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Marina Castro i Joan Paredes, 
millors esportistes de l’any
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En la categoria de clubs, guanya la 
Joventut Atlètica Montcada. El sènior 
A del Club Tennis Taula La Unió rep 
el premi al millor equip i Francisco 
Javier Aguado, el guardó al tècnic 
més destacatEF
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Govern i oposició fan balanç dels primers 
dos anys de l’actual mandat PÀGS. 3 i 4
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‘Tenim un govern 
cohesionat que 
treballa de valent 
per complir amb
els objectius fi xats’
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PRIMER MANDAT
L’ecosocialista Laura Campos, de 39 anys, 
és regidora des del 2008 i va arribar a 
l’Alcaldia de Montcada al juny del 2015

EQUADOR DEL MANDAT

‘L’anunci del soterrament de l’R2 
ha estat un èxit ciutadà i institucional’
Laura Campos, satisfeta amb la gestió que està fent el govern de coalició que encapçala, format per ICV-EUiA, ERC i Círculo

Just a la meitat de l’actual man-
dat, l’alcaldessa Laura Campos 
(ICV-EUiA), fa balanç del tre-
ball fet pel govern en coalició 
amb ERC i Círculo Montcada. 

-Com avaluaria la gestió 
d’aquests primers dos anys?
N’estic molt satisfeta. Els pro-
jectes van sortint endavant, tot i 
que és una llàstima que ens hagi 
tocat governar en un context de 
difi cultats econòmiques, havent 
de fer front a expropiacions milio-
nàries i a sanejar l’Ajuntament. 
-I encara deu ser més difícil go-
vernar en coalició i en minoria?
Tres grups en l’executiu obliga a 
fer equilibris però està resultant 
més fàcil del que es podia pre-
veure inicialment perquè anem 
tots a una. Malgrat el que diuen, 
som un govern molt cohesionat.
-Però amb efectius limitats i, a 
sobre, la crisi interna de Cír-
culo va deixar el govern fa un 
any amb un regidor menys. 
El pacte de govern el vam signar 
els grups, no els regidors a títol 
individual. Aquest és un afer in-
tern de Círculo i jo el que haig de 
fer és vetllar perquè es respecti el 
Ple. És cert que hem passat de ser 
10 regidors a 9, però això no ens 
està impedint governar.

-Malgrat que va ser el vot de la 
CUP el que va propiciar que 
vostè fos alcaldessa, la que està 
sent decisiva és una altra força 
de l’oposició, Cs.
A les darreres eleccions la ciutada-
nia ens va donar un missatge clar, 
les grans majories, els regnes de 
taifes i la tàctica de passar el rodet 
s’han acabat. Això ens obliga a 
recuperar l’essència de la política 
i a buscar consensos i suport. I el 
paper de Cs no em sorprèn, està 
fent una oposició responsable. 
-Amb qui més els està costant 
d’arribar a acords és amb els 

partits que estaven al govern, 
PSC i PDeCAT. Els critiquen 
per mirar massa al passat 
però, alhora, aprofi tar-se dels 
seus projectes.
Això no és veritat. Sempre que en-
tra un nou govern se segueix amb 
els projectes que hi ha en marxa, 
tot i que alguns els hem modifi cat. 
Ja ens agradaria mirar endavant i 
no enrere però ens han deixat hi-
potecats i lligats de mans. Hi ha 
hagut una mala praxis durant tant 
anys que donar-li la volta a tot ple-
gat costarà molt.

-Què hi ha de les auditories eco-
nòmica i urbanística que el go-
vern es va comprometre a fer?
Constaten una realitat que, de fet, 
imaginàvem. Hem de pagar 14 mi-
lions en expropiacions, més els in-
teressos, tenim una despesa corrent 
disparada i no ingressem prou. La 
difi cultat rau en què cal fer un pla 
de sanejament però sense augmen-
tar la pressió fi scal, així que haurem 
de reestructurar serveis i ser molt 
curosos amb les despeses. Pel que 
fa a l’auditoria urbanística, abans 
de fer-la pública s’ha d’anonimitzar 
la informació d’acord amb la llei 
de protecció de dades. El que ve a 
dir és que durant anys, sobretot en 
l’etapa de la bombolla immobilià-
ria, es va fer una mala praxis, no 
es va vetllar per interessos generals 
sinó per d’altres, personals i parti-
distes. Quant al procés de les ex-
propiacions, sorprén la concatena-
ció de fets marcats per un alt grau 
d’irresponsabilitat i deixadesa.
-Algú assumirà responsabili-
tats al respecte?
El que hem fet és demanar un 
informe penal i un altre de dret 
administratiu. Volem saber si es 
van cometre il·legalitats, encara 
que hagin prescrit.
-Les auditories també els servi-
ran com a full de ruta.
Ens ajuden a saber com rever-
tir la situació d’afers com, per 

exemple, el trasllat de Valentine i 
també a marcar estratègies. 
-Hi ha altres problemes, però, 
difícils de revertir com el del 
Bosc d’en Vilaró. 
Aquest és l’afer més greu i preo-
cupant que tenim al municipi per 
tres motius, el drama social, la 
inseguretat jurídica per als veïns i 
per a l’Ajuntament, i els problems 
de salubritat i seguretat que afec-
ten la urbanització. La creació de 
la Mesa Cívica és positiva perquè 
farà seure a la mateixa taula totes 
les administracions implicades, 
però hi ha una realitat que no po-
dem obviar, les cases estan cons-
truïdes en sòl forestal i el marc ju-
rídic impedeix la seva legalització. 

