiàs en suport a 
la jove de barri que el dia anterior, 
a primera hora del matí, va ser víc-
tima d’una agressió sexual al por-
tal del seu domicili. Sota el lema ‘Si 
ens toquen a una ens toquen a to-
tes’, els assistents van expressar el 
seu rebuig a les violències masclis-
tes i es van manifestar pel carrer 
Camèlies, on va tenir lloc l’agres-
sió. Abans, Dèlia García, vincula-
da al món associatiu del barri, va 
fer una interven-
ció en nom del 
veïnat agraint 
la participació 
a l’acte i plante-
jant la necessitat 
de refl exionar 
sobre aquests 
fets. “Hem de reaccionar davant 
d’aquesta pandèmia social, per-
què no es tracta només de con-
vocar concentracions, aquesta és 
una lluita que hem de fer de for-
ma transversal a l’escola, a casa, 
a les entitats”, va dir.

Demandes. García va reclamar 
canvis legislatius per incrementar 
les penes per aquest tipus de de-
lictes i va instar a denunciar-los 

i fer-los visibles. En la mateixa 
línia es va manifestar la regidora 
d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, 
Jessica Segovia, qui va assistir a 
l’acte juntament amb l’alcaldessa, 
Laura Campos, ambdues d’ECP, 
i altres membres del govern muni-
cipal. “Estem cansades i hem de 
dir prou, només sí és sí”, va dir 
l’edil en declaracions a La Veu, tot 
afegint que aquestes agressions 
són intolerables: “La societat 
ha de saber què està passant i 
el que estem patint les dones; 
nosaltres no ens hem d’ama-
gar de res, aquí l’únic culpa-
ble és l’agressor”. Segovia es 
va mostrar gratament sorpresa 

de la resposta 
ciutadana a la 
convocatòria i 
al fet que aques-
ta fos unitària 
i transversal. 
L’edil també va 
expressar el seu 

convenciment que les violències 
masclistes s’han de combatre des 
de la infantesa, a través de l’edu-
cació i la promoció de valors 
com el respecte.
L’Ajuntament ha posat a dispo-
sició de la jove agredida i la seva 
família, presents a la concentració, 
recursos de suport i assistència psi-
cològica per fer front al succés. En 
el moment de tancar aquesta edi-
ció, els Mossos d’Esquadra encara 

no havien procedit a cap detenció 
i continuaven investigant l’autoria 
de l’agressió que aquesta veïna de 
Can Cuiàs, de 21 anys, va sofrir a 
les 7.10h al portal del seu domicili.
Segons fonts familiars, quan la 
noia va accedir a l’edifi ci un indivi-
du la va amenaçar amb una nava-
lla amb la qual li va fer talls super-
fi cials al coll, les mans i les cames 
i la va intentar despullar. Els crits 
de la jove van alertar un veí que, 
amb la seva presència, va motivar 
que l’agressor sortís corrent. La 
víctima ha explicat que l’individu 
duia una dessuadora amb caputxa 
i un mocador a la cara.

VIOLÈNCIES MASCLISTES

Suport massiu a la jove que va sofrir 
una agressió sexual a Can Cuiàs
A la concentració, convocada l’endemà dels fets davant del centre cívic, van participar al voltant de 700 persones
Pilar Abián | Can Cuiàs
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Centenars de persones van voler mostrar el seu rebuig a l’atac de la veïna de Can Cuiàs, en particular, i a les violències masclistes, en generalLa noia va ser agredida 
al portal de casa seva 
per un home armat 
amb una navalla
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‘Que no es parli d’abús quan és una violació’
La del 15 de juliol no ha estat l’única 
protesta contra les violències masclis-
tes viscuda aquest mes a Montcada. 
Una setmana abans, el Consell de 
Dones en va convocar una altra con-
tra l’anomenada ‘manada de Man-
resa’, un grup de sis joves acusats 
d’haver violat una noia de 14 anys, 
a la capital del Bages al 2017. Coin-
cidint amb el judici, es van convocar 
prop de 200 concentracions arreu de 
l’Estat per protestar contra el fet que 
la Fiscalia demani entre 10 i 12 anys 
de presó per als presumptes agres-
sors en considerar que es tracta d’un cas d’abusos sexuals i no pas 
d’agressió. “Que no es parli d’abús quan hi ha hagut una violació”, 
van reclamar les representants del Consell | PA
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L’Ajuntament ja ha pogut veure 
imatges virtuals de com serà la fu-
tura estació de França al municipi, 
un cop s’hagi soterrat la línia R2. 
L’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) va presen-
tar el contingut de l’avantprojec-
te a l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), al president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), i a 
la coordinadora del departament, 
Marta Bunesch, el passat 9 de ju-
liol durant la setena reunió de la 
comissió tècnica del soterrament 
que es va fer a les dependències 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat.
La futura estació –que susbtituirà 
la que hi ha actualment al carrer 
Generalitat, inclosa al catàleg pa-
trimonial– serà un edifi ci modern, 
on predominarà la llum natural 
que entrarà per un sistema de fi -
nestres fi ns al vestíbul interior i a 
l’entresòl, des d’on s’accedirà a les 
vies inferiors amb escales i ascen-
sors. La instal·lació quedarà ubi-
cada al carrer Guadiana i estarà 
envoltada d’una gran plaça. 
A la trobada també es van trac-
tar altres qüestions, com les afec-
tacions de les obres del soterra-
ment de l’R2 al Rec Comtal i a 
d’altres serveis; els sistemes per 
facilitar la correcta circulació de 
les aigües freàtiques entre amb-
dues bandes de la infraestructura 
ferroviària, i la reducció dels des-
nivells existents entre carrers al 
llarg del recorregut de la línia.

Estació de Bifurcació. La delegació 
municipal va aprofi tar la reunió 
de la comissió tècnica per dema-
nar al director de Projectes d’Adif, 
Juan Carlos Monge, i al coordina-
dor de Rodalies, Pere Macías, més 

informació sobre el projecte de re-
modelació de l’estació Montcada-
Bifurcació, per on passen les línies 
R3, R4 i R7, com a punt estratègic 
de la xarxa de Rodalies al nord de 
Barcelona. Adif preveu reestruc-
turar la platja de vies per acollir 
l’estacionament de trens amb l’ob-
jectiu d’augmentar la capacitat del 
túnel del carrer Aragó.
L’actuació integral inclourà tam-
bé la millora de les andanes i de 
l’accessibilitat dels usuaris a l’esta-
ció per mitjà del pas inferior. La 
previsió és que el projecte s’adju-
diqui al 2021. Per a l’Ajuntament,  
la prioritat és “ millorar una es-
tació que està obsoleta i donar 
així resposta a una reclamació 
històrica del consistori i de l’AV 
Can Sant Joan”, segons ha mani-
festat l’alcaldessa.
Durant la trobada amb els repre-
sentants d’Adif, la delegació mont-
cadenca va reclamar la urbanitza-
ció de la plaça de la Pedra, a tocar 
de l’estació, donant compliment al 
conveni que ambdues adminis-
tracions van signar al 2011 i que 
no s’ha arribat a complir. Monge 
es va comprometre a estudiar i 

traslladar la reclamació municipal 
a la presidència d’Adif.  “Amb la 
urbanització d’aquesta plaça es 
dignifi caria l’entorn de l’accés a 
l’estació i l’entrada al municipi”, 
ha assenyalat el president de l’Àrea 
Territorial. Actualment l’espai 
està sense asfaltar i s’utilitza com 
a zona d’aparcament improvisat.

Presentació. El 17 de juliol es va 
reunir per primer cop la Taula 
del soterrament des de l’inici del 
nou mandat, amb presència de 
representants de tots els grups 
municipals –ECP, PSC, ERC i 
Cs– i també de membres de la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament 
Total. En aquesta trobada, que es 
fa amb periodicitat mensual, el go-
vern va explicar als membres de la 
comissió el contingut de la reunió 
de treball sobre el projecte.
En el moment de tancar aquesta 
edició, el PP –sense representació 
al plenari–, va lamentar en un 
comunicat que el govern no hagi 
inclós a la Taula totes les forces 
representades al Congrés dels 
Diputats que tenen presència al 
municipi.

Pilar Abián | Redacció

SOTERRAMENT DE L’R2

Adif mostra el primer disseny 
de la futura estació de França
L’avantprojecte dibuixa un edifi ci modern, amb un gran vestíbul i envoltat d’una plaça
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La propera reunió de la comissió tècnica del soterrament de l’R2 es farà el 19 de setembre

L’Ajuntament va presentar el 2 
de juliol les conclusions fi nals en 
el judici pel contenciós interpo-
sat per l’empresa RS Patrimoni 
i un particular que reclamen al 
consistori 475.000 euros en con-
cepte d’expropiacions de zones 
verdes per ministeri de llei. El 
jurat d’expropiació va sentenci-
ar l’any 2008 que l’Ajuntament 
havia de pagar a la propietat 1,8 
milions d’euros, però el consistori 
va rebaixar la quantitat a pagar a 
1,3 milions. La decisió es va fona-
mentar en l’expedient informatiu 
i d’atermenament que el govern 
local va encarregar al 2015 i que 
conclou que part dels terrenys 
que l’empresa s’atribueix, al car-
rer Can Tapioles, són municipals 
i també d’altres titulars. En con-
tra del posicionament de l’Ajun-
tament, la propietat va interposar 
un contenciós que ara ha quedat 
vist per a sentència.

Mesures errònies. L’expedient 
d’atermenament es va efectuar 
també sobre els terrenys que 

l’Ajuntament ha estat obligat a 
expropiar a les empreses Tort i 
Foinvasa –casos sentenciats des 
del 2008, i amb resolució ferma 
des del 2013– i indica que s’està 
pagant per terrenys que ja eren 
de titularitat municipal, als car-
rers Bach i Can Tapioles. Entre 
els tres casos, l’Ajuntament ha 
d’abonar un total de 24 milions; 
15 en concepte de costos d’in-
demnització i 9, d’interessos.
Els atermenaments demostren 
que el consistori està pagant més 
de que realment correspondria. 
“Si el cas es resol favorable-
ment per a l’Ajuntament seria 
una victòria moral i una cons-
tatació que si el govern d’ales-
hores hagués fet bé les coses, 
no hauríem arribat a aquesta 
situació”, ha explicat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). 
L’edil ha afegit que l’actual exe-
cutiu “lluita pel bé comú i vet-
llarà perquè casos com aquest 
no es tornin a repetir”. La sen-
tència del cas podria arribar just 
després de l’estiu.

Vist per a sentència el 
judici contra el consistori

EXPROPIACIONS FORÇOSES

Laura Grau | Redacció

L’Ajuntament no vol pagar per terrenys que són municipals
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Aquest mes de juliol han acabat 
els treballs de condicionament de 
tres cases de titularitat municipal 
ubicades al carrer Sant Ramon, a 
Mas Rampinyo, que es destina-
ran a habitatge social. Un cop es 
tramitin les corresponents cèdules 
d’habitabilitat, l’Ajuntament les ad-
judicarà temporalment a famílies 
en situació de vulnerabilitat. “Es-
perem que els tràmits s’enlles-
teixen en un parell de setmanes; 

tenim una llarga llista d’espera”, 
va declarar el 17 de juliol la presi-
denta de l’Àrea Social, Mar Sempe-
re (ECP), en una visita d’obres als 
espais rehabilitats, construits en la 
dècada dels anys 30 per acollir els 
mestres de les antigues escoles de 
Mas Rampinyo, actualment seu de 
Promoció Econòmica. 
Els tres habitatges remodelats 
consten de dues plantes; a la part 
baixa hi ha el menjador, la cuina i 
un accés a un pati exterior comu-

nitari i a la part de dalt, el lavabo i 
tres dormitoris. 

Cost. Les obres han tingut un pres-
supost superior als 80.000 euros –
dels quals, 24.000 provenen d’una 
subvenció de la Diputació–, les ha 
executat la Fundació Engrunes 
i han consistit, entre d’altres, en 
l’adequació de la cuina i el bany, 
fer noves distribucions en alguns 
espais, millores vinculades als 
subministraments de serveis, el 

Pilar Abián | Mas Rampinyo

EMERGÈNCIA HABITACIONAL

Enllestida la rehabilitació de tres
pisos socials a Mas Rampinyo
El consistori amplia fi ns a set els habitatges a cedir i, en breu, n’adquirirà dos més

La Taula de la Salut, integrada 
per diferents entitats i col·lectius, 
va organitzar el 12 de juliol a la 
plaça Lluís Companys una fes-
ta reivindicativa per demanar 
millores a la sanitat pública del 
municipi, coincidint amb el vui-
tè aniversari del tancament de 
les urgències nocturnes al CAP 
Montcada. El programa va in-
cloure una festa de l’escuma i 
l’actuació de la batucada de la 
Colla de Diables de Can Sant 
Joan.

Peticions. En el torn de parla-
ments, José María Guerra, de la 
Taula de la Salut, va demanar 
als partits polítics de Montcada 
que defensin la sanitat pública, 
“perquè és un dret que no es 
ven”, va assenyalar. La plata-
forma local va tornar a convi-
dar enguany dues activistes de 
la Marea Blanca, Lola Castro i 
Trinidad Cuesta. Castro va re-
clamar un sistema de salut 100% 

públic amb recursos sufi cients. 
“S’està deixant morir la sanitat 
pública perquè la ciutadania 
hagi de pagar una mútua pri-
vada”, va manifestar, tot criti-
cant la gestió de la Generalitat. 
“El procés ho està tapant tot; 
tenim un govern que fa temps 
que no governa”, va dir Castro, 
fent una crida a la mobilització 
ciutadana. 
Per la seva banda, Cuesta, que 

pertany al col·lectiu SAP Munta-
nya –la zona sanitària a la qual 
pertany Montcada, amb l’hos-
pital de la Vall d’Hebron com a 
referent– va criticar l’anomenada 
Llei Aragonès, un avantprojecte 
de llei rebutjat públicament per 
diversos partits polítics, sindicats 
i col·lectius, en considerar que 
obrirà la porta a la privatització 
i l’externalització dels serveis 
d’atenció a les persones. 