-Creu que és possible arribar a 
alguna mena d’acord?
A hores d’ara, sembla improba-
ble però és necessari negociar. 
En tot cas, considero que la pres-
sió que està rebent l’Ajuntament 
per part del veïnat comença a ser 
injusta. Nosaltres no tenim les 
competències en legislació urba-
nística, són de la Generalitat, i 
la proposta de l’AMB és l’única 
que permetria dignifi car l’espai 

encara que sigui durant 30 ó 40 
anys i evitar els enderrocs sen-
tenciats o en curs. 
-Pel que fa a fi tes a assolir, la mi-
llor notícia del mandat ha estat 
l’anunci del soterrament de l’R2.
Sense cap mena de dubte ha es-
tat un dels grans èxits ciutadans 
i institucionals.
-Tot i que hi ha veus que enca-
ra ho posen en dubte.
Som conscients que no ens po-
dem relaxar i que, juntament 
amb la Plataforma, hem de 
vetllar perquè tot es compleixi 
d’acord amb els terminis, però 
crec que el compromís és ferm. 
-I mentrestant?
Ja hem fet la petició a Adif perquè 
millori la seguretat als passos i al 
llarg de tota la via. I també hem 
demanat un reunió amb Renfe 
per exigir millores a l’estació de 
Can Sant Joan. 
-Ben a prop hi ha Lafarge que 
enguany celebra el centenari.
El govern no té res a celebrar i 
no participarem als actes que faci 
l’empresa. Ens ratifi quem en el 
que vam dir als nostres progra-
mes, cal plantejar el trasllat de la 
cimentera. No té sentit que conti-
nuï a 120 metres del nucli urbà. 
-Parlant de programes, quin és 
el grau de compliment del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM)?
Molt elevat. No es pot negar que 
estem treballant de valent.
-Alguns grups de l’oposició 

neguen que realment aquest 
govern aposti per la tarifació 
social i la participació.
La tarifació social ja l’hem aplicat 
a les escoles bressol i la farem ex-
tensiva a altres serveis. Quant a 
la participació, s’han fet desenes 
d’assamblees i tallers. No se’ns 
pot reteruere que no informem i 
que no comptem amb la població. 

-L’Ajuntament facilitarà espais 
per al referèndum?
Encara no hem rebut cap consigna. 
Hem de comptar amb garanties le-
gals i protecció als funcionaris.
-Una de les novetats implemen-
tades ha estat el Consell Infants.
Era del tot necessari. Són ciuta-
dans de ple dret i se’ls havia de do-
nar veu i un espai on sentir-se útils 
i poder participar. Hem d’educar 
els nostre infants perquè en el fu-
tur siguin adults responsables i im-
plicats amb el seu municipi.
-I quina ciutat els voldria deixar?
Una ciutat on les infraestruc-
tures no impactessin tant en el 
territori, amb l’R2 soterrada, els 
barris cohesionats i un planeja-
ment desenvolupat. I un ajunta-
ment amb els comptes sanejats.
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Per a l’alcaldessa, els governs en minoria tenen un vessant positiu, ja que obliguen al diàleg i el consens entre diferents forces polítiques 

‘Governar en coalició 
obliga a fer equilibris, 
però som un equip 
molt cohesionat’ ‘La situació del Bosc 

d’en Vilaró és l’afer 
més greu i preocupant 
que tenim al municipi’

‘Voldria en el futur 
una ciutat amb els 
barris cohesionats i 
els comptes sanejats’

Pilar Abián | Redacció

‘Ja ens agradaria no 
haver de mirar enrere, 
però estem hipotecats 
i lligats de mans’
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EQUADOR DEL MANDAT

El govern fa balanç de la seva gestió

Parla l’oposició

> Óscar Gil, portaveu d’ICV-EUiA
-Valoració del mandat 
Passar de l’oposició a go-
vernar és un canvi molt 
important. De tota manera, 
com havíem estat fent una 
oposició responsable i rea-
lista i teníem clares les coses 
que s’havien de canviar, el 
que hem fet és aplicar allò 
que pregonàvem, com ara 
la tarifi cació social, la transparència o fer uns pressupostos parti-
cipatius, entre d’altres. Sabíem que ens trobaríem amb un context 
complicat i hem constatat que és pitjor del que esperàvem, sobre-
tot econòmicament, però ens hem posat a treballar per revertir la 
situació i afrontar els problemes i ens n’estem sortim. El fet d’estar 
en minoria pot ralentitzar els processos però, per a nosaltres, no 
és tan problemàtic com podria ser per a d’altres, perquè la nostra 
forma d’entendre la política inclou comptar amb l’oposició i així ho 
estem fent, sobretot amb els grups més predisposats a deixar de 
banda els interessos polítics i a treballar per la ciutadania.
-Grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
El PAM que hem elaborat és realista i realitzable, d’acord amb 
els recursos de què disposem i les necessitats que hi ha i el 
ritme d’execució és satisfactori. Si analitzem els últims mandats, 
aquest és el que porta un grau de compliment més elevat i el 
pensem mantenir els propers dos anys. Segurament no el po-
drem complir al 100%, però ens hi acostarem molt.
-Objectius per als dos anys que resten de mandat
Acabar de consolidar els canvis estructurals que hem iniciat a 
l’Ajuntament, per aconseguir tenir una administració oberta i efi -
cient. A aquest objectiu hi estem dedicant molts esforços, ja que 
durant els últims mandats, va estar pràcticament abandonat per 
part dels polítics. Un altre dels reptes és seguir treballant amb 
l’oposició, des de la perspectiva que cal fer un canvi de cultura 
política. Els governs de majories i de rodet s’han acabat. El paper 
de l’oposició no només ha de ser criticar i fi scalitzar el govern, 
que també, sinó prendre un paper actiu en la governança i ser 
corresponsable. Per part nostra hem obert els canals possibles 
per facilitar el diàleg i si cal obrir-ne més, estem disposats a fer-ho. 

> M. Carmen Porro, 
portaveu del PSC
“El balanç que fem des del PSC de 
Montcada i Reixac d’aquests dos 
anys de govern és senzill: el govern 
no sap governar, només sap queixar-
se i errar. Dos anys al capdavant de 
la nostra ciutat sense endegar pro-
jectes propis; només es queixa de 
la herència rebuda, herència què, 
per cert, li està permetent dur a ter-
me projectes, els nostres, tot i que li 
costi un món reconèixer-ho. No hi 
és la seva empremta de canvi als 
pressupostos. Tot el que els grups 
en el govern deien que volien fer 
s’ha quedat en paraules i el que han 
dut a terme, com la inclusió a les 
ordenances de la tarifi cació social 
per a les escoles bressols, ha estat 
a instància del PSC, no ha estat 
per iniciativa pròpia. Aquest govern 
encara tira la vista enrere i no pren 
iniciatives pel desenvolupament i la 
millora de Montcada”.

> David Gerbolés,  
portaveu de Cs

> Joan Carles Paredes, 
portaveu del PDeCAT

> Gonzalo Garcia,  
portaveu de la CUP

> Eva García,           
portaveu del PP

“La valoració que fem és negativa. 
Tenim un govern en clara minoria 
al que li agrada treballar poc, amb 
honroses excepcions, i que governa 
a toc de xarxes socials, amb el sis-
tema de prenc nota i passo avís. A 
hores d’ara, seguim esperant el pro-
jecte de pressupostos per al 2018, 
fet que atribuïm a la inoperància del 
regidor d’Hisenda, Òscar Gil. Cs ha 
estat una línia vermella, però última-
ment ens ha tocat ser la línia verda 
per evitar mals majors. Seguirem en 
la nostra línia de desbloquejar si-
tuacions que perjudiquin els veïns, 
sempre i  quan el govern compleixi 
els seus compromisos. Cs és clau de 
govern encara que no tinguem cadi-
ra ni la vulguem. Estarem al costat 
del sentit comú i de la legalitat i exi-
girem explicacions sobre qualsevol 
tràmit que faci el govern relacionat 
amb la consulta il·legal de l’1-O”.

“Aquest govern ja no és nou, porta 
més de dos anys de mandat i hau-
ríem de començar a veure canvis, 
però sembla que ningú no veu res. 
La gran difi cultat és passar de les 
paraules als fets, però en dos anys 
ja és moment de començar a veu-
re si ha d’haver una transformació 
de la ciutat o bé tot segueix igual i 
cap promesa es fa realitat. Trobem 
a faltar l’aposta per remunicipalitzar 
serveis, complir la quota de discapa-
citats o les polítiques d’inclusió. No 
veiem el pla de xoc contra la pobre-
sa energètica, ni la mà ferma a l’hora 
de sancionar les grans operadores. 
En què ha quedat el regidor de barri 
o el fet d´impulsar veritables proces-
sos participatius en totes aquelles 
qüestions que tenien pensades fer? 
Poca participació, cada dia menys, i 
cada dia més “bronques” entorn a 
la nostra ciutadania”.

“Fa més de 2 anys del més que 
necessari canvi a l’Alcaldia i la 
CUP Montcada i Reixac, entenent 
aquesta necessitat, votava favora-
blement a la investidura de l’actual 
‘tripartit’ que ocupa el govern mu-
nicipal. Les nostres expectatives i 
les nostres esperances de canvis 
i transformacions profundes que 
creiem que necessita Montcada i 
Reixac s’han convertit en una gran 
decepció. Sabem de la delicada 
situació fi nancera que travessa 
l’Ajuntament però, a dia d’avui, 
encara no disposem, després de 
dos anys ni de l’auditoria econòmi-
ca ni de la urbanística i costa fer-se 
a la idea de fi ns on arriba aquesta 
delicada situació. La mala gestió 
municipal i el malbaratament de 
recursos públics hauria de tenir 
conseqüencies”.

“Arribat l’equador del mandat, 
creiem que aquest govern passarà 
a la història per viure de renda. 
L’anunci del soterrament de l’R2 
per part del govern d’Espanya ha 
provocat que es relaxin encara més 
perquè consideren que ja està tot fet 
i que la ciutat no té més problemes. 
Es caracteritzen per la inacció, la in-
activitat, la passivitat i l’immobilisme 
i les iniciatives que han tingut han 
estat per generar confl ictes socials i 
veïnals com el del Bosc d’en Vilaró. 
L’aspecte de la ciutat també s’ha de-
teriorat. En només dos anys han es-
tat nombrosos els confl ictes interns, 
les guerres entre partits, les disputes 
entre regidors… amb la conseqüent 
modifi cació de competències i de 
tasques entre ells. Tenim la sensació 
de que no s’ho prenen amb la serio-
sitat que un govern i una ciutat com 
Montcada i Reixac mereixen”.