La Taula de la Salut va substituir la pancarta reivindicativa penjada a la façana del CAP Montcada

L’alcaldessa, acompanyada dels regidors d’Urbanisme, Habitatge i Serveis Socials, va visitar el 17 de juliol els habitatges rehabilitats
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El col·lectiu reclama als partits més 
compromís amb la sanitat pública

TAULA DE LA SALUT

Sílvia Alquézar | Montcada

En el marc de la festa reivindicativa pel vuitè aniversari del tancament de les urgències

NOU MANDAT
Quatre regidores del govern i de l’oposició 
representaran el municipi al Consell Comarcal
Es tracta de les regidores Mar Sempere (ECP), presidenta de l’Àrea 
Social; M. Rosa Borràs (ERC), regidora de Cultura i Patrimoni i 
d’Ocupació i Treball; Inés Fernández, regidora del PSC; i Ana Pe-
llicer, portaveu del grup municipal de Cs. Les edils prendran pos-
sessió del càrrec de conselleres el 19 de juliol, quan se celebrarà, a 
l’Ajuntament de Sabadell (12h), el Ple de constitució de l’ens comar-
cal i se’n triarà la presidència per al mandat 2019-2023. La compo-
sició del Consell depèn dels resultats de les eleccions municipals i 
estarà integrat per 12 representants del PSC, 10 d’ERC, 5 de Junts 
per Catalunya, 4 de Cs, 3 d’En Comú Guanyem, 2 de la CUP-Amunt, 
2 de Tot per Terrassa i 1 del PP | LR

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Obertes les inscripcions als projectes de 
millora de la competitivitat empresarial
Els projectes Digitalitza’t i Incomir estan subvencionats al 100% pel 
consistori i la Diputació de Barcelona. Ambdós tenen com a objec-
tiu acompanyar les empreses en la millora dels seus recursos mi-
tjançant la planifi cació estratègica, el replantejament de processos i 
la utilització de les noves tecnologies, així com la col·laboració entre 
empreses. Eva Manzano (ECP), regidora de Promoció Econòmica, 
ha volgut destacar la voluntat de l’Ajuntament per seguir treballant 
al costat de les empreses del municipi i “desenvolupar un marc 
de col·laboració i cooperació que afavoreixi l’emprenedoria i la 
competitivitat del nostre teixit empresarial”, ha dit. L’objectiu de 
Digitalitza’t és ajudar microempreses a tenir presència en línia mi-
llorant les seves estratègies de comunicació digital a través d’un 
acompanyament professional individual i especialitzat. El propòsit 
d’Incomir és millorar la viabilitat i la competitivitat de les empreses, 
mitjançant suport personalitzat. Els aspectes a treballar van des de 
la millora de processos estratègics a l’ús de les noves tecnologies. 
Les fi rmes interessades a participar en els projectes que promou 
Promoció Econòmica es poden posar en contacte amb la Regidoria 
a través del correu promocioeconomica@montcada.org | LR
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Montcada Inclou pretén acom-
panyar i incorporar al mercat 
laboral presones amb diversitat 
funcional que actualment es tro-
ben en situació d’atur tot propor-
cionant-les formació i orientació 
per ocupar un determinat lloc 
de treball, a més d’acompanya-
ment durant la inserció en el ma-
teix. Aquesta iniciativa, de col-
laboració público-privada entre 
l’Ajuntament i empreses del mu-
nicipi, arriba enguany a la seva 
segona edició.

Crida. Ara per ara, l’Ajuntament 
es troba a la recerca d’empreses 
que vulguin formar part del 
projecte i que es poden benefi -
ciar obtenint bonifi cacions en 
les quotes de la Seguretat Social 
per la contractació de personal 
amb discapacitat intel·lectual. La 
crida a participar al Montcada 
Inclou també es fa als usuaris 
interessats a treballar en el marc 
d’aquest projecte. Les empreses 
poden participar fent contracta-
cions o bé oferint pràctiques o 
visites a les seves instal·lacions. 
La primera edició del Montcada 
Inclou va atendre 9 usuaris.

Laura Grau | Redacció

El projecte 
Montcada Inclou 
busca usuaris 
i empreses

canvi de fi nestres i la retirada de 
fi brociment i substitució per PVC, 
entre d’altres.

Opció temporal. Les famílies que 
hi entrin a viure ho faran de for-
ma temporal i rebran l’acompa-
nyament des del consistori per 
avançar en la seva inserció socio-
laboral cara a facilitar que puguin 
optar a un habitatge pels seus pro-
pis mitjans a curt o mig termini. 
Actualment el consistori disposa 
de set pisos de propietat per ce-
dir-los com a habitatge social –els 
quatre del carrer Sant Ramon i al-
tres tres, a la Ribera– i la intenció 
és comprar-ne dos més pel sistema 
de tanteig i retracte que costaran 
55.000 euros cadascun. 
D’altra banda, la regidora d’Ha-
bitatge, Jessica Segovia (ECP), ha 
avançat que el consistori està estu-
diant adherir-se al programa 60-
40. “Promou el lloguer social 
amb una aportació del 60% a 
càrrec de la Generalitat i la res-
ta l’assumeixen l’Ajuntament i 
les famílies usuàries”.
Donar solució al greu problema 
d’emergència habitacional és un 
dels principals reptes que s’ha 
marcat el govern municipal per al 
proper mandat segons van cons-
tatar l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECO) i el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), du-
rant la visita als pisos rehabilitats.



072a quinzena | Juliol i Agost 2019 07Publicitat

...També és notícia...............................................

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

Des de la Regidoria de Salut Pú-
blica es recorda a la ciutadania 
que, en aquest casos, no es pot 
actuar de forma individual sinó 
professional ja que comporta ris-
cos i pot contribuir a dispersar 
l’insecte que, d’altra banda, es 
propaga amb molta rapidesa. La 
vespa asiàtica presenta un color 
castany fosc, el que la diferencia 
de l’europea. El seu cap i el tòrax 
és negre, la cara groc-ataronjada 
i les postes castanyes i medeix al 
voltant dels 4,5 cm. En cas d’ob-
servació de qualsevol exemplar o 
de nius, es recomana mantenir 
una distància mínima de 5 metres 
respecte el vesper i trucar a l’Ajun-
tament o al Cos d’Agents Rurals 
de la Generalitat, per tal de fer-ne 
la comprovació pertinent. Sobre la 
retirada dels vespers, el consistori 
se’n farà càrrec d’aquells localit-
zats a la via pública. Si els nius 
apareixen a espais privats, haurà 
de ser la propietat qui se encar-
regui de retirar-los | LR

El Partit Popular de Montcada ha fet un comunicat en què exigeix al 
nou govern local que es fi xi com a prioritat la lluita contra la delinqüèn-
cia. Els populars fonamenten la seva petició en un estudi del Ministeri 
de l’Interior segons el qual, en el primer trimestre de l’any, Montcada i 
Reixac ha estat el lloc de Catalunya amb més de 30.000 habitants on 
més ha crescut l’índex de criminalitat, concretament un 32.9%. “Exi-
gim al nou govern una política clara de suport a les forces i cossos de 
seguretat; no ens podem permetre liderar aquests índexs de crimina-
litat i, per lluitar contra ells, no podem mirar cap a un altre costat”, 
assenyala el PP en el seu escrit. La seguretat va ser una de les prioritats 
del programa dels populars a les passades eleccions municipals en què 
el partit no va aconseguir presència al plenari. “La sensació d’impunitat 
als carrers del nostre municipi salta a la vista i en moltes ocasions 
ha estat potenciada des del propi Ajuntament”, opina el PP. Per part 
de l’executiu, la regidora de Serveis Generals i responsable de la Policia 
Local, Montse Ribera (ERC), ha assenyalat que l’Ajuntament no ha rebut 
les dades de l’informe, tot i haver-les reclamat als Mossos, i que convo-
carà abans de fi nal de juliol una Junta de seguretat amb presència de re-
presentants dels diferents cossos policials per analitzar l’esmentat estudi 
sobre criminalitat. “Volem tenir tota la informació per poder reclamar, 
si escau, mesures d’actuació i més mitjans a la Conselleria d’Interior”, 
ha manifestat l’edil | LR

NOVETAT

L’Ajuntament aposta per les energies renovables i 
instal·la una coberta fotovoltaica a l’escola Reixac

SEGURETAT
El PP demana al nou govern local que prioritzi 
la lluita contra la delinqüència al municipi

La Delegació del Vallès del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya va celebrar el 
12 de juliol la seva trobada anual a l’edifi ci 
modernista de la Casa de les Aigües. Durant 
l’acte també va tenir lloc la presentació de 
la vuitena edició de la Mostra d’Arquitectura 
del Vallès, que busca potenciar i divulgar el 
treball dels arquitectes arreu de Catalunya. 
En el marc de la Mostra, es va convocar un 
nou premi, el Premi Diputació de Barcelona a Accions Innovadores en la 
Gestió del l’Hàbitat urbà, que té la voluntat de reconèixer l’esforç dels pro-
fessionats o equips d’aquitectes que treballen dintre de les administracions 
públiques locals. La trobada va comptar amb l’assistència de col·legiats i 
tècnics i representants de les administracions vallesanes com el president 
de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament, Jordi Sánchez (ERC) –a la fotografi a–, 
qui va manifestar que l’objectiu del govern local és “treballar per la cohesió 
social i territorial del municipi”, destacant projectes com el soterrament de 
l’R2 i la preservació del patrimoni | SA

CITA PROFESSIONAL
La Casa de les Aigües acull la trobada anual de 
la delegació vallesana del Col·legi d’Arquitectes

La Consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, M. Àngels 
Chacón (PDdCAT), va visitar el 28 de juny la fàbrica de ciment de 
Lafarge-Holcim de Montcada i Reixac, amb l’objectiu de conèixer de 
primera mà l’empresa. Acompanyada del president del PDeCat, David 
Bonvehí, Chacón va ser rebuda per Isidoro Miranda, director General 
de la fi rma a España; el director de la mateixa fàbrica, Vicente Pedro, 
i representants de Ciment Català i dels sindicats. La delegació polí-
tica també va visitar el Turó de Montcada i la restauració ambiental 
de la pedrera de calcàries, on ja no hi ha activitat extractiva, i que és 
d’ús públic. Aquesta visita és la primera de les impulsades pel Comitè 
Autonòmic de Seguiment de l’Acord d’ús sostenible dels recursos a 
Catalunya (CASA), integrada per patronal i sindicats, amb l’objectiu 
d’oferir als grups polítics i governants visites a les fàbriques de ciment 
catalanes “i mostrar així el seu compromís amb la transparència, 
el desenvolupament sostenible i la innovació”, segons assenyala el 
comunicat de premsa | LR

EMPRESES
La consellera d’Empresa i Coneixement visita 
la planta de Lafarge i es reuneix amb la direcció
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L’escola Reixac estrenarà el 
curs vinent una coberta fo-
tovoltaica que l’Ajuntament 
ha instal·lat aquest mes de 
juliol a la teulada del centre. 
Les 84 plaques solars que 
cobreixen una part del terrat 
de l’equipament han supo-
sat una inversió de 74.000 
euros que ha estat sufraga-
da per l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona. “Aques-
ta iniciativa permetrà l’ús 
d’energies renovables 100% 
i un important estalvi econòmic a mig termini per 
a l’Ajuntament, que assumeix el cost del submi-
nistrament elèctric”, ha manifestat l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP). L’edil va supervisar l’actuació 
el passat 9 de juliol acompanyada del president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC); el regidor de 
Medi Natural, Oriol Serratusell (ECP), i el regidor 

Detectada la presència 
d’exemplars de la 
vespa asiàtica al barri 
de Terra Nostra
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Les obres de connexió amb un traçat 
per a vianants entre els carrers Bosc, 
a Can Sant Joan, i Oristà, a Vallbona, 
iniciades al març, podrien estar enlles-
tides al mes de setembre. L’actuació 
l’executa i la sufraga el Consorci del 
Besòs i suposa un pas endavant en la 
millora de la cohesió i la mobilitat entre 
ambdós barris. Actualment, entre els 
vials que acabaran connectats existeix 
un camí sense asfaltar que, travessant 
el bosc, uneix els seus extrems. No obs-
tant això, aquest traçat, de 185 metres, 
és poc accessible per la seva estreta 
amplada i pel perill d’esllavisades; està ubicat en un vessant amb un fort 
pendent i sense tanques de protecció. El projecte connectarà Can Sant 
Joan amb el barri barceloní de Vallbona amb una plataforma de formigó 
d’1,80 metres. Les obres també inclouen l’arranjament de l’actual roton-
da del tram fi nal del carrer Bosc i condicionar una esplanada polivalent 
en el talús, situada entre els carrers Oristà i el Rec Comtal. La intervenció 
superarà els 800.000 euros ja que el pressupost inicial de 720.000 euros 
s’ha desviat un 17% perquè les característiques del terreny han obligat a 
incrementar les mesures per a la seva estabilització | PA

COHESIÓ TERRITORIAL
Les obres de connexió entre els carrers Bosc i 
Oristà podrien acabar al setembre
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Militants i simpatitzants 
d’ERC del Vallès Occi-
dental van omplir la tarda 
de l’11 de juliol l’Auditori 
Municipal amb motiu de 
l’assemblea comarcal 
de la formació, que va 
comptar amb la presèn-
cia del president adjunt 
del partit, Pere Aragonès 
–vicepresident de la Ge-
neralitat–, acompanyat 
del president comarcal, 
Toni Masana, i el portaveu municipal a l’Ajuntament, Jordi Sánchez, 
qui va inaugurar la trobada celebrant que Montcada fos escollida com 
a seu de l’assemblea, coincidint amb els bons resultats obtinguts a les 
darreres eleccions municipals, on va passar de tres a cinc regidors. 
“Estar al govern treballant per a la gent ens permetrà seguir crei-
xent”, va dir Sánchez. Masana, per la seva banda, va felicitar la secció 
local d’ERC pels bons resultats obtinguts i va destacar la importància 
que Aragonès recorri el territori “més que per explicar, per escoltar 
les bases del partit”. El vicepresident català va analitzar el creixement 
electoral d’ERC, destacant que “han estat els millors resultats obtin-
guts des de la Segona República, aconseguint representació a llocs 
on l’independentisme era considerat una ideologia aliena” | LG

POLÍTICA
Pere Aragonès, convidat especial a l’assemblea 
comarcal d’ERC feta a l’Auditori Municipal 
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de Qualitat Ambiental, José Domínguez (ECP). La 
coberta fotovoltaica, que pot arribar a produir 60 
kw com a màxim, entrarà en funcionament al se-
tembre. La instal·lació permetrà l’autoconsum de 
l’escola en moments de màxima producció i injec-
tar a la xarxa l’energia sobrant. Es preveu que la 
inversió es recuperi aproximadament en 8 anys | PA

L’Ofi cina Municipal d’Informació 
a les Persones Consumidores ha 
començat una campanya per tal 
d’informar la ciutadania sobre 
quines són les principals nove-
tats de la nova llei hipotecària, 
que va entrar en vigor el 16 de 
juny passat, davant la comple-
xitat que suposa la formalització 
d’un préstec hipotecari. Per a 
qualsevol consulta, el servei està 
situat a la planta baixa de l’edifi -
ci de l’Ajuntament. Fins al 15 de 
setembre, el seu horari és de 9 
a 14h, de dilluns a divendres, i 
durant l’agost romandrà tancada 
per vacances | LR

L’OMIC informa sobre 
la nova llei hipotecària
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CONÈIXER MÓN EN FAMÍLIA
Una parella de Can Cuiàs fa cada estiu grans viatges a 
països llunyans amb els seus fi lls amb una motivació 
personal que va més enllà del turisme convencional 

Sílvia Alquézar | Redacció
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INS LA FERRERIA

Serveis Territorials fa una lectura global de les places existents a Montcada per justifi car el canvi d’una línia de 2n de batxillerat

La Generalitat respon les crítiques sobre 
els grups ofertats en batxillerat i cicles

Arran les crítiques rebudes sobre  
la reducció del nombre de grups 
de batxillerat i la manca de places 
a diversos cicles de grau mitjà a 
l’INS La Ferreria per al proper 
curs, el director dels Serveis Ter-
ritorials d’Educació de la Gene-
ralitat, Jesús Viñas, ha emès una 
nota informativa on fa una lectu-
ra global de l’oferta educativa de 
secundària al municipi per justifi -
car la decisió de no obrir-hi una 
segona classe a 2n de batxillerat 
i de no ampliar les places d’au-
xiliar d’infermeria i d’informàtica 
SMX per acollir les 140 persones 
que quedaran fora del centre.