-Valoració del mandat 
En general, és positiva. 
Han estat 2 anys carregats 
d’aprenentatges. Governar 
un ajuntament requereix 
d’una visió molt global i 
l’experiència t’ensenya qui-
nes coses es poden fer i 
quines costen més, ja que 
des de fora no es veuen de 
la mateixa manera. Estar en minoria té les seves difi cultats, pero 
també ens obliga a escoltar tothom i a posar-nos d’acord, el que 
acaba sent el més democràtic i representatiu possible. Som cons-
cients que els problemes del nostre grup amb un dels seus mem-
bres han entorpit la nostra feina i han provocat situacions tenses 
que no ens agraden, però no ens penedim de les passes fetes, ja 
que hem actuat d’acord amb allò que prediquem, ningú no és im-
prescindible i els nostres representants no poden anar per lliure.
-Grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
El PAM és un full de ruta on es declaren les intencions de l’equip 
de govern. No tot el que hi apareix s’acaba fent en un sol mandat i 
també es fan coses noves que no estaven recollides en un princi-
pi. Dit això, el grau de la realització del PAM és elevat, però també 
és veritat que endreçar els procediments de com es gestionava 
l’Ajuntament que ens ha ocupat molt de temps i d’esforç. Passa 
el mateix amb les auditories fetes, que ens ajuden a comprendre 
què ha anat passant durant els últims 20 anys a Montcada i com 
ha infl uït en la corporació. La gestió del govern del PSC i del PDe-
CAT (abans CiU) va ser completament irresponsable i nefasta i va 
deixar el municipi amb uns deutes que estarem pagant durant 
molt anys.
-Objectius per als dos anys que resten de mandat
Volem ser propers als ciutadans i resoldre els petits problemes 
del dia a dia. Som una agrupació sense passat i només estarem 
aquest mandat, motiu que fa que treballem, sense haver-nos de 
comprometre amb ningú. Tractem de fer les coses amb la màxi-
ma coherència i justícia possibles. També ens agradaria poder 
tancar d’una vegada per totes les problemàtiques internes i no 
tornar a cometre errors del passat.

> Jordi Sánchez, portaveu d’ERC > Sergi Martín, portaveu de Círculo
-Valoració del mandat 
N’estem molts satisfets. Ens 
vam presentar a les elec-
cions amb el compromís i 
la responsabilitat de propi-
ciar un canvi i això és el que 
hem fet. En dos anys hem 
fet molta feina, començant 
per canviar les formes de 
governar, amb transparèn-
cia i participació ciutadana. La feina és ingent; quan a d’altres 
municipis es parla d’Smart Cities, a molts barris de Montcada en-
cara falta fer el clavegueram, en ple segle XXI! 
-Grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
Ens hem posat amb tot i de valent. Des d’una visió estratègica i 
global, estem posant les bases per una Montcada i Reixac co-
hesionada socialment i urbana. Hem aprovat el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible; estem potenciant les inversions del Pla de 
Barris a Can Sant Joan; integrant la N150 a Terra Nostra, i im-
pulsant la protecció del catàleg de patrimoni i de masies. Estem 
afrontant problemàtiques enquistades, sense amagar-nos: enca-
rant el confl icte de la Valentine amb La Llagosta i les situacions 
precàries pendents de la Zona 21 de Terra Nostra, Can Pomada, 
la Valleçana Baixa o Gallecs, on hem sentat les bases per a la 
legalització de la urbanització. També fem front a la problemàtica 
del Bosc d’en Vilaró, malgrat suposi un desgast important pels 
costos socials i el confl icte que genera, i a la de les zones verdes 
subjecte d’expropiació, defensant els interessos municipals. Hem 
aturat l’ARE del Pla de Reixac i hem liderat, amb la PTJST i la 
ciutadania, el soterrament de l’R2. En defi nitiva, molta feina. 
-Objectius per als dos anys que resten de mandat
Fer realitat els projectes aprovats: millorar la connectivitat dins de 
Mas Rampinyo a banda i banda de l’R3, eliminar els culs de sacs 
de la muntanyeta de la Font Pudenta, connectar Can Cuiàs amb 
Nou Barris, consolidar la protecció del medi natural i el patrimo-
ni, continuar amb l’eliminació del barraquisme iniciada al Turó i 
fer complir els terminis i l’execució del soterrament. També hem 
d’explicar l’auditoria urbanística i utilitzar-la per corregir errors i 
evitar que en un futur es torni a produir el desgavell d’on veníem.

Actualitat
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Fer unes pistes esportives i un espai 
polivalent al voltant del pavelló ha estat 
la proposta més votada 

PLE DE JUNY

Primeres passes per substituir les zones 
blaves d’aparcament per les de color taronja
El plenari aprova el reglament que passarà a regular el funcionament de les places d’estacionament rotatiu gratuït
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L’Ajuntament ha donat el primer 
pas per eliminar les zones blaves 
d’aparcament i substituir-les per les 
de color taronja on es pot estacio-
nar gratuïtament durant una hora 
amb la senyalització d’un rellotge 
de cartró. Aquesta mesura es va 
començar a aplicar a l’av. de Cata-
lunya de Mas Rampinyo i al carrer 
Bateria i la plaça del Bosc de Can 
Sant Joan durant l’anterior mandat 
i, des de l’abril del 2016, també al 
carrer Guadiana, amb l’objectiu de 
facilitar la rotació de vehicles en 
zones properes a eixos comercials 
o serveis públics. Actualment les 
places de zona blava que hi ha al 
municipi es concentren als carrers 
Major, Colon, Jaume I i Generali-
tat i a l’av. de la Unitat.
La decisió d’eliminar zones blaves i 
apostar per aparcament rotatiu gra-
tuït s’ha pres de manera consensua-
da amb l’associació de comerciants 
Montcada Centre Comerç (MCC) 
i la Plataforma ciutadana que es va 
crear fa poc més d’un any contra 
les zones d’estacionament de limi-
tació horària. 

Així ho va destacar al Ple la regido-
ra de Comerç i Turisme, Montse 
Ribera (ERC): “El reglament que 
portem a aprovació l’hem elabo-
rat amb les entitats i també s’ha 
presentat a l’oposició perquè fes 
les aportacions que considerés 
oportunes”. Tots els grups hi van 
votar a favor a excepció del PSC i 
Cs, que es van abstenir davant del 

dubte que una sola persona pugui 
vigilar els diferents espais d’aparca-
ment, tal com proposa el govern, 
preocupació que també va manifes-
tar el PDeCAT. “Montcada no és 
Ripollet; les zones a cobrir són a 
barris diferents i amb un sol vi-
gilant no n’hi ha prou, tampoc 
podem carregar la Policia Local 
amb més feina”, va dir la porta-
veu socialista, M. Carmen Porro.

Pèrdua d’ingressos. Una altra qües-
tió que preocupa el Partit Socialista 
i Ciutadans és saber quants diners 
deixarà d’ingressar el consistori un 
cop desapareguin les zones blaves, 
la propera tardor. “Si la situació és 
tan crítica com diuen, com és que 
es plantegen renunciar als diners 
que ara es cobren per aquest 
concepte?”, es va preguntar Da-
vid Gerbolés (Cs). Porro també va 
demanar la xifra al govern i va dir 
que, en l’anterior mandat, l’Ajunta-
ment rebia cada trimestre de l’em-
presa concessionària entre 3.000 
i 5.000 euros, depenent del nivell 
d’ocupació de places.
En nom del PDeCAT, Joan Carles 
Paredes va demanar ampliar l’àmbit 
de les zones taronja d’aparcament. 
“Altres barris –va dir– també 
demanen places de rotació gra-
tuïtes”. Gonzalo Garcia (CUP) va 
celebrar que “Montcada i Reixac 
segueixi l’exemple d’altres muni-
cipis on aquest sistema funciona 
bé des de fa temps”. Per la seva 
banda, Eva García (PP) va incidir 
en els sistemes de control: “Hem 
de vetllar per evitar la picaresca 
i que hi hagi gent que mogui el 
rellotge, però no pas el vehicle”.

Aposta del govern. En resposta als 
grups de l’oposició, la regidora de 
Comerç i Turisme així com l’alcal-
dessa Laura Campos (ICV-EUiA) 

es van comprometre a vetllar per-
què les zones taronja compleixin 
amb el seu objectiu i a garantir-ne 
un bon funcionament. “Aquesta és 
un clara aposta de l’equip de go-

vern i, com a qualsevol projecte 
nou, caldrà fer un seguiment per 
comprovar que tot funciona cor-
rectament i resoldre els proble-
mes que puguin sorgir”, va cloure 

Campos. Les zones taronja que hi 
ha actualment s’activen de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 13h i de 16 a 
20h. Fora d’aquest horari, l’estacio-
nament és lliure.

Juan Parra anuncia per sorpresa la seva marxa

Pilar Abián | Redacció

El reglament s’ha 
consensuat amb les 
entitats implicades i 
s’ha obert a possibles 
aportacions de l’oposició

Les zones blaves, que es van posar en marxa al 2002, passaran a ser en breu de color taronja que permeten aparcar una hora amb rellotge

Juan Parra, un dels quatre membres del grup muni-
cipal del Partit Socialista, va anunciar de forma ines-
perada durant el torn de precs i preguntes del Ple la 
seva propera renúncia a l’acta de regidor després de 
18 anys al consistori. Parra va formar part del govern 
sociovergent entre 1999 i 2015, assumint, primer, les 
tasques de regidor d’Esports i president de l’IME i, 
posteriorment, les de president de l’Àrea Territorial. El 
regidor socialista, actual responsable d’Acció Política 
del PSC al Vallès Sud, va argumentar en la seva in-
tervenció que ha pres aquesta decisió per facilitar un 
relleu generacional i per “predicar amb l’exemple”, 
ja que l’executiva comarcal del seu partit està promo-
vent la renovació d’alguns càrrecs públics a diferents 
municipis.
En un emotiu discurs que va haver d’interrompre en 
alguns moments, Parra va agrair la col·laboració de 
tot el personal de l’Ajuntament i va destacar, com a 
grans fi tes de la seva gestió, els projectes del passeig 
Joaquim Castellví i del Rec Comtal, a nivell d’Urbanis-
me, així com la creació de l’IME, Montcada Aqua i els 
estadis de futbol, en matèria esportiva. L’edil socialista 

també va agrair la feina dels tècnics municipals amb 
què ha treballat i dels seus companys de partit, amb 
un record especial per al desaparegut Ignacio Góngo-
ra, expresident local del PSC. Parra també va donar 
les gràcies a la seva família per “haver-me permès de-
dicar part del meu temps a la meva ciutat, de la que 
em sento especialment orgullós”, va dir. L’alcaldessa, 
sorpresa per l’anunci, va assenyalar que al Ple de ju-
liol l’edil serà acomiadat ofi cialment com correspon. 
D’acord amb la llista electoral, Bartolomé Egea és qui 
hauria de substituir Parra, tot i que el PSC encara no 
s’ha pronunciat al respecte | RJ

Parra és regidor des del 1999 i ha estat 16 anys al govern

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ



06 1a quinzena | Juliol 201706 Notícies

Tots els grups municipals amb 
representació al Ple han donat 
el seu suport unànime perquè 
l’Ajuntament demani a la Conse-
lleria de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat que retiri el pro-
jecte de l’Àrea Residencial Estra-
tègica (ARE) que es va aprovar al 
2009 i que preveia la construcció 
de 2.130 pisos al Pla de Reixac, 
entre Can Pomada i Mas Duran. 
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), justifi ca 
aquesta petició perquè les previ-
sions de creixement demogràfi c 
que es van fer en el seu moment 
no s’han complert i considera 
que el projecte no se “susten-
ta” davant del canvi del context 
econòmic i social. Sánchez, qui 
també destaca el valor ecològic 
del Pla de Reixac, defensa que 
l’actual planejament urbanís-
tic, –sense contemplar l’ARE–, i 
l’estoc de pisos buits supera amb 
escreix les previsions més eleva-
des de demanda d’habitatge per 
al futur. El regidor d’ERC aposta 
per mobilitzar el parc immobi-
liari i fomentar la rehabilitació 
amb l’objectiu de “potenciar un 
urbanisme més cohesionador 
sense fer un ús intensiu del sòl”.