Batxillerat. Viñas afi rma que 
es mantenen a la ciutat els cinc 
grups ofertats als últims dos cur-
sos, 5 de 1r i 4 de 2n, repartits 
segons la demanda entre els dife-
rents centres educatius. “L’oferta 
de 140 places a segon de batxi-
llerat entre els tres instituts de 
Montcada atén la demana de 
preinscripció de 133 alumnes”, 
explica el director de Serveis Ter-
ritorials. Així, l’INS Montserrat 

Miró manté els dos grups a 1r i 
2n perquè té més alumnat; l’INS 
La Ribera comptarà amb dos 
grups de 1r –ha tingut tres classes 
de 4t d’ESO– i un de 2n, mentre 
que La Ferreria tindrà una sola 
línia a 1r i 2n, una mesura que 
a 2n obligarà a agrupar en una 
única classe 47 alumnes, supe-
rant amb escreix la ràtio màxima 
de 35 persones per aula. Viñas 
reconeix en el seu comunicat que 
cal donar una resposta a aquesta 
situació: “Estem valorant si afe-
gir un altre grup una vegada es 
concreti la matrícula al conjunt 
del municipi o bé reforçar la 
plantilla perquè el centre pu-
gui respondre als agrupaments 
en les assignatures en què se 
superi la ràtio”.

Novetats positives. Respecte a 
l’ESO, Serveis Territorials recor-
da que el curs vinent hi haurà 
dos grups més de primer gràcies 
a la creació de l’institut escola El 
Viver, un fet que permetrà rebai-
xar la ràtio a tots els instituts. 
“Montcada no patirà reta-
llades a secundària, sinó que 
comptarà amb més recursos i 
nous grups”, ha dit Viñas. 
Pel que fa a l’oferta de cicles que 
hi ha a Montcada, concentrats a 
l’INS La Ferreria, la Generalitat 
assenyala en el seu informe que 
cal tenir una visió àmplia de la 

comarca en la planifi cació de 
la Formació Professional (FP). 
Serveis Territorials justifi ca així 
el trasllat del cicle de grau supe-
rior de Documentació Sanitària a 
Terrassa i la supressió d’un grup 
d’auxiliar d’infermeria l’any pas-
sat i la negativa a crear-ne nous 
grups a La Ferreria per al proper 
curs per acollir les sol·licituds que 
es quedaran sense plaça. “El curs 
vinent hi haurà un creixement 
de vuit grups més d’FP a la 

comarca”, ha manifestat el di-
rector de Serveis Territorial, qui 
ha recordat que les prioritats en 
aquesta etapa educativa no les 
marca exclusivament la deman-
da d’alumnat als centres, sinó les 
necessitats del mercat laboral. No 
obstant això, Viñas també ha des-
tacat que el nombre de sol·licituds 
va en augment cada any i que el 
Departament d’Educació intenta-
rà ampliar les places quan hi hagi 
més disponibilitat pressupostària.

L’INS La Ferreria es quedarà el curs vinent amb una única línia a l’etapa de batxillerat

Educació nega en 
una nota informativa 
que hi hagi retallades 
de cara al nou curs

Reacció dels 
partits polítics
Diverses formacions s’han po-
sicionat sobre les decisions de 
Serveis Territorials a l’INS La Fer-
reria. El PP i Junts per Montcada 
(JxM) han coincidit a criticar l’eli-
minació d’un grup de batxillerat al 
centre. En un comunicat, els po-
pulars reclamen una rectifi cació 
al conseller d’Educació, el repu-
blicà Josep Bargalló, i lamenten 
la mesura entenet que “perjudi-
ca l’alumnat montcadenc”. La 
formació ha anunciat que el seu 
grup parlamentari traslladarà el 
tema a la Comissió d’Educació 
del Parlament. Per la seva ban-
da, JxM opina que la decisió s’ha 
pres sense tenir en compte les 
necessitats dels estudiants i que 
va en detriment de la qualitat 
de l’ensenyament. “Veiem amb 
preocupació com cada estiu 
tenim una sorpresa desagrada-
ble en l’àmbit educatiu”, ha ma-
nifestat l’exregidor del PDeCAT 
Joan Carles Paredes, responsabi-
litzant tant el departament d’Edu-
cació com el consistori. 
Contràriament, ERC –que gover-
na en coalició amb ECP a l’Ajun-
tament– defensa la gestió de la 
Generalitat. “No hi ha retallades, 
sinó una reorganització dels 
grups de batxillerat entre els 
diferents centres”, ha explicat 
la formació en un comunicat, on 
es compromet a treballar per una 
educació pública de qualitat | PA
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Naha, Sidi i Aymen són els tres 
infants sahrauís que estan passant 
l’estiu amb famílies de Montcada 
en el marc del projecte Vacances 
en Pau que organitza la Regido-
ria de Cooperació i Solidaritat en 
col·laboració amb Montcada Soli-
dària. El 16 de juliol, l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), acompa-
nyada de la presidenta de l’Àrea 
Social, la regidora d’Educació i el 

regidor de Cooperació i Solidaritat, 
va donar la benvinguda als infants 
tot agraint a les famílies acollidores 
el seu compromís. Campos va re-
cordar que enguany fa 40 anys que 
es van posar en marxa aquestes es-
tades perquè infants que viuen als 
campaments de refugiats d’Algèria 
puguin passar l’estiu lluny de les 
altes temperatures del desert. “Fet 
que constata –va dir– la injustícia 
que pateix el poble sahrauí des 

que va ser ocupat pel Marroc, 
abandonat per la comunitat in-
ternacional i pels governs”. L’al-
caldessa també va posar en valor 
el paper del municipalisme en de-
fensa dels drets humans.
Durant l’acte es va presentar una 
mostra fotogràfi ca formada per 
una vuitena de plafons que ex-
plica la reivindicació del poble 
sahrauí i que recorrerà diferents 
equipaments municipals.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

El grup Teatroia’t va representar ‘Hamlet 2.0’

VACANCES EN PAU

Tres infants sahrauís passen l’estiu al municipi allunyats de la cruesa del desert

L’Ajuntament agraeix el compromís 
de les famílies participants al projecte

Els infants –en primer terme, amb les famílies acollidores i els representants municipals– van poder gaudir de les activitats de Juliol a les places

Sílvia Alquézar | Redacció

MONTCADA SOLIDÀRIA

Dos cooperants viatgen aquest estiu als camps de Grècia

L’entitat dona 3.200 euros 
per ajudar els refugiats

Dos cooperants de Montcada 
Solidària viatjaran de nou aquest 
estiu a Grècia per fer arribar direc-
tament als camps de refugiats les 
donacions obtingudes per l’entitat  
en el marc de les accions que ha 
dut a terme al mes de juliol. En to-
tal, l’associació ha fet una aporta-
ció de prop de 1.500 euros recollits 
amb la venda de crispetes al cicle 
de cinema a la fresca de l’Ajunta-
ment i durant la vetllada de teatre 
solidari que va organitzar el 6 de 
juliol a l’antic parvulari de l’escola 
Mitja Costa, a Terra Nostra, on el 
grup Teatroia’t va representar la 
comèdia ‘Hamlet 2.0’.

Tres projectes. Aquest estiu Mont-
cada Solidària també ha fet una  
aportació de 600 euros a cadas-
cun dels tres projectes amb què 
col·labora, liderats per persones 
voluntàries a l’illa de Lesbos. Una 
d’aquestes iniciatives consisteix 
a promoure activitats esportives 
i tallers de ioga i meditació en 
benefi ci de la salut mental de les 

persones refugiades, a càrrec de 
l’ong Yoga and Sports for Refuge-
es, que atén més de 500 persones 
del camp de Moira. El segon pro-
jecte l’està duent a terme des del 
2015 el cuiner de Guadalajara Ju-
lio García, a través de l’ong Acción 
Directa Sierra Norte, i consisteix a 
preparar diàriament entre 200 i 300 
àpats amb aliments frescos per als 
refugiats. La tercera entitat amb la 
qual Montcada Solidària col·labora 
és ‘Stand by me’, que desenvolupa 
una actuació educativa adreçada a 
la formació de dones.
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La parella José Ligero i Judit Ro-
dríguez i els seus fi lls Leire, de 
13 anys, i Aleix, de 10, són una 
família del barri de Can Cuiàs 
que comparteix una gran passió: 
viat jar arreu del món per conèi-
xer altres països –n’han visitat 
fi ns ara 32– i cultures. Del viatge 
de l’any passat no se n’oblidaran 
mai, ja que van patir a Indonèsia 
el fort terratrèmol que va sacse-
jar les illes Gili, causant la mort 
de més de 500 persones. Malgrat 
l’experiència, els Ligero-Rodrí-
guez no han perdut el seu esperit 
viatger i enguany ja tenen prepa-
rada la seva pròxima aventura, 
que consistirà a recórrer una part 
de la famosa Ruta 66 dels Estats 
Units –que uneix Chicago i Los 
Ángeles–, visitant llocs tan em-
blemàtics com el Gran Canó de 
Colorado, la Vall de la Mort, Las 
Vegas i Los Ángeles. 

Com va ser l’experiència de so-
breviure a un terratrèmol? En-
cara teníu ganes de continuar 
viatjant a l’altra punta del món?

José: Sí. L’experiència ens ha fet 
més forts i ens ha unit encara 
més. Vam viure amb molta an-
goixa les primeres hores del ter-
ratrèmol i les rèpliques posteriors 
pel perill de possibles tsunamis 
que, per sort, no es van produir, ja 
que hauríem tingut poques possibi-
litats de sobreviure perquè estàvem 
a una illa completament plana. 
Quan va passar el sisme, estàvem 
sopant en un restaurant que va 
quedar totalment destruït; nos-
altres ens vam salvar perquè ens 
trobàvem a la terrassa.Vam tenir 
molta sort perquè no vam patir 
ni una esgarrinxada. 
Judit: Va ser un ensurt molt gran 
i vam passar molta por, però fem 
una lectura positiva perquè es-
tem vius i creiem que experièn-
cies com aquestes ens reafi rmen 
més en la nostra creença d’apro-
fi tar al màxim cada segon de la 
vida i viure el present.
Per això ja teníu preparades les 
vacances d’aquest any als Es-
tats Units. Per què heu escollit 
aquesta destinació?
Judit: Cada any tria un de nosal-

tres i, enguany, em tocava a mi. 
Sempre m’ha cridat l’atenció co-
nèixer aquests llocs que hem vist 
en nombroses ocasions a moltes 
pel·lícules. A José li agrada més 
Àsia, però aquest any hem deci-
dit canviar de continent.
Cal un pressupost elevat per 
fer aquests viatges?
José: Nosaltres fem viatges low 
cost. Normalment, ens allotgem 
amb famílies autòctones, men-
gem els plats típics del país i viat-
gem en transport públic. 
Judit: Per a nosaltres, fer aquests 
viatges és una prioritat i, al llarg 
de l’any, ens estem de moltes co-
ses per poder marxar a l’agost.
José: Jo sempre els dic als meus 
fi lls que nosaltres no els deixarem 
una herència material perquè no 
tindrem diners estalviats, però sí 
un llegat més emocional i expe-
riències de vida. És la nostra fi -
losofi a.
Com és viatjar amb infants? 
No us fa por anar tan lluny de 
casa?
Judit: No passa res. Els infants 
s’adapten ràpid. S’acostumen sen-

se problemes al menjar i als llargs 
trajectes amb avió. El fet de no 
viatjar amb fi lls només passa 
aquí, a tot arreu et trobes amb 
famílies amb infants.
Què heu après dels viatges fets 
a una trentena de països?
José: Que es pot viure amb molt 
menys del que tenim nosaltres i 
ser feliç. A Cuba ho vam com-
provar.
Judit: Hem conegut diferents 
formes de viure i hem après que 
no som l’epicentre del món. Ens 
agrada molt viatjar amb els nos-
tres fi lls perquè coneguin altres re-

alitats i aprenguin a respectar-les. 
Viatjar és un aprenentatge de vida 
que tothom hauria de practicar. 
Animaríeu la gent a viatjar 
amb canalla?
José: Sí, sense cap mena de dutbe. 
A banda de tot el que aprens, 
m’agrada viatjar amb la meva fa-
mília perquè passem tot el temps 
junts cosa que, amb el ritme de 
vida que portem a la nostra soci-
etat, és molt difícil. De vegades, 
anem a llocs on només estem els 
quatre i ens dediquem a parlar o 
a mirar els estels. Cada viatge és 
un somni fet realitat.