Suport de l’oposició. En el torn 
d’intervencions, el regidor del 
PSC, Juan Parra, va expressar 
el seu acord amb la petició que 

farà el govern municipal, “com-
parant –va dir– els informes 
que es van fer en el seu dia 
amb els que s’han fet ara”. El 
portaveu de Cs, David Gerbolés, 
va incidir en el valor ambiental 
de la zona i en la quantitat d’ha-
bitatges buits que hi ha al muni-
cipi. En aquest sentit, Gerbolés 
va demanar al govern “valentia 
per prendre decisions” davant 
les ocupacions de pisos que s’es-
tan produint a Mas Duran. Joan 
Paredes, portaveu del PDeCAT, 
creu que els nous estudis que ha 
encarregat l’Ajuntament han do-
nat uns resultats que “el temps 
determinarà si són o no reals” 
i va destacar que l’ARE que es 
va aprovar al 2009 tenia alguns 
punts febles i d’altres forts, com 

la creació de més d’un miler d’ha-
bitatges de protecció social. Per a 
Gonzalo Garcia, de la CUP, la 
proposta d’anul·lació de l’ARE 
és un pas més per a la protecció 
del Pla de Reixac. D’altra banda, 
l’edil va demanar al govern un 
redisseny de les polítiques d’ha-
bitatge ja que, segons la seva opi-
nió, el problema actual no està en 
la manca de pisos, “sinó en els 
desnonaments i en la necessi-
tat d’habitatge de caràcter so-
cial”. Finalment, la regidora del 
PP, Eva García, es va felicitar 
perquè l’executiu municipal actu-
al rectifi qui i demani la retirada 
d’un projecte que va ser ideat pel 
tripartit de la Generalitat –PSC, 
ERC i ICV-EUiA. Per a l’edil, és 
“desproporcionada” la quanti-

tat de pisos que s’havien de cons-
truir a Montcada, en comparació 
amb altres municipis més grans 
com Sabadell o Terrassa.
L’alcadessa Laura Campos (ICV-
EUiA) va tancar el debat agraint  
el suport de tots els grups. 
“Aquesta unanimitat –va dir– li 
dona més pes a la nostra peti-
ció davant de la Generalitat”. 
En relació al comentari del por-
taveu de Cs sobre l’ocupació de 
pisos, Campos, que no va voler 
generalitzar amb els problemes 
de convivència que generen al-
guns ocupants, va assenyalar que 
aquest no és un problema exclu-
siu del municipi i que es reque-
reix l’ajuda d’entitats supramuni-
cipals per trobar “una solució el 
més aviat possible”.

Rafa Jiménez | Montcada

PLE DE JUNY

Unanimitat per demanar a la Generalitat 
que anul·li l’ARE previst a Mas Duran
Tots els grups coincideixen a l’hora de donar suport a la petició que el consistori farà al govern autonòmic

L’ARE estava previst a banda i banda del camí que connecta Mas Duran amb la urbanització de Can Pomada
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Oberta una nova 
convocatòria 
d’ajuts per 
instal·lar 
ascensors

Les comunitats de propietaris que 
vulguin o hagin de fer reformes 
per millorar l’accessibilitat als 
edifi cis poden acollir-se a la nova 
convocatòria d’ajuts que atorga el 
Consorci Metropolità d’Habitatge 
de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) i que gestiona l’Ofi -
cina Local d’Habitatge (OHL), 
situada a l’edifi ci de l’Ajuntament. 
Les actuacions susceptibles de 
subvencionar són la instal·lació 
d’ascensors i la supressió de bar-
reres arquitectòniques. L’AMB 
destinarà a aquest fi  un total de 5 
milions d’euros per a tots els mu-
nicipis metropolitans i la quantia 
que pot rebre cada comunitat és 
del 50% del cost, fi ns a 4.000 eu-
ros per habitatge i per cada 100 m2 
útils de local. 

Requisits. La convocatòria va 
destinada a edifi cis plurifamiliars 
construïts abans del 1981 i que 
tinguin un mínim de 8 habitat-
ges. S’acceptaran les sol·licituds 
de blocs amb menys pisos sempre 
i quan hi visquin persones més 
grans de 65 anys o discapacita-
des o bé si s’estan fent simultàni-
ament altres obres de conservació 
(façanes, coberta, instal·lacions 
comuns...). El primer que han de 
fer les comunitats que vulguin 
acollir-se als ajuts és demanar 
un informe d’idoneïtat a una de 
les entitats que col·laboren amb 
l’AMB abans del 15 de setembre. 

El Ple ha donat llum verda a un 
dels tres projectes destinats a in-
tegrar l’N-150 a la trama urbana, 
concretament al que preveu fer 
una vorera i un carril bici segre-
gat des de la rotonda de la C-17, 
a Can Sant Joan, fi ns al polígon 
Coll de Montcada, d’aproxima-
dament d’1,6 quilòmetres de lon-
gitud. L’actuació tindrà un cost 
de 750.000 euros que sufragarà la 
Diputació i la previsió és que les 
obres es facin en el termini de 7 
mesos. Tots els grups van votar el 
29 de juny a favor del projecte a 
excepció de la CUP i el PDeCAT. 
El grup cupaire va anunciar que 
presentarà al·legacions al projecte 

entenent que hauria d’incloure tres 
connectors biològics entre banda i 
banda de la carretera per permetre 
el pas al Turó des de Can Cuiàs, 
la Vall de Can Tapioles i el Coll 
de Montcada. El PDeCAT, per la 
seva banda, va qüestionar la ur-
gència de l’actuació i el fet que no 
s’hagi incorporat al procés partici-
patiu sobre el futur de l’N-150 al 
tram de Terra Nostra.
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va recordar 
davant del plenari que “aques-
ta intervenció s’emmarca en 
l’anella cívica que vol impulsar 
el govern al voltant del Turó per 
tal de cohesionar barris i també 
contribuirà a reduir la velocitat 

dels vehicles que circulen pel 
vial perquè s’estretarà l’espai 
per a la calçada i s’instal·laran 
radars de control”. L’actuació 
s’executarà de forma paral·lela a 
la construcció de dues rotondes 
d’accés als polígons Can Cuiàs 
i Coll de Montcada i al projecte 
d’integració de la carretera a la 
trama urbana la seu pas pel nucli 
urbà de Terra Nostra.

Procés participatiu. Una seixan-
tena de persones va participar el 
3 de juliol al taller organitzat per 
l’Ajuntament al Casino de Terra 
Nostra per tal de recollir les apor-
tacions del veïnat en el projecte de 
transformació de l’N-150 en una 

Pilar Abián | Redacció

MOBILITAT

Aprovat el projecte per fer una vorera 
i un carril bici en un tram de l’N-150
Una cinquantena de persones, al taller participatiu sobre la transformació del vial

Un dels grups de treball que es va crear al Casino per recollir propostes sobre els canvis a l’N-150
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avinguda. La intervenció, que 
compta amb un pressupost d’1,5 
milions d’euros procedents d’una 
subvenció de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, afectarà el tram 
en què el vial passa pel barri.
El taller es va desenvolupar fent 
cinc grups de treball que, amb 
el suport de tècnics municipals i 
dinamitzadors, van analitzar els 
problemes vinculats amb la car-
retera –manca de seguretat per 
l’excés de velocitat dels vehicles, 

absència de voreres i passos per 
a vianants i dèfi cit de visibilitat 
en alguns punts, entre d’altres–, i 
van proposar possibles solucions. 
Totes les aportacions es van posar 
posteriorment en comú i serviran 
perquè els tècnics encarregats de 
redactar el projecte facin diferents 
propostes que es presentaran pú-
blicament el 25 de setembre. En 
aquella data es farà una nova 
assemblea per tal de votar el dis-
seny guanyador.

Pilar Abián | Redacció
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Canvi dels horaris dels equipaments 
municipals durant el període estival
Fins al 15 de setembre, l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament obrirà de 8 a 14h. En 
aquest mateix espai hi ha l’Ofi cina 
Municipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC), que en el mateix 
període obrirà en horari diferent, 
de 9 a 14h, i el mes d’agost no 
estarà operativa. També fi ns al 15 
de setembre, l’horari d’atenció al 
públic a la Casa de la Vila comen-
çarà a les 9.30h i a l’agost, només 
obrirà al matí i tancarà els caps de 
setmana. Pel que fa al Kursaal, 

del 5 al 28 de juliol i del 4 al 15 de 
setembre obrirà de 8 a 19.50 h, 
mentre que del 31 de juliol a l’1 de 
setembre ho farà de 8 a 15.30h.
La Biblioteca Elisenda, fi ns a 
l’11 de setembre, obrirà de 15 a 
20.30h, de dilluns a divendres i 
la de Can Sant Joan tancarà fi ns 
al 4 de setembre. Els centres cí-
vics l’Alzina, Can Cuiàs i La Ribera 
obriran al juliol i tancaran a l’agost. 
D’altra banda, el centre mèdic de 
Can Sant Joan tampoc no obrirà 
durant el mes d’agost | LR 

La proposta més votada als pri-
mers pressupostos participatius 
fets per l’Ajuntament, amb 5.085 
suports, ha estat la de construir 
unes pistes esportives i un espai 
polivalent al voltant del recinte 
del pavelló Miquel Poblet. En se-
gon lloc, amb 4.755 vots en total, 
ha quedat el projecte de fer una 
pista de patinatge, i en tercera 
posició –amb 1.915–, la construc-
ció d’un rocòdrom. Malgrat que 
inicialment es van anunciar unes 
xifres de vots més elevades, el 
consistori va decidir amb posteri-
oritat restar tots els que, per una 
errada tècnica, es van comptabi-
litzar durant dues hores, un cop ja 
havia fi nalitzat ofi cialment el ter-
mini per fer-ho. La decisió, però, 
no va alterar el resultat fi nal.

Perfi l de participants. Les 826 
persones que van votar a què des-
tinar una partida de 250.000 euros 
del capítol d’inversions van poder 
triar entre una trentena de pro-

postes presentades per persones 
o col·lectius del municipi. Inicial-
ment n’hi va haver quaranta, però 
algunes molt similars van quedar 
agrupades sota un únic concepte. 
Respecte al perfi l dels votants, la 
majoria han estat dones –449, en 
total– i la franja d’edat més partici-
pativa, la de 40 a 50 anys.

Dubtes del PSC. El procés de vo-
tació dels pressupostos participa-
tius ha estat posat en entredit pel 
principal grup de l’oposició que 
al Ple de juny va exposar que li 
constava que ciutadans amb el 
NIE no havien pogut votar i que 
n’hi havia hagut d’altres que van 
rebre el missatge que el seu vot 
ja havia estat emès. Segons fonts 
municipals, amb el NIE es podia 
votar, sempre i quan la persona 
estigués empadronada. D’altra 
banda, l’única queixa rebuda ha 
estat la d’un veí que no va poder 
votar perquè es va registrar amb el 
mateix correu electrònic d’un fami-
liar, fet que va crear duplicitat. 