Sílvia Alquézar | Can Cuiàs

ENTREVISTA A LA FAMÍLIA LIGERO-RODRÍGUEZ

José Ligero i Judit Rodríguez visiten cada estiu un país llunyà amb els seus fi lls

‘Ens agrada viatjar per aprendre’

La família Ligero-Rodríguez, veïns de Can Cuiàs, farà aquest estiu la Ruta 66 als Estats Units
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Recórrer Europa de forma ecò-
nomica i sostenible és possible 
gràcies  a la força de voluntat, 
l’esforç físic i l’esperit de supera-
ció. Així ho demostren Santiago 
Bat, Mario Lorenzo, Carlos Ser-
rano i Albert Vázquez, que van 
començar el dia 7 de juliol, des 
de la plaça de l’Església, el seu 
viatge en bicicleta amb destí a 
Roma. Els quatre montcadencs 
han fet 11 etapes fi ns al tanca-
ment d’aquesta edició. 

Trajecte. Tot i alguns contra-
temps –rodes punxades, proble-
mes a l’hora de trobar un lloc on 
dormir i condicions climatològi-
ques adverses–, els joves arriba-
ven el 16 de juliol a la ciutat de 
Pisa, situa da a uns 320 km del 
seu objectiu. Prèviament, els ci-
clistes han passat per ciutats cata-
lanes com Sant Feliu de Guíxols 
i Llançà, per localitats franceses 
com Perpinyà, Valras-Plage, Nar-
bonne, Agde, Marsella, Niça i 
Mònaco, i per ciutats italianes 
com Ventimiglia, Albenga i La 

Spezia, fent trams des de 100 km 
al dia –el més llarg–, fi ns a 45 –el 
més curt. De moment, els joves 
han efectuat un únic tram amb 
tren, des de Marsella fi ns a Niça. 
Els quatre aventurers es fan el 
menjar ells mateixos i dormen 
a l’aire lliure, en tendes de cam-
panya. En alguns casos, les cir-
cumstàncies els han obligat a 
improvisar, fi ns al punt d’arribar 
a dormir en una quadra per a va-

ques. El recorregut que els queda 
l’hauran de fer a contrarrellotge, 
ja que tenen comprat el bitllet per 
tornar a Barcelona en ferri des de 
Civitavecchia, a Roma. El vaixell 
surt el 24 de juliol, que és el mar-
ge de temps de què disposen els 
quatre ciclistes per arribar a la ca-
pital italiana. Les seves aventures 
del grup es poden seguir a través 
del seu compte d’Instagram @
montcada_roma.

VACANCES SOSTENIBLES

Els ciclistes montcadencs són cada dia més a prop del seu objectiu, la capital italiana

Quatre joves emprenen l’aventura
de viatjar fi ns a Roma en bicicleta

D’esquerra a dreta, els joves Santiago Bat, Mario Lorenzo, Albert Vázquez i Carlos Serrano

Sergi Frisach | Redacció
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Oferta de trabajo.  Se bus-
ca cuidadora de persona mayor 
autónoma. Horario preferible de 
mañana. Tel. 647 748 831 
En venda. Pis al carrer Sant Jau-
me de 90m2, 4 habitacions, tot ex-
terior, terrassa comunitària. Preu: 
152.000 euros. Tel. 610 626 630. 
En venta.  Audi A2 1.4 (55kW 
75PS) gasolina, año 2001, 90mil km, 
perfecto estado. Precio negociable: 
3.500 euros. Tel. 692 345 602. 
En venta. Plaza de párquing ubi-
cada en Carretera Vella. Buen pre-
cio. Tel. 610 245 975.

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

anuncis gratuïts

.....també és notícia..................................

UNIVERSITAT
Bons resultats de l’alumnat montcadenc a la selectivitat
Gairebé el 100% de l’alumnat ha aprovat els exàmens d’accés a la 
universitat, que van tenir lloc del 12 al 14 de juny. Les notes més 
destacades a la fase general –assignatures comunes– les van obtenir 
Núria Sanz, de l’escola La Salle, amb un 8’9 de mitjana; Arnau Navarro, 
de l’INS La Ferreria, amb un 8’7; i Alejandro Pérez, de l’INS M. Miró, 
amb un 8’5. Pérez, amb un expedient de 9’95 al batxillerat, estudiarà 
el doble grau de física i química. Per la seva banda, Sanz, amb un 
9’18 de mitjana al batxillerat, cursarà una carrera relacionada amb la 
comunicació i les relacions públiques, mentre que Navarro, amb un 
9’48 al batxillerat, farà una carrera de la branca sanitària | SA 

‘El Rec Comtal es mou’ 
ofereix noves propostes

EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Casal d’estiu per a infants en situació de vulnerabilitat

Una trentena d’infants 
entre 3 i 12 anys par-
ti ciparà del 29 de juliol 
al 9 d’agost a un casal 
d’estiu coordinat per 
l’Ajuntament i fi nançant 
per la Fundació Probitas. 
Aquesta activitat es 
desenvolupa des del 2014 
i s’adreça a famílies en 
situació de vulnerabilitat; 
els infants que hi prenen 
part –derivats des de 
Serveis Socials i Polítiques 
d’Inclusió– tenen garantit 
dos àpats al dia, l’esmorzar i el dinar. El Casal es desenvoluparà a les 
instal·lacions de l’escola El Turó, de 10.30 a 15 h, i hi haurà tallers 
i manualitats, entre d’altres activitats socioeducatives. “Un any més, 
continuem garantint que infants amb una situació econòmica més 
vulnerable puguin tenir activitats estiuenques i una alimentació 
correcta durant el temps d’estiu que no hi ha menjador escolar”, 
ha destacat la regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió, Mar 
Sempere (ECP). L’edil, que ha agraït a la Fundació Probitas el seu 
suport, ha indicat que aquesta acció s’inclou al Pla Local d’Inclusió 
Social, “per lluitar contra la vulnerabilitat infantil de famílies amb 
una situació econòmica més desfavorable”. A la foto, participants 
d’edicions anteriors al casal fi nançat per la Fundació Probitas | SA 

L’Espai Kursaal acull fi ns al 13 de 
setembre l’exposició Atzur, orga-
nitzada per l’entitat Tot per tu. Es 
tracta d’una mostra d’art inclusiu 
que pretén visibilitzar i normalit-
zar la diversitat i erradicar els es-
tereotips vinculats a les persones 
amb capacitats diferents. Atzur, 
que simbolitza amb el color blau 
el trastorn de l’espectre autista, 
vol ser un espai de transformació 
social, d’experimentació i de refl e-
xió mitjançant obres pictòriques i 
poemes d’artistes amb i sense di-
versitat.

Presentació. La inauguració ofi cial 
del projecte Atzur tindrà lloc el 19 
de juliol, a les 18h. La presentació 
anirà a càrrec d’una de les comis-
sàries de l’exposició, Mònica Pé-
rez. També hi haurà una xerrada 
sobre l’art inclusiu, amb Elisenda 
Iglesias, educadora i responsable 
del programa artístic EstimArt, que 
consisteix a acompanyar els ar-

tistes que hi participen en el seu 
procés creatiu perquè esdevinguin 
professionals de la pintura i de 
l’escultura. L’acte comptarà amb la 
projecció del documental ‘Asper-
ger en primera persona’, del jove 
Arnau García, membre de Tot per 
tu; un recital de poesia amb l’actor 
Sergio Freijo i l’espectacle ‘Sin-

con-tacto’, de Liant la Troca-Dansa 
integradora, un muntatge protago-
nitzat per persones amb capacitats 
diferents, fi ns i tot, en cadira de ro-
des. A les obres que formen part 
de l’exposició no consta el nom de 
l’autor perquè el públic no sàpiga 
si les ha fet una persona amb o 
sense necessitats especials | SA 
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TOT PER TU 
Mostra al Kursaal per visibilitzar la diversitat i eliminar els 
estereotips vinculats a les persones amb diferents capacitats

CASAL CÍVIC
Les inscripcions a les noves activitats, al setembre

El Casal Cívic de Montcada, ubicat a Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
oferirà a partir de setembre noves activitats obertes a tota la població: 
relaxació guiada en família i introducció a la creació musical i teatral, 
organitzades per l’equipament, i classes de country, a càrrec de 
l’entitat Country en família. Les inscripcions es podran fer del 4 al 9 de 
setembre. El Casal Cívic, gestionat per la Generalitat, romandrà tancat 
per vacances del 3 d’agost a l’1 de setembre, ambdós inclosos | SA

El programa ‘El Rec Comtal es 
mou’ ofereix noves activitats 
per gaudir de l’entorn del ca nal 
milenari fi ns a principi de se tem-
bre. El 20 de juliol, els més petits 
podran gaudir d’un taller de grafi tti 
i decoració de gorres al tram de 
Montcada (17.30h). I el dia 21, 
la plaça 1r de Maig de Vallbona 
acollirà un taller de caixes de 
cartró per al públic familiar, 
coincidint amb la festa major del 
barri –veure les activitats d’agost a 
l’agenda, pàgina 14–. El passat 14 
de juliol, el públic va gaudir d’un 
taller de circ amb la col·laboració 
de l’Ateneu Nou Barris. El pro-
grama l’organitza la Taula Comu-
nitària del Rec Comtal, amb el 
suport del Consorci del Besòs, 
amb l’objectiu de dinamitzar 
aquest canal mil·lenari | SA 

NOVA INICIATIVA
Grup d’ajuda mútua per a cuidadors no professionals

L’Ajuntament ofereix a les persones que exerceixen de cuidadores, 
però que no són professionals, el Grup de Suport Emocional i Ajuda 
Mútua, de forma gratuïta. Es tracta d’un espai de relació, de suport 
psicològic i d’intercanvi d’experiències i d’ajuda entre les persones 
implicades. El servei, que el fi nancia la Diputació de Barcelona, consta 
de 10 sessions que es faran cada dijous, del 19 de setembre al 21 
d’octubre, de 17 a 18.30h, a la Casa de la Vila. Les persones que 
hi vulguin assistir han de trucar al telèfon 934 451 889 o bé al 935 
753 430. Els objectius del grup són evitar la sobrecàrrega emocional i 
física que comporta la cura de persones amb dependència, conèixer 
d’altres persones cuidadores, evitar la soledat i disminuir l’estrès. Qui 
hi participi s’ha de comprometre a compartir la seva experiència amb 
el grup i assistir a totes les sessions programades, que reben el suport 
d’un psicòleg | SA 
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 13 de setembre

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

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

>Editorial
No és no
Les violències masclistes conti-
nuen sent notícia gairebé cada 
dia als mitjans de comunicació. 
L’últim cas l’hem viscut al barri 
de Can Cuiàs, on una jove va re-
sultar agredida al portal de casa 
seva. Va ser la pròpia víctima i 
la seva família les que van po-
sar-se en contacte amb La Veu 
per explicar el que havia passat, 
en un acte de valentia destinat a 
alertar el veïnat. La reacció del 
barri i de la resta de Montcada 
va ser immediata i, en qüestió 
de poques hores, es va convocar 
una concentració multitudinària 
en solidaritat amb la jove i de re-
buig a aquesta xacra social. Cal 
continuar fent campanyes de 
sensibilització des de les admi-
nistracions i promovent més lleis 
específi ques sobre la violència 
de gènere, així com fer molta 
pedagogia perquè els joves pren-
guin consciència del missatge 
negatiu que s’amaga darrera de 
determinats continguts audiovi-
suals clarament sexistes o can-
çons que promouen estereotips 
negatius i denigren les dones.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

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

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

Adéu a Aismalibar, adéu a tota una època
Durant les últimes setmanes, tots els veïns que vivim al voltant de 
la fàbrica Aismalibar estem assistint al seu desmantellament. Primer, 
vam perdre el club social i ara ha desaparegut la zona industrial, sem-
pre amb la necessitat de donar pas als nous temps. Segurament el 
barri sortirà guanyant amb millors equipaments, però vull proposar a 
l’Ajuntament que en el nou espai pugui haver-hi alguna referència a 
la presència d’Aismalibar, una fàbrica que va marcar la vida de molts 
montcadencs i que ens porta molts records. C. V. Mas Rampinyo

* L’actor Pitu Manubens fa un salt més en la seva carrera i aconsegueix 
el seu primer paper protagonista a ‘El Rey León’ (10 juliol).

* Fotogaleria dels Premis Esportius (5 de juliol).
* Sheila, Sergio Cossani, Tres de 9, Besos Robados i Tabü protagonitzen el 
6è Montcadasons a la plaça de l’Església (1 de juliol).

* Concentració massiva a Can Cuiàs per condemnar l’agressió se-
xual a una jove del barri (15 de juliol).

* La Generalitat declara episodi per alta contaminació a Catalunya (1 de juliol).
* Tres integrants del Club Handbol La Salle, subcampions d’Espanya amb 
la selecció catalana juvenil femenina (8 de juliol).

* Agressió sexual a una jove de Can Cuiàs (15 de juliol).
* L’actor montcadenc Pitu Manubens interpreta el nou Scar al 

musical ‘El Rey León’ (10 de juliol).
* Recollida de signatures per demanar millores a la piscina (11 de juliol).

*Augment de públic al festival Montcadasons.
*Suport massiu a la jove agredida sexualment a Can Cuiàs.

* Resum de la gala dels Premis Esportius 2019.

* L’actor Pitu Manubens assumeix el personatge d’Scar al musical ‘El 
Rey León’ (10 de juliol).

* El Ple aprova el cartipàs municipal del nou mandat (8 de juliol). 
* El govern recupera la divisió en cinc àrees (17 de juliol).
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Mar Sempere

El nou mandat ja porta un mes de curs i tot segueix com ho 
vam deixar a l’anterior, només que ara hi ha una majoria i quatre 
grups que conformen el consistori. Ja s’ha constituït el Cartipàs i 
estan distribuïdes les àrees de treball. Com va dir el president de 
l’Àrea Territorial, en el discurs del ple del dia 15 de juny, l’anterior 
mandat havia servit per apuntalar els fonaments danyats (quan tens una casa i els fonaments estan 
corcats no pots pintar la façana). Seguim amb les mateixes reclamacions de la ciutadania, proble-
mes quotidians que no troben resposta per part de l’equip de govern; ja no serveixen excuses, cal 
començar a treballar de debò. Els ciutadans de Montcada reclamen més seguretat, més educació 
en igualtat de gènere des de la infància a les escoles i més presència policial, l’escalada de violència 
de gènere que està patint el municipi reclama actuacions per pal·liar aquesta xacra. Hem de cen-
trar-nos en aquestes prioritats que són reclamacions urgents dels ciutadans, això no se soluciona 
només amb una mà de pintura a la façana. Cal treballar en la línia de les possibilitats i competències 
que té el govern per atacar el problema de la seguretat al municipi. Barris com el de la Ribera estan 
patint d’una forma aclaparadora el problema de la seguretat, amb la incertesa que en tornar a casa, 
els veïns la trobin ocupada i es quedin al carrer. Sabem que el govern actual és coneixedor i que s’in-
tenta posar solució, però cal donar-se pressa, potser quan arribin les possibles solucions sigui tard.
I repetim: no és només qüestió de maquillatge, calen solucions efectives al problema.
En tot el que siguin millores, ens trobaran. Aquestes són les actuacions que demana la majoria dels 
montcadencs i montcadenques. Volem més seguretat, neteja i manteniment dels carrers. 
Amb llaços a la façana de l’Ajuntament no allunyem els problemes quotidians de la ciutat, sinó que 
alienem la majoria dels ciutadans del seu govern municipal. Ja no hi ha excuses com l’herència 
rebuda, la manca d’experiència dels integrants del govern o la falta de majories. Durant aquest 
mandat es veurà el veritable potencial de l’equip de govern i si realment està a l’alçada de les cir-
cumstàncies. Esperem que l’ensurt de l’entrega dels Premis Esportius no marqui la tendència del 
seu estil de govern amb majoria.

Nou mandat, vells problemes

Andrés Iruela

Comienza una nueva andadura política en Montcada i 
Reixac con los cimientos ya colocados por nuestros com-
pañeros que nos han precedido. Cuando ciudadanos 
consiguió la primera  regidora por Montcada i Reixac, se 
dio el pistoletazo de salida a una visión política distinta, 
donde llegaba a un Municipio salpicado como todos he-
mos conocido a posteriori, con tramas políticas de dudosa 
justifi cación. Aún así, sólo con una regidora,  ciudadanos ha seguido sumando capital humano 
de gran valor en todas las elecciones que se han sucedido, y que hace de esta agrupación un 
partido diferente, donde las personas que han defendido los intereses municipales,  no son 
profesionales de la política, sino profesionales del día a dia con vocación de ayudar en todo 
cuando puedan requerir nuestros vecinos. 
Ahora hay un grupo municipal diferente en cuanto a las caras, pero idéntico en la forma de 
pensar y actuar con Montcada i Reixac, nuestro compromiso seguirá siendo con todas los ám-
bitos que permitan hacer la vida de los vecinos, sin distinción alguna, un poco mejor. Sabemos 
que una cosa es la teoría y que en el día a dia nos encontraremos con difi cultades, pero eso no 
será en ningún caso, un freno a nuestra forma de trabajar, sino será una motivación mayor para 
conseguir esos logros que ya en su día prometimos  durante la campaña. 
En este nuevo período seguiremos la línea de trabajo que tan maravillosamente han llevado 
a cabo nuestros predecesores y amigos, ahora con un grupo renovado  que tiene como no 
puede ser de otra manera, otras virtudes. El objetivo de esta agrupación a corto y medio plazo 
es seguir creciendo  y permitir que se siga renovando la agrupación, tal y como se ha ido rea-
lizando, a lo mejor a nuestros votantes les gustaría ver siempre alguna cara conocida en todas 
las elecciones, pero, en un grupo político vocacional como el nuestro es muy difícil mantener a 
personas como ocurre en otros partidos. Lo importante más que la cara es el mensaje que se 
les da a nuestros votantes, seguimos aquí en la lucha diaria con más ganas que nunca y con 
la ilusión y el proyecto intacto.

Ana Pellicer

Juliol. S’apropen les vacances. Bon moment per fer balanç. 
Fa sis mesos vam dissenyar un pla d’acció per encarar les 
eleccions municipals i el futur que volíem per a Montcada i 
Reixac. 
Ens vam marcar els objectius i les tasques necessàries per 
assolir-los: redactar un programa electoral realista i que 
afrontés els problemes reals de Montcada, amb participació 
de la ciutadania; confeccionar una llista de candidats que combinessin joventut i experiència, 
amb la pluralitat i la riquesa de la diversitat de la nostra societat; explicar-nos a la ciutadania 
amb una campanya oberta, dialogant, en positiu; consolidar un equip de gent compromesa i 
il·lusionada, amb presència a tots els barris.
Els resultats electorals ens han donat la responsabilitat de seguir treballant pels nostres veïns. 
L’increment del suport de la ciutadania, passant de 1.812 a 2.966 vots, ha validat la nostra 
actuació i ens ha permés negociar i arribar a acords per continuar amb la nostra responsabilitat 
dins del govern municipal.  
Els cinc regidors d’Esquerra, la Montse Ribera, en Salvador Serratosa, la Maria Rosa Borràs, 
en Gerard Garrido i jo mateix, assumim les responsabilitat que calen i ens hi deixarem la pell. 
Ara farem vacances, però per tornar amb les piles recarregades per seguir treballant al servei 
del nostre poble.
Som conscients de les necessitats i les urgències: la neteja i l’estat de l’espai públic, per una 
banda; i l’incivisme, les agressions masclistes i la delinqüència, per l’altra. La vigilància i la 
seguretat són importants, però també les actituds cíviques, el respecte per la gent que ens 
envolta i per l’espai públic i el be comú. El rebuig i la denúncia ciutadana de l’incivisme també 
son importants per una Montcada millor. Des del govern municipal en som conscients i farem 
front a aquestes problemàtiques. Mobilitzarem els recursos necessaris per netejar, endreçar i 
conscienciar, per garantir un espai públic ordenat, net i segur, on poguem conviure tots. També 
per sancionar els incívics. Montcada ha de seguir sent un espai de convivència. Ho farem.

Balanç i reptes

El passat 26 de maig, la coalició En Comú Podem, formada 
per ICV i Podem, va quedar la primera força guanyadora a les 
passades eleccions municipals amb uns resultats històrics que 
reafi rmaven la confi ança que els veïns i veïnes de Montcada i 
Reixac han posat en la nostra coalició, tonant a repetir fórmula 
de govern amb ERC, mitjançant un pacte que garantirà la majoria absoluta i l’estabilitat del govern 
en els propers 4 anys de mandat. En aquest nou mandat som un equip de govern més experi-
mentat i compromès amb la
recuperació econòmica i social del nostre poble. Continuem amb la promesa de transformar 
Montcada i Reixac, gestionant amb rigor i honestedat, i fomentant les polítiques d’esquerres, 
ecologistes, feministes, democràtiques i solidàries. Volem que el nostre municipi sigui un lloc 
on es garanteixen els drets ciutadans i les polítiques es posen al servei dels problemes reals i 
les necessitats de la nostra ciutadania. Som coneixedors de totes les problemàtiques i carències 
que tenim i quins són els aspectes que més hem de treballar. Sabem el que Montcada i Reixac 
necessita, el que volem fer i on hem de posar l’accent per portar a terme totes les polítiques de 
millores socials, econòmiques i territorials que volem desenvolupar els propers anys.
Durant la campanya hem insistit en la necessitat de continuar fent possible el canvi a la nostra 
ciutat. Un canvi que ja es va posar en marxa fa quatre anys i que ens fa plantejar-nos el futur amb 
la mateixa il·lusió i compromís. Canviant la crisi que encara ens afecta per oportunitats actuals, 
canviant la corrupció del passat per nous projectes i oportunitats del present, canviant el urba-
nisme especulatiu per un urbanisme sostenible i de valors. Apostant per incrementar la despesa 
social, per estar a peu de carrer escoltant la ciutadania, per lluitar contra l’incivisme, per tenir una 
Montcada i Reixac més neta i justa, més feminista i proteccionista amb els col·lectius vulnerables, 
una ciutat plural i diversa. En defi nitiva, la ciutat on tots i totes voldríem viure. Gràcies pel suport 
i fer-nos costat. Gràcies per confi ar en el nostre projecte. Us prometem treballar de valent i lluitar 
per fer de Montcada i Reixac la ciutat que ens mereixem.

Continuem fent possible el canvi

Jordi Sánchez

Nueva legislatura
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19j l divendres
Inauguració. Exposició ‘Atzur’. Hora: 
19h. Lloc: Kursaal. Organitza: Tot per Tu.

Cinema. ‘Green Book’, de Peter Farrelly. 
Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església. 

20j l dissabte
Jazz. Concert d’Òscar Font Quintet. 
Hora: 21h. Lloc: Esplanada de l’esglé-
sia de Sant Pere de Reixac. Organitza: 
Amics de Reixac.

23j l dimarts
Juliol a les places. Sessió de korfbal a 
càrrec de l’AEE Montserrat Miró i taller 
de bombolles de sabó. Hora: 18h. Lloc: 
parc del Turó Blau de Can Cuiàs.

30j l dimarts
Presentació. Trilogia ‘Revbélate’, de Síl-

via Gómez del Pulgar. Hora: 19h. Lloc: 

Centre Cívic Can Cuiàs.

3a l dissabte
El Rec es mou. Taller d’escacs i berenar 

popular. Hora: 17.30h. Lloc: Rec Com-

tal (part de Montcada). Organitza: Taula 

Comunitària del Rec Comtal.

10a l dissabte
El Rec es mou. Festa Holly-colors. 

Hora: 17.30h. Lloc: Rec Comtal (part de 

Montcada). 

17a l dissabte
El Rec es mou. Ball a la plaça. Hora: 
17.30h. Lloc. Rec Comtal (part de 
Montcada).   

30a l divendres
Inauguració. Festa Major de la Font 
Pudenta, amb havaneres i el xou Re-
member Music. Organitza: AV de Font 
Pudenta-Muntanyeta (veure pàgina 18).

6s l divendres
Inauguració. Pregó de la Festa Major de 
Terra Nostra i nova edició de la Nit Boja. 
Hora: 21h. Lloc: plaça del Poble. Orga-
nitza: AV de Terra Nostra (veure notícia 
a la pàgina 18).

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

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

EXPOSICIÓ: MOMENTS 
Pilar Mombiela
Fins al 15 de setembre

sala 
principal

EXPOSICIÓ
ATZUR 
Mostra d’art 
inclusiu de 
Tot per Tu

19 20 21

26 27 2823 24 2522

29

J.Vila C.Pardo C.Pardo

J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens RamblaR.Miró

RivasC.Pardo M.Guix DuranJ.Vila

31 21
M.Guix M.Guix

3 4

9 10 116 7 85
J.Relat Recasens RecasensRivas Duran M.GuixJ.Relat

12
J.VilaRecasens Rivas J.RelatDuran

14 1615
Rambla Rambla

17 18

23 24 2520 21 2219
Quirós El Punt El PuntQuirós J.Vila C.PardoC.Pardo

26
El PuntRambla C.Pardo J.VilaC.Pardo

28 3029
Quirós Quirós

31 1

6 7 83 4 52
Duran J.Vila J.VilaRambla J.Relat Rivas

9
RamblaQuirós El PuntM.Guix

11 1312
J.Relat J.Relat

14 1510

27

30

13
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
Quirós, c. Camèlies, 32
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5 

laveu.cat/agenda

DISSABTE, 20 DE JULIOL
ESPLANADA DE SANT PERE DE REIXAC, 21H

NIT DE JAZZ A REIXACAgenda Amb el Quintet d’Òscar Font
Organitza: Amics de Reixac

Recasens

Recasens

Fins al 13 de setembre
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La dinovena campanya arqueo-
lògica al jaciment ibèric Les Ma-
leses ha permès identifi car la base 
d’un complex defensiu situada a 
l’extrem sud del recinte, on po-
dria ubicar-se l’entrada, fet que 
encara no s’ha confi rmat. Amb la 
delimitació d’aquest sector, que 
s’haurà de continuar excavant 
l’any vinent, s’amplia el coneixe-
ment urbanístic del poblat, arti-
culat al llarg d’un únic carrer cen-
tral on desemboquen els carrers 
adjacents i envoltat per un mur 
perimetral. 

Intervenció. L’actuació, dirigida 
per Gemma Hidalgo i Mercedes 
Duran –vinculades al Museu 
Municipal–, es va fer del 3 al 26 
de juny, amb el fi nançament dels 
ajuntaments de Montcada i Sant 
Fost de Campcentelles, el Con-
sorci del Parc de la Serralada de 
Marina i el Consorci per Estudis 
Avançats de Barcelona (CASA), 
i amb el suport de l’INS Mont-
serrat Miró. Com sempre, hi van 
col·laborar alumnes i exalumnes 
del centre educatiu, a més de vo-
luntaris de l’ADF, que van des-

brossar els terrenys. La zona del 
poblat que s’ha explorat aquest 
any és el punt on es van fer les 
primeres excavacions arqueolò-
giques als anys quaranta, a càr-
rec dels centres excursionistes de 
Gràcia i Badalona, i que van ser 
represes als anys vuitanta per la 
directora del Museu. Aquelles 
actuacions van permetre docu-
mentar petites cases amb una 
sola habitació, que no tenen res 
a veure amb el tipus de vivendes 
trobades més tard a la resta del 
recinte, molt més grans –de dos, 
tres i quatre habitacions– i amb 
llar de foc. “Ara podem afi rmar 
que aquests petits espais estan 
associats al complex defen-
siu”, ha dit Hidalgo, qui apunta 
la possibilitat que estigués coro-
nat per una estructura de fusta, 
seguint l’estil constructiu de les 
torres ibèriques que s’han trobat 
en d’altres jaciments i que eren 
el símbol de la puixança de cada 
poblat. 
En aquest sector, també s’han 
localitzat nombrosos retalls i fo-
rats de pal a la roca, que tornen 
a posar en evidència la fase pre-
urbana de Les Maleses, datada 
del segle IV a.n.e. L’última fase 
de la campanya va consistir en 
la neteja i la classifi cació de tots 
els materials trobats, tasca que es 
va dur a terme a l’INS M.Miró 
amb l’objectiu de procedir a la 
seva anàlisi i posterior estudi. 

Les conclusions  defi nitives es 
faran públiques al març de l’any 
vinent.

Consolidació. La conservació i la 
museïtzació del jaciment seguirà 
endavant amb una nova actuació 
de consolidació de les estructures 
localitzades en les darreres cam-
panyes. Els treballs, que comen-
çaran a l’octubre i seran fi nançats 
per l’Ajuntament amb 13.900 
euros, afectaran sobretot l’ano-
menat espai comunitari o hemi-
cicle, on els habitants del poblat 
celebraven les assemblees.

Cultura
laveu.cat/cultura
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6È MONTCADASONS 
La mostra de música amb segell local 
incrementa el públic d’anteriors edicions

Laura Grau | Redacció

La nova campanya arqueològica permet 
localitzar la base d’un complex defensiu
La troballa, feta a l’extrem sud del poblat, permet als investigadors disposar d’una visió més completa de l’urbanisme

LES MALESES

El jaciment de Les Maleses està situat en un dels punts més elevats de la Serralada de Marina, una situació estratègica per a la seva defensa
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Una representació dels arqueòlegs i estudiants voluntaris que van participar a la campanya

‘S’invertiran 13.900 
euros en els treballs 
de consolidació de les 
estructures trobades’
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6È MONTCADASONS

El públic del festival creix 
respecte anteriors edicions
La plaça de l’Església es va estrenar com a escenari dels concerts programats

Montcada va viure el 29 de juny la 
sisena edició del festival Montca-
dasons en un nou escenari, la pla-
ça de l’Església, que va registrar 
un augment de públic en relació a 
la passada edició, quan es va fer a 
l’Espai Poblet. La major afl uència 
de gent va ser durant la primera 
part del concert, quan van tocar 
els solistes Sergio Cossani i Sheila, 
però va anar reduint-se a mesura 
que avançava la nit. La resta de 
grups que van actuar van ser els 
debutants Tres de 9 i Besos Roba-
dos i Tabü. Cossani, argentí de 37 
anys  afi ncat a Montcada des de fa 
8 mesos, va actuar per primera ve-

gada al municipi en la seva nova 
etapa en solitari, interpretant can-
çons pròpies d’estil folck-acústic 
i algunes versions de temes com 
‘Ziggy Stardust’, de David Bowie. 

Repertoris. Sheila va interpretar 
versions de coneguts temes del 
pop melòdic i el rithm and blues. 
La cantant, que va arrossegar for-
ça públic, es va mostrar emociona-
da de poder tornar a cantar des-
prés d’una època complicada per 
problemes amb la veu. El grup lo-
cal Tres de 9, vinculat a l’Aula de 
Rock de l’Ajuntament, va debutar 
amb temes propis. La peculiaritat 
d’aquesta banda és que està forma-

da per una família: Maria Josep 
Obis, Angel Millán i Pau Millán, 
fi ll dels dos primers i un virtuós 
de la guitarra amb només 14 anys.  
Besos Robados, que té entre els 
seus components el montcadenc 
Esteban Rey (bateria), va presen-
tar el seu darrer treball ‘Curvas 
peligrosas’, un disc que combina 
estils com el rock, el power pop i 
el soul clàssic. 
I, per últim va actuar Tabü, 
una banda de hard-rock, crea-
da al 2006, que té entre els seus 
membres el montcadenc George 
Stewart, d’origen veneçolà. Ha pu-
blicat tres discos i fa gires per tot el 
territori espanyol.

Laura Grau | Pla d’en Coll

Besos Robados va repetir al Montcadasons, presentant el seu nou disc ‘Curvas peligrosas’

Tabü, un grup de hardrock de llarga trajectòria, va cloure el sisè festival Montcadasons

El grup Tres de 9 va debutar al festival amb temes propis, destacant el guitarrista Pau Millán Sergio Cossani va fer el seu debut a MontcadaSheila Rodríguez va demostrar que ha recuperat totalment la seva magnífi ca veu
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Amb el títol de ‘Moments’, la pin-
tora afi cionada Pilar Mombiela 
exposa a la Casa de la Vila una 
mostra de les seves obres, que es 
podrà visitar fi ns al 15 de setem-
bre. Mombiela, infermera jubila-
da, va començar a fer classes de 
pintura el 1995 al taller que la 
professora de Belles Arts Regi-
na Faura tenia a Terra Nostra, el 
barri on viu des de 1977. “Hi vaig 
anar per aprendre a dibuixar i, 
al fi nal, em vaig atrevir a pin-
tar”, explica la pintora, que s’incli-

na pels paisatges i la natura, que 
recrea a partir de fotografi es fetes 
per ella mateixa i il·lustracions de 
llibres. També l’interessa la fi gu-
ra humana, present en algunes 
obres de l’exposició. “Per a mi la 
pintura és una expressió íntima 
de les emocions. En cada pinze-
llada hi ha una part de mi i un 
moment de la meva vida”, va 
explicar a la inaugu ració. Va fer la 
seva primera exposició individual 
al Gran Casino de Terra Nostra, 
on també ha participat en diverses 
mostres col·lectives. 

Laura Grau | Montcada
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Pilar Mombiela, davant d’una de les obres que exposa a la Casa de la Vila aquest estiu

PINTURA

La pintora de Terra Nostra recrea paisatges de la natura  

Pilar Mombiela exposa 
a la Casa de la Vila

Al barri el coneixen com Solo-
toques, especialment els infants, 
que adoren la seva forma de can-
tar i ballar des que va impartir un 
taller de rap com a voluntari  al 
Centre Cívic la Ribera. Tot i la 
seva joventut, 19 anys, Destiny 
Tony –el seu nom real– es consi-
dera un artista que fa música des 
del cor. “M’expresso millor en 
les meves cançons que parlant, 
ja que amb la música puc dei-
xar anar tot el que tinc a dins, 
fi ns i tot, coses que ni jo sabia”, 
diu el jove originari de Nigèria, 
que va arribar amb la seva famí-
lia a Catalunya amb 8 anys d’edat 
i viu des dels 12 a Montcada. Des-
prés d’acabar la secundària a l’INS 
La Ribera, Tony té previst cursar 
un cicle superior de producció 
audiovisual  i so per millorar els 
seus coneixements sobre música, 
àmbit en què és autodidacta. 

Repertoris. Ha publicat vàries can-
çons a plataformes com Spotify i 
té un canal a Youtube, on penja 

vídeos que fa ell mateix. Es troba 
còmode vivint a la Ribera, “un 
barri on hi ha gent amable i 
que no és tan terrible com els  
de fora s’imaginen” i, sobretot, el 
sorprèn la gran quantitat de nens 
que hi viuen. “Quan faig música 
amb ells, m’encanta veure com 
gaudeixen i se senten lliures”, 
afegeix el músic, qui creu que 
s’hauria de potenciar més a les 
escoles. El jove ha publicat recent-

ment un vídeo d’una de les seves 
cançons ‘Disparo sin pistola’, amb 
imatges de l’actuació que va fer a 
la festa de fi nal de curs del centre 
cívic, el passat 12 de juny. El tema 
fa referència a la música com a 
arma per arribar a la gent i trans-
formar la societat. Solotoques 
també és conegut a Can Tauler, 
on acudeix a enregistrar cançons 
a l’estudi de gravació i on ha actu-
at en diverses ocasions.

Laura Grau | La Ribera

Destiny Tony, davant dels graffi ttis que han proliferat a les tanques de l’antic solar de Valentine

LA RIBERA

Solotoques, un músic compromès 
amb els nens i els joves del barri
El noi, de 19 anys d’edat, ha col·laborat amb el Centre Cívic impartint un taller de rap 
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‘Vidas de Tennessee’, al Kursaal

El Taller de Teatre de l’Aula de 
Tea tre de l’Ajuntament va mos-
trar els coneixements adquirits 
durant aquest curs amb l’estrena 
de l’obra ‘Vidas de Tennesse’, el 
passat 13 de juliol a l’Espai Cul-
tural Kursaal. El muntage està 
basat en quatre peces curtes del 
dramaturg Tennessee Williams: 
‘El caso de las petunias pisotea-

das’, ‘Auto de fe’, ‘La habitación 
oscura’ i ‘Un análisis perfecto 
hecho por un loro’. Els textos 
mantenen els eixos primordials 
de la producció de l’autor nor-
damericà –sent la seva obra més 
coneguda ‘Un tramvia anomenat 
desig’–, amb personatges somnia-
dors, marginats o inadaptats, que 
s’enfronten a la realitat, al confl ic-
te individu-socie tat o a la pèrdua 

de la raó. Els alumnes van fer 
un gran esforç interpretatiu per 
donar vida a un ampli ventall de 
personatges que Williams situa 
en la societat dels Estats Units 
dels anys 30 i 40 del segle XX. 
El muntatge, dirigit pe professor 
teatral Climent Sensada, es po-
drà tornar a veure a la propera 
edició de la mostra de teatre local 
Montcada a Escena.

Els alumnes del Taller de Teatre de l’Ajuntament van estrenar l’obra de fi nal de curs

TEATRE

Una escena de ‘Un análisis perfecto hecho por un loro’, una de les quatre peces del muntatge

Laura Grau | Can Sant Joan
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LITERATURA
Laura Balcell guanya el segon premi al cinquè concurs 
de relats curts Ploma Els Quatre Gats de Barcelona

Laura Balcell, de 36 anys (a la 
foto), ha guanyat el segon premi 
en la categoria sènior del 5è 
Concurs de Relats Curts Ploma 
Els Quatre gats, que convoca el 
famós restaurant barceloní. La 
montcadenca, professora de català 
del col·legi La Salle Montcada i 
periodista de formació, s’ha endut 
el premi pel conte ‘L’idil·li’, que 
narra una història d’amor absurda 
entre un home i una ela geminada. 
El veredicte es va fer públic el 25 
de juny al mateix restaurant, amb 

la presència de membres del jurat, entre els quals hi ha les escriptores 
Begoña G.Carteron i Ada Castells i el director de l’Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonés, Jordi Muñoz. El segon premi suposa un lot 
de llibres per valor de 150 euros a la llibreria Laie de Barcelona i una 
visita guiada al Liceu. Balcell, que és afi cionada a l’escriptura, també 
va resultar premiada a la darrera edició del concurs de microrelats 
‘Dones veus a les dones?’, que convoca l’Ajuntament | LG 

L’Associació Amics de Reixac posa en marxa una nova iniciativa, 
que pretén convertir-se en una cita anual amb l’objectiu de dina-
mitzar l’entorn de l’església amb noves propostes culturals. El con-
cert de jazz, que començarà a les 21h, compta amb la col·laboració 
del crític de jazz Andreu Fàbregas, l’Abi, el Cafè Colon –que oferirà 
un servei de bar– i l’Ajuntament. També estan convidats els Amics 
del Teatre de l’Abi i l’Agrupació Sardanista de Terra Nostra, que 
presentaran les seves activitats de cara a la propera temporada 
(19.30h). L’entitat fl etarà autocars que sortiran de la plaça Lluís 
Companys a les 19h i tornaran a les 23.30h. La reserva de plaça es 
pot fer al correu electrònic info@amicsdereixac.cat | LG 
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Danilo Moncada fa una nova donació al Museu
Danilo Moncada, descendent de la branca italiana dels Montcada, 
ha donat al Museu Municipal un plat de ceràmica de gran valor 
provinent dels tallers del sud d’Itàlia i datat entre els segles IV-III 
a.n.e. De peces com aquesta només n’hi ha nou més a tot Cata-
lunya, tres a Empúries i sis a Cabrera de Mar. El recipient, que 
s’usava en actes cerimonials, ocuparà un lloc d’honor a l’apartat de 
materials d’importació del Museu, segons va dir la directora, Mer-
cedes Duran, durant la cessió formal, feta el 5 de juliol a l’Alcaldia, 
amb la presència de l’alcaldessa, Laura Campos (ECP), i la regidora 
delegada de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs (ERC). L’aristòcra-
ta italià manté una estreta relació amb la població des del 2016, 
sent la font principal de les donacions que han permès al Museu 
disposar d’un fons documental sobre el nostre passat medieval | LG

NIT DE JAZZ A REIXAC
L’esplanada de l’església 
de Sant Pere acollirà 
el 20 de juliol un concert 
a càrrec del quintet 
d’Òscar Font organitzat 
pels Amics de Reixac

FESTES DE SANT PERE 
Revetlla, poesia i matinal 
lúdica a Reixac

La Font Pudenta viurà 
la seva Festa Major a 
fi nal d’agost
El programa arrencarà el 30 
d’agost amb havaneres i música 
en viu a càrrec del grup Remember 
Music Show. El dia 31, hi haurà 
jocs infantils al matí i, a la tarda-
vespre, taller de zumba, exhibició 
de sevillanes i ball amb l’orquestra 
Los Imprescindibles. La festa 
s’allargarà fi ns a l’1 de setembre,  
en què s’oferirà una cercavila 
a càrrec de la Colla Mitjana de 
Gegants de Montcada, un taller 
de zumba i una festa de l’escuma. 
L’AV Font Pudenta-Muntanyeta 
va haver de suspendre la festa el 
passat mes de maig a causa del 
mal temps | LG

L’Associació de Veïns Reixac-
Vallençana va organitzar el 
30 de juny la seva festa anual 
amb infl ables d’aigua, tallers i 
vermut popular a l’esplanada de 
l’església de Sant Pere de Reixac. 
La proposta estrella va ser el 
tobogant aquàtic per combatre 
les altes temperatures –foto. 
L’acte s’emmarcava en les Festes 
de Sant Pere, que també van 
incloure la revetlla dels Amics de 
Reixac i un recital de poesia del 
grup Verdcel | LR

FOTOGRAFIA
L’Afotmir guanya la Lliga Espanyola per segona vegada

Del 6 a l’11 de setembre, torna 
la Festa Major de Terra Nostra 
torna amb una àmplia proposta 
d’activitats, des de la tradicional 
Festa del Fanalet a la imprescin-
dible Nit Boja, que donaran el tret 
de sortida a les festes. Cercavila 
amb el drac d’aigua, correfocs, 
infl ables, concurs de paelles, es-
cacs, bicicletada i concerts són 
algunes de les propostes que or-
ganitza l’AV adreçades a tots els 
públics. La nova junta estrenarà 
aquest any una Escape Room 
amb participació per equips. 
El programa en detall el publica-
rà properament a les seves xarxes 
socials. Enguany, l’AV recupera la 
revista amb els actes programats, 
que es distribuirà pel barri | LG

Terra Nostra, preparada 
per a la seva Festa Major

L’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac ha tornat a proclamar-se 
campiona de la Lliga Espanyola de Fotografi a per segona vegada en la 
seva història després que els seus socis fossin els que acumulessin la 
puntuació més elevada. Dos dels seus representants, Txema Lacunza 
i Jordi Egea, es van situar en el tercer i desè lloc respectivament de la 
classifi cació general. Lacunza, a més, va ser el primer classifi cat en 
la categoria de fotografi a esportiva. L’Afotmir també ha guanyat Lliga 
Catalana per quarta vegada consecutiva, aconseguint fer doblet per 
primera vegada | LGAV
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NATACIÓ
Marina Castro guanya quatre medalles 
d’or, tres individuals i una per relleus, al 
Campionat de Catalunya absolut

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

L’esport local premia 
el rendiment de Pau 
Egeda i Claudia Pina
La gala dels guardons de l’IME es va celebrar el 4 de juliol

La futbolista Claudia Pina i el ciclis-
ta Pau Egeda van ser escollits com 
els millors esportistes de Montcada 
durant la gala dels Premis Espor-
tius que es va celebrar el 4 de juliol 
al Teatre Municipal amb la pre-
sència d’unes 400 persones i sota 
l’organització de l’IME i Montca-
da Comunicació. Pina, que l’any 
passat es va proclamar campiona 
del món amb la selecció espanyola 
sots-17, va guanyar la votació per 
davant de la nedadora Marina Cas-
tro (CN Barcelona) i la patinadora 
Mari Carmen ‘Bitxo’ Gómez (Ro-
ller Can Cuiàs). A nivell masculí, el 
jurat ha recompensat el rendiment 
de Pau Egeda, campió d’Europa 
de la categoria M35, entre d’altres 
títols. El ciclista montcadenc, de 39 
anys i que repeteix el guardó que 
va aconseguir al 2013, va quedar 
per davant del jugador de futbol 
sala Sergio González (Ribera Na-
varra FS) i de l’atleta Joan de la 
Torre (JAM). Ni Pina ni Egeda van 
poder acudir a l’acte d’entrega a 
causa de les seves respectives com-
peticions.
A la resta de categories, Marc Parra, 
tècnic de l’aleví femení de l’RCD 

Espanyol, va ser considerat el mi-
llor entrenador per davant de Toni 
Moreno (AE Can Cuiàs) i Javier 
Córdoba (CH La Salle B). D’altra 
banda, l’AE Can Cuiàs va rebre, 
per segon any seguit, el guardó a la 
millor entitat, superant el Club de 
Ball Esportiu Eva Nieto Dansa i el 
Club Lee Young Montcada. L’en-
titat de Can Cuiàs va arrodonir la 
nit amb el seu sènior A de futbol 
sala, que va ser escollit com el mi-
llor equip, superant el sènior B del 
CK Montcada i el juvenil femení 
del CH La Salle.

El guanyador del guardó popular 
va ser la gimnasta Laura Martínez, 
de 19 anys, que pertany al CG 
Catalunya i que va superar l’en-
trenador de futbol Antonio Moya 
(FB Montcada). La gala també va 
servir per premiar Eugenio Díaz, 
un dels fundadors del CDEM i del 
Balonmano Montcada; així com 

José González i Lorenzo Fernán-
dez, expresidents de la UE Sant 
Joan-Atlètic i del CP Montcada, 
respectivament. Josep Mestres, col-
laborador del CD Montcada i de 
la Penya Barcelonista, va rebre el 
reconeixement per part de l’Ajun-
tament, mentre que Manoli Villa-
nueva va ser premiada per la seva 
vinculació amb l’esport escolar. 

Més premis. Els ballarins Eva Ni-
eto i Carles Cirera (Endansa) van 
ser reconeguts per la seva trajec-
tòria esportiva i l’escola Bon Dia 
–el projecte d’acció comunitària 
que Càritas impulsa al barri de la 
Ribera– va ser recompensada pel 
treball a favor de la inclusió amb la 
iniciativa que permet que un grup 
de dones d’origen marroquí facin 
natació a Montcada Aqua. El Club 
Català de Tir amb Arc també va 
rebre un reconeixement pel seu 25è 
aniversari.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll
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Lucía Pina, entre ‘Bitxo’ Gómez i Marina Castro, va rebre el guardó per a la seva germana

Anna Villar va recollir el premi per a Pau Egeda. Al seu costat, Laura Campos i Salva Serratosa

Marc Parra (RCD Espanyol), millor tècnic 

Pepe González, premi a la dedicació al futbol

L’AE Can Cuiàs de futbol sala va ser guardonat, superant el CK Montcada B i el juvenil femení lassal·lià Laura Martínez va guanyar el guardó popular Fernández, premi a la dedicació a la petanca

Eugenio Díaz, guardó especial del jurat Josep Mestres va ser reconegut per l’AjuntamentL’AE Can Cuiàs va rebre el premi al millor club per davant del Lee Young i Endansa

Marc Parra rep el 
premi al millor tècnic 
i l’AE Can Cuiàs triomfa 
a nivell col·lectiu  
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Associació Esportiva Can Cuiàs Club Handbol La Salle

Unió Bàsquet MiR

Club Petanca Montcada

El grup de dones que fan natació a Montcada Aqua van rebre el premi a la inclusió, acompanyades per Jaume Casas, rector de Santa EngràciaManoli Villanueva, premi a l’esport escolar José Tomás, president del CCTA

Carles Cirera i Eva Nieto van recollir el premi amb el seu fi ll Aleix Joventut Atlètica Montcada

Club Esportiu Shi-Kan Club Lee Young Montcada

Club Futbol Sala Montcada

Club Korfbal Montcada Club Esportiu Eva Nieto DansaClub Català de Tir amb Arc
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Marina Castro guanya quatre medalles 
d’or al Campionat de Catalunya

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, del 
Club Esportiu Endansa, es van 
proclamar campions d’Espanya 
a la categoria sènior 2 llatí A in-
ternacional durant la competició 
que es va disputar entre el 28 i 
el 30 de juny a Guadalajara. En 
aquest mateixa categoria,  Xa-
vier Otamendi i Lourdes Do-
mínguez van ser tercers mentre 
que Rafa i Marina Rodríguez es 
van proclamar campions a la ca-
tegoria sènior 3 llatí A Nacional. 
A la modalitat de dansa coreo-
gràfi ca, els equips Shaki Shaki i 
Azúcar van obtenir la medalla 
de plata mentre que el conjunt 
Flores va guanyar la de bronze. 

Circuit internacional. El 6 de juliol,
Nieto i Ciera van obtenir la 
victòria a la seva categoria a la 
competició que es va disputar a 
Wuppertal (Alemanya) | RJ

Van guanyar l’or a la competició disputada a Guadalajara

Eva Nieto i Carles Cirera, 
campions d’Espanya

Nieto i Cirera, amb la medalla d’or de Guadalajara

Jordi López és el nou president 
de la Joventut Atlètica Montca-
da després de l’assemblea de so-
cis que el club va celebrar el 5 
de juliol a la pista de la Ferreria. 
López afaga el relleu d’Ilde Te-
ruel, qui ha presidit l’entitat des 
del 2008 i que continuarà for-
mant part de la junta directiva, 
juntament amb Javi Carmona, 
que tindrà el càrrec de secreta-
ri, Toni Ortiz, de tresorer, i els 
vocals Joan Asbert, Enric Mayà, 

Jordi Flores, Enric Dalmau i Ru-
bén Morente | RJ

Agafa el relleu d’Ilde Teruel, que seguirà a la junta directiva

Jordi López, escollit nou  
president de la JAM

L’atleta de la JAM va guanyar la medalla de plata a la prova de 3.000 me-
tres obstacles de la categoria M35 al Campionat d’Espanya màster que es 
va disputar entre el 28 i el 30 de juny a Sagunt (València). Ramon va fer 
el recorregut en un temps de 10 minuts i 33 segons | RJ  

Juan Luis Ramon, subcampió d’Espanya M35

ATLETISME

Marina Castro, del CN Barce-
lona, va aconseguir quatre me-
dalles d’or al Campionat de Ca-
talunya absolut-júnior que es va 
disputar entre el 12 i el 14 de juliol
a Mataró. Castro va nedar un 
total de sis proves i va millorar 
les seves marques personals de 
tota la temporada, aconseguint 
guanyar les curses de 400 me-
tres, amb un temps de 4:18.15; 
de 800, amb 8:56.47; i de 1.500, 

amb 16:56.05. La montcaden-
ca també va obtenir la medalla 
d’or a la prova de relleus 4x200 
metres lliures amb 8:30.07, fent 
equip amb Andrea Garrido, 
Mónica Ramírez i Carla Ramos.

Propera competició. La nedado-
ra del CN Barcelona ha estat 
convidada per l’organització per 
participar a la travessa Zarautz-
Getaria-Zarautz que es disputarà 
el 20 de juliol.

A la categoria absoluta, va ser la millor als 400, 800, 1.500 i al relleu 4x200 metres

Rafa Jiménez | Redacció

Castro, a la primera posició del podi dels 400 m.

Jordi López, a la dreta, amb Ilde Teruel
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Representació local al Mundial de futbol de metges

Castro, a la primera posició del podi dels 400 m.

Eduard Ramírez Bermejo va guanyar amb la selecció catalana la medalla de 
bronze al Campionat del Món de metges que es va disputar entre el 29 de 
juny i el 7 de juliol a Mèxic. Ramírez forma part de la selecció catalana des 
del 2016 i és membre de la unitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona | RJ  
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El primer derbi entre el CD Mont-
cada i la UE Sant Joan-Atlètic no 
es farà esperar i arribarà a la prime-
ra jornada de lliga del grup 2n de 
Segona Catalana. El partit es dis-
putarà el 8 de setembre, a les 12h, 
a l’estadi de la Ferreria i la tornada 
serà el 26 de gener. 

Moviments a Can Sant Joan. La 
UE Sant Joan-Atlètic va orga-
nitzar el 4 de juliol l’acte de pre-
sentació de la seva nova plantilla 
amb un total de 13 incorpora-
cions: el porter Eric Robles; els 
defenses Daniel Moreno ‘Mono’, 
Omar Ruiz, Alejandro Escruela, 

Jorge Berjano i Máxime Bosch; 
els migcampistes Javier Serrano, 
Álex Dávila, Rafael González 
‘Pepe’ i Joel Puigmacià; i els da-

vanters Francisco Baena, Carlos 
Vidal i David Pérez. L’equip 
d’Iban Tey iniciarà la pretempo-
rada el 19 d’agost | RJ

S’enfrontaran el 8 de setembre, a l’estadi de la Ferreria, en la primera jornada de Segona

El CD Montcada i la UE Sant Joan 
Atlètic obriran la lliga amb un derbi

FUTBOL

Els fi txatges i els jugadors que segueixen es van fer el 4 de juliol la primera fotografi a de la plantilla
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El CE Ecuavolley es 
constitueix com entitat 
per fomentar la pràctica 
del voleibol i el futbol 
sala entre veïns d’origen 
equatorià
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INTEGRACIÓ I ESPORT

Un grup de veïns d’origen equatorià han constituït un nova entitat 
amb el nom de Club Esportiu Ecuavolley que fomenta la pràctica 
del voleibol i el futbol sala. Aquest club, presidit per Carlos Guevara 
i format per una quinzena de persones, ha estat organitzant en els 
últims anys partits amistosos al parc de les Aigües, però la manca de 
permís per poder utilitzar aquest espai provoca que hagi de negociar 
amb l’Ajuntament la possibilitat de disposar d’una nova pista de joc. 
A l’espera d’aquest permís, el club va organitzar el 15 de juny, amb 
motiu de la celebració del Dia del Pare a l’Equador, un torneig de fut-
bol sala al pati de l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan que va comptar 
amb la participació de diferents equips de Barcelona –a la foto. El 
CE Ecuavolley forma part de la Taula Cívica del barri de la Ribera 
amb l’objectiu, segons ha dit el seu secretari, Francisco Nieto, de 
“facilitar la integració dels equatorians a la vida del municipi” | RJ

Un total de 26 persones va participar a l’excursió a l’ermita de Sant Cebrià, 
a Sant Fost de Campsentelles, que es va organitzar el 7 de juliol en el marc 
del cicle Montcada Camina 2019 que promouen El Cim i el CEAV amb la 
col·laboració de l’IME. Les properes dues sortides es faran el 4 de agost, 
amb destinació a la serra de Collserola, i l’1 de setembre, a la serralada de 
Marina. Les persones interessades a fer aquestes dues excursions, d’una 
distància de 16 quilòmetres, es poden inscriure a la seu de l’IME (Tarra-
gona, 32), al telèfon 935 650 999 o a través del correu electrònic ime@
montcada.org. Les inscripcions també es podran fer el mateix dia, a les 
8.30h, en el punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

EXCURSIONISME

Una trentena de persones participa a la sortida del 
Montcada Camina a Sant Fost de Campsentelles

La Penya Barcelo-
nista de Montcada i 
Reixac va celebrar el 
30 de juny el seu 45è 
aniversari amb una 
festa a l’escola Rei-
xac que va reunir un 
centenar de perso-
nes. L’acte va comp-
tar amb la presència 
d’una delegació del 
FC Barcelona formada per l’exjugador Pere Valentí Mora i Elvira Pou, en re-
presentació de la comissió de penyes –a la foto, acompanyats pel president 
de la penya, Jordi Gómez. Per part de l’Ajuntament, hi van assistir Salva 
Serratosa i Jordi Sánchez (ambdós d’ERC), regidors d’Esports i Urbanisme, 
respectivament | RJ

ANIVERSARI

La Penya Barcelonista celebra els seus 45 anys
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Eugenio Díaz –a la foto–, un dels 
fundadors del CDEM i del Club Ba-
lonmano Montcada, va rebre la me-
dalla d’or del CH La Salle durant el 
sopar de fi nal de temporada que es 
va celebrar el 28 de juny. Díaz, de 
67 anys, ha estat un dels grans im-
pulsors de l’handbol femení al mu-
nicipi i encara continua col·laborant 
amb el club lassal·lià –aquesta tem-
porada ha format part del cos tèc-
nic del seu sènior femení | RJ

HANDBOL

Eugenio Díaz rep la medalla d’or del CH La Salle

Jesús Carrasco, del CE 
MiR, va guanyar el torneig 
que es va disputar el 29 de 
juny amb motiu de la Fes-
ta Major del Masnou. En 
aquesta mateixa competi-
ció, el seu company de club 
Quim Martín –ambdós a la 
foto, amb els trofeus– va ser 
el millor al grup de menys 
de 2.000 punts ELO. Carrasco també va guanyar el torneig de partides ràpides 
que es va fer el 22 de juny a Sant Joan Despí, amb 8 punts en 9 partides | RJ

ESCACS

Dues victòries de Jesús Carrasco, del CE MiR
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CICLISME

La XVII Bicicletada del Besòs recapta 8.500 euros
Un total de 357 persones van participar el 30 de juny a la XVII Bicicletada del 
Besòs que va permetre recaptar 8.500 euros per a la lluita contra el càncer. La 
prova, inicialment prevista per al 19 de maig, es va ajornar a causa de l’alerta 
meteorològica de mal temps i les elevades temperatures que es van viure en la 
seva nova data van provocar una forta davallada en la participació fi nal. Al seu 
pas per Montcada, es van incorporar un total de 24 ciclistes | RJ

Josué Gualo, a la categoria avança-
da, i Carlos González, a la bàsica, van 
ser els guanyadors de la primera edi-
ció del Campionat de Ping de Pong 
de Montcada i Reixac que l’entitat El 
Teu Refugi va organitzar el 6 de juliol 
a la seva seu situada al carrer Clavell. 
La competició, que tindrà continuïtat 
a la primavera del proper any, va tenir 
una durada de sis hores i va comptar 
amb la participació d’una trentena 
d’inscrits | RJ

TENNIS TAULA
Josué Gualo i Carlos 
González guanyen el  
torneig d’El Teu Refugi

El sènior A blau continua refor-
çant-se per a la propera temporada 
i ha incorporat l’aler Roger Goméz, 
de 24 anys i 1,90 cm d’alçada que 
prové del CB Cerdanyola. A nivell 
social, el club treballa en la creació 
d’un carnet per als seus socis i fa-
miliars que permetrà gaudir de des-
comptes en alguns negocis locals i 
altres col·laboradors de fora del 
municipi. Per a més informació, es 
pot consultar el web ubmir.cat | RJ

BÀSQUET
Roger Gómez, nou 
fi txatge per a la UB MiR

La selecció del Comitè Tècnic d’Àr-
bitres de Futbol Sala de la Federació 
Catalana es va proclamar el 7 de juli-
ol, a Madrid, campiona d’Espanya per 
tercera vegada seguida. L’entrenador 
d’aquest equip és el montcadenc 
Amadeo Zurita, que és secretari del 
Comitè tècnic d’àrbitres, i ha estat for-
mat per dos exjugadors del CFS Mont-
cada: el santcugatenc Bernat Batllori
i el montcadenc Marc Hermosel –a la 
foto, amb Zurita | RJ

FUTBOL SALA
La selecció catalana 
d’àrbitres es proclama 
tricampiona d’Espanya
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232a quinzena | Juliol i Agost 2019 23Esports

.....Viu l’Esport................

Maria Rosado, jugadora del ju-
venil femení del CH La Salle i 
del Beach Handball Barcelona, 
ha viscut un espectacular fi nal 
de temporada amb la seva par-
ticipació a dues competicions 
d’handbol platja. Entre el 27 
i el 30 de juny, Rosado va ser 
la única jugadora catalana que 
va entrar a la convocatòria de 
la selecció espanyola juvenil 
que va disputar el Campio-
nat d’Europa a Stare Jablonki 
(Polònia). Juntament amb les 
seves companyes, la jugado-
ra montcadenca es va endú la 
medalla d’or després de guan-
yar la fi nal contra Hongria. La 
selecció espanyola juvenil es va 
mantenir invicta durant tot el 
torneig amb victòries contra 
Portugal, Romania, Rússia, 
Holanda i Alemanya. 

Campionat d’Espanya. Entre el 5 
i el 7 de juliol, Rosado també 
va participar a la competició de 
seleccions autonòmiques que 
es va disputar a Getafe (Ma-

drid), juntament amb altres dos 
representants del club lassal·lià 
que també formen part del 
juvenil femení: l’entrenador 
Àlex Expósito, que recentment 
ha renovat el seu contracte 
com a seleccionador català, 
i la jugadora Ainhoa Riera. 
Catalunya va obtenir el sub-
campionat d’Espanya després
de perdre la fi nal contra Anda-
lusia.

HANDBOL PLATJA

Maria Rosado guanya dues medalles 
amb la seleccions espanyola i catalana
En una setmana, es va proclamar campiona d’Europa i subcampiona d’Espanya
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Rafa Jiménez | Redacció

D’esquerra a dreta, Maria Rosado, Àlex Expósito i Ainhora Riera amb la medalla guanyada a Getafe

Rosado, a Polònia, amb la medalla d’or
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Juan David Fuentes, de 16 anys 
i que s’ha proclamat campió de 
la lliga de Divisió d’Honor amb 
el cadet A del FC Barcelona, 
ha renovat el seu contracte i la 
propera temporada formarà part 
del juvenil B. Fuentes, que ha 
estat el tercer màxim golejador 
del seu equip amb 8 gols en 25 
partits, va signar el seu primer 
contracte professional en un acte 
que va comptar amb la presència 
del directiu Xavier Vilajoana i 
Guillermo Amor, responsable 
del futbol formatiu professional 
–els tres, a la foto | RJ  

Juanda Fuentes 
renova i formarà 
part del juvenil B 
del FC Barcelona

Triple representació local al CE Sant Gabriel
Les futbolistes Nahia Sinobas, Lucia Sáez i Cristina Piedrafi ta  –les tres, 
a la foto– han brillat aquesta temporada amb el CE Sant Gabriel, de Sant 
Adrià del Besòs. Sáez, de categoria alevina, i Piedrafi ta, d’infantil, s’han 
proclamat campiones al grup 3r i 4t de la Segona Divisió de les seves res-
pectives categories. Per la seva part, Sinobas ha format part d’un conjunt 
masculí benjamí que ha estat quart a la lliga de Tercera Divisió | RJ
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De moment, han recollit 250 signatures entre la ciutadania

EQUIPAMENTS

Un grup d’usuaris demana 
millores a la piscina d’estiu

La piscina d’estiu va iniciar la temporada el 8 de juny i romandrà oberta fi ns al 8 de setembre
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Va obrir el marcador en el primer triomf contra Bèlgica (1-0)

FUTBOL

Claudia Pina debuta amb 
gol a l’Europeu sots-19

Claudia Pina va contribuir amb 
un gol a la victòria que la selec-
ció espanyola sots-19 va acon-
seguir el 16 de juliol contra Bèl-
gica, per 2 a 0, en el seu debut 
a la fase fi nal del Campionat
d’Europa de la categoria que es 
disputa a Escòcia fi ns al dia 28. 
La davantera montcadenca del 
FC Barcelona, de 17 anys, va 

obrir el marcador amb un gol 
de penal al minut 56. Espanya, 
que entrena Pedro López i que 
ha guanyat aquest campionat
als últims dos anys, és un dels 
grans favorits per revalidar el 
títol. El seus propers partits de 
la primera fase seran contra 
Anglaterra, el dia 19, i Alema-
nya, el  22 | RJ   FC

B

La selecció catalana va aconseguir dues victòries en set partits

KORFBAL

Artés i Segura, novenes 
al Mundial sots-17

Aina Artés i Aitana Segura, ju-
gadores de l’AEEK Montserrat 
Miró, van aconseguir amb la 
selecció catalana sots-17 la no-
vena posició al Mundial que es 
va disputar entre el 28 i el 30 
de juny a Holanda. La selecció 
catalana va jugar un total de set 
partits amb un balanç de dues 

victòries i cinc derrrotes. D’altra 
banda, la selecció catalana sots-
15 va renunciar, per motius 
econòmics, a disputar l’Euro-
peu  que es va celebrar entre el 
5 i el 7 de juliol a Hongria. A 
la convocatòria, havien entrat 
els montcadencs  Paula Quílez 
i Emilio Hernández | RJ

Claudia Pina, asseguda amb el dorsal 9, amb la resta de jugadores de la selecció femenina sots-19
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Un grup d’usuaris de la piscina 
d’estiu municipal té en marxa 
una campanya de recollida de 
signatures amb l’objectiu de de-
manar una sèrie de millores en 
aquesta instal·lació, situada al car-
rer Bonavista. Aquests usuaris,
que han format un grup a Face-
book amb el nom ‘Afectats per la 
piscina municipal de Montcada’, 
consideren que el preu de l’entra-
da és massa elevat i es queixen 
que, a més, no permet sortir i 
tornar a entrar en el mateix dia. 
Els afectats també reclamen que 
se solucionin els problemes amb 
l’aigua calenta de les dutxes, la 

manca d’ombres i els problemes 
d’incivisme. De moment, aquest 
grup ha recollit 250 signatures 
que es van entregar el 17 de juliol
a l’Ajuntament i la campanya 
continuarà als punts de recollida 
habilitats (per a més informació, 
es pot consultar el grup creat al 
Facebook).  
El regidor d’Esports i presi-
dent de l’IME, Salva Serratosa 
(ERC), té la intenció de reunir-se 
amb aquests usuaris després de 
declarar que el consistori “té la 
porta oberta per buscar solu-
cions ja que és coneixedor dels 
problemes de la piscina” | RJ



Pitu Manubens
Després del seu pas per musicals com ‘Scaramouche’, ‘Billy Elliot’ i ‘El jovencito Frankenstein’, 
Pitu Manubens, de 31 anys, ha aconseguit el seu primer paper protagonista en una gran produc-
ció, ‘El Rey León’, que inicia la seva novena temporada al Teatre Lope de Vega de Madrid. L’actor 
montcadenc, que viu a la capital espanyola des de fa dos anys, va debutar el 9 de juliol interpretant 
el malvat Scar. Aquest paper suposa un gran salt en la seva carrera, que va començar amb el grup 
de teatre amateur de La Salle Montcada i que està avalada per una sòlida formació a l’Institut del 
Teatre i a diferents escoles de dansa i cant, convertint-se en un actor versàtil i polivalent. La seva 
primera feina remunerada va ser com a cantant a l’orquestra La Selvatana, on va curtir la seva 
veu. Ara també és responsable de la formació de claqué del nou musical ‘Grease’, que estrenarà 
properament a Madrid el mateix equip de ‘Billy Elliot’.

‘Tots els actors som 
uns grans egocèntrics’

Ja volia ser actor des de petit?
M’agradaven la música, el ball i les 
pel·lícules. Però, quan vaig acabar 
batxillerat, no sabia què fer amb 
la meva vida. Vaig apuntar-me a 
l’escola de teatre musical Coco 
Comín. Allà vaig descobrir que se’m 
donava bé cantar i interpretar i, 
fi nalment, vaig entrar a l’Institut del 
Teatre, on vaig tenir clar que aquest 
era el meu camí.
Com recorda el seu pas per La 
Selvatana?
Cantar amb aquesta orquestra va 
ser la meva mili. Era una feina dura, 
perquè fèiem més de cent concerts 
a l’any, viatjant per tot Catalunya, 
però la recordo com una època 
feliç, en què vaig millorar molt com a 
cantant. Ho vaig deixar al 2016 per 
participar al meu primer musical 
professional, ‘Scaramouche’, de 
Dagoll Dagom. 

Després va fer el salt a Madrid per 
actuar a ‘Billy Elliot’. Per què hi ha 
tants actors catalans que se n’hi 
van?
A Madrid, es fan molts més 
musicals i la gent té més costum 
d’anar al teatre. A Barcelona, no 
hi ha tanta afi ció i s’aposta més pel 
teatre de petit format. Hi ha pocs 
creadors que s’arrisquin a fer una 
gran producció com ‘El Rey León’.
Com va obtenir el paper d’Scar?
Fa dos anys que hi anava darrera, 
participant als càstings que 
organitza la productora Stage 
perquè la companyia Disney 
seleccioni els nous actors que 
s’han d’incorporar al muntatge. 
Els americans controlen tots 
els aspectes de la producció 
personalment, des del maquillatge 
fi ns al treball interpretatiu. I, en 
aquest àmbit, no trien algú perquè 

sigui o no famós, sinó pel seu talent. 
Per això, puc dir que no he vist 
un elenc tan talentós com el de 
‘El Rey León’ en la meva vida. Qui 
m’hauria dit, quan vaig començar, 
que seria protagonista del musical 
més important que hi ha ara mateix 
a Espanya!

Com va preparar el seu personatge?
El vaig crear des de zero perquè 
no volia copiar la feina del meu 
predecessor, Sergi Albert. L’admiro 
tant que l’hagués acabat copiant. 
Puc dir que el meu Scar no té res a 
veure amb l’anterior. Aquesta és la 

gràcia de la nostra feina: que cada 
actor ho fa a la seva manera. 
Quin és el seu secret com a actor?
És tracta de jugar com quan ets petit. 
Si t’ho prens massa seriosament, 
no surt. Jo sempre dic: relaxa’t i 
juga, fi ca’t al bassal, a veure què 
passa. En això els infants són uns 
grans mestres. En un assaig, un 
dels nens que m’ha d’estirar la 
cua, la va arrencar sense voler. La 
seva reacció va ser donar-me una 
fuetada amb la cua. La situació va 
ser tan còmica que el director va 
decidir incloure-la a l’espectacle. I 
la proposta va funcionar davant del 
públic, que va riure força.
El món dels actors és tan 
competitiu com diuen?
Els actors som persones sensibles 
i vulnerables perquè treballem 
constantment amb les nostres 
emocions. Això ens fa ser insegurs i, 

en alguns caràcters, genera actituds 
tòxiques. M’he trobat amb algunes 
persones d’aquest perfi l que m’han 
fet patir una mica, però també he 
fet grans amics. De tot s’aprèn i, si 
ho saps gestionar, et fa més fort.
Fa servir les xarxes socials?
Són una eina més d’autopromoció. 
Ja sabem que, en el fons, tots els 
actors som uns grans egocèntrics. 
Si no fos així, no estaríem dalt d’un 
escenari. Ara bé, ho has de saber 
gestionar i ser conscient que no ets 
imprescindible. Un espectacle és 
el resultat d’un treball en equip on 
tothom és important, des del tècnic 
de so fi ns a l’actor principal.
Ha fet realitat un dels seus somnis 
a la vida. Quin és el següent?
Donaria el que fos per actuar a 
Broadway, a Nova York, o al West 
End, a Londres, encara que fos una 
sola nit.

‘No he vist un elenc 
tan talentós com el 
del ‘El Rey León’ en 
la meva vida’

Actor 

A títol personal
LAURA GRAU
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