Pilar Abián | Redacció

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Guanya la proposta de 
fer unes pistes esportives 
a l’entorn del pavelló
La partida per fer realitat el projecte és de 250.000 euros

La moció presentada pel PP al Ple 
de juny demanant a l’Ajuntament 
el seu compromís de no cedir cap 
espai municipal per a la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre 
no va reexir. Els tres grups del 
govern, ICV-EUiA, ERC i Cír-
culo, més el PDeCAT i la CUP, 
a l’oposició, van votar en contra 
de la proposta mentre la resta de 
grups opositors –el PSC, Cs i el 
PP– li van donar suport. La mo-
ció va generar un ampli debat al 
voltant del dret a decidir.
En la presentació del text, la por-
taveu popular, Eva García, va ma-
nifestar la necessitat que el Ple es 
posicionés contra la possible parti-
cipació de l’Ajuntament en l’orga-
nització d’un referèndum que va 
qualifi car d’“il·legal”. “No hi ha 
una convocatòria ofi cial ni mit-
jans humans ni materials per 
desenvolupar-la i ens temem 
que l’executiu autonòmic tras-
lladi als ajuntaments aquestes 
mancances”, va dir García.

En contra. El portaveu d’ICV-
EUiA, Òscar Gil, va refl exionar 
sobre la necessitat de trobar una so-
lució política a la demanda de Cata-
lunya i deixar de judicialitzar el de-
bat parlamentari. “En democràcia, 
els problemes es resolen parlant 
o votant”, va assenyalar Gil, qui té 
l’esperança que d’aquí a l’octubre 
la Generalitat i el govern de l’Estat 
pactin una consulta vinculant. 
En nom d’ERC, Jordi Sánchez 
va considerar clau per al procés 
constituent que els alcaldes, els 
regidors i els consistoris es com-
prometin amb el dret a decidir, 
“fent costat a la majoria social 

i a les institucions catalanes”. 
Conscient  que no serà un camí 
planer, l’edil va fer una crida al 
compromís personal i institucional 
dels càrrecs electes municipals.
Sergi Martín, de Círculo Mont-
cada, va apostar per trobar punts 
d’entesa entre unionistes i inde-
pendentistes des de l’àmbit polí-
tic i no judicial. “La tàctica que 
segueix el govern del PP només 
busca la confrontació, empa-
rant-se en els tribunals”, va dir.  
Montse Sánchez, del PDeCAT, 
qui va instar l’Ajuntament a “estar 
al costat del dret a decidir i a tre-
ballar per donar veu als veïns” i 
va demanar als responsables mu-
nicipals neutralitat i mitjans perquè 
tothom pugui expressar l’opció 
amb la que se sent identifi cat. “Un 
referèndum mai pot ser il·legal”, 
va cloure. El regidor de la CUP, 
Gonzalo Garcia, va titllar l’Estat de 
“repressor” i de posar en marxa 
una campanya basada en la por, 
“que no ens impedirà –va dir– 
posar les urnes, que són la màxi-
ma expressió de la democràcia”. 

A favor. El grup del PSC va votar 
favorablement la moció, entenent 

que només fa que demanar a 
l’Ajuntament que compleixi la nor-
mativa. “Qui és més demòcrata? 
Qui vulnera les lleis establertes 
o qui fa que es compleixin?”, es 
va preguntar la portaveu M. Car-
me Porro, qui va recordar els dic-
tamens de la Comissió Europea 
per la Democràcia a través del 
Dret i del Consell de Garanties 
Estatutàries de la Generalitat se-
gons els quals no es pot celebrar 
cap referèndum que no estigui 
emparat per la Constitució. Por-
ro va demanar a l’Ajuntament 
que consti per escrit qualsevol 
tramitació relacionada amb l’or-
ganització del referèndum si fi -
nalment tira endavant. 
El portaveu de Cs, David Ger-
bolés, grup que també va donar 
suport a la moció del PP, va tit-
llar de “falsa” la dicotomia entre 
demòcrates i antidemocràtes en 
funció de donar suport o no a la 
consulta i va recordar al govern 
local que, gràcies al seu suport, 
ha pogut aprovar els pressupos-
tos municipals dos anys seguits. 
“No acceptarem lliçons de de-
mocràcia per part de ningú”, 
va concloure.

Laura Grau | Redacció

Rebutjada la moció del PP instant 
l’Ajuntament a no participar en 
l’organització del referèndum
El grups en el govern, PDeCAT i la CUP voten en contra del text dels populars
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PROCÉS SOBIRANISTA

Eva García, durant la defensa de la moció que va presentar el seu grup i que va ser rebutjada
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.....També és notícia......................................
 

ECONOMIA
Lidl compra quatre solars de l’Incasòl en l’operació 
d’ampliació de les seves instal·lacions a Montcada
La cadena de supermercats Lidl ha comprat a l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl) quatre parcel·les industrials ubicades, entre Montcada i Reixac 
i Ripollet, amb l’objectiu de destinar-les a l’ampliació de les seves ofi ci-
nes i consolidar les instal·lacions montcadenques com a seu central a 
tot l’Estat espanyol. De moment, aquests terrenys, situats al carrer Beat 
Oriol, serviran provisionalment com a aparcament, amb un total de 260 
places. A hores d’ara, la cadena de supermercats es troba en procés 
de remodelació i d’ampliació de les seves ofi cines i de la nau logística. 
A banda, té previst fer una botiga model i un espai de formació a la 
parcel·la propietat de l’antiga Aismalibar, al carrer Indústria. “Aquestes 
actuacions demostren que Lidl té la intenció de consolidar-se aquí 
en terrenys industrials, sense posar en perill el corredor biològic ni la 
seguretat jurídica de les operacions, contràriament al que ha passat 
en anteriors mandats, en què s’han pres decisions que han acabat 
anul·lades o bé, hipotecant les arques municipals”, ha manifestat el 
president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC). L’edil ha remarcat 
aquest aspecte arran les crítiques del PSC pel fet que el consistori aturés 
el projecte inicial de l’empresa que plantejava créixer ocupant un solar 
tipifi cat com a zona verda. “Aquest govern ha perdut l’oportunitat de 
crear al voltant de 150 llocs de feina al municipi que aniran a parar 
al nou centre logístic de Martorell”, han dit els socialistes en un co-
municat. Sánchez ha respost assegurant que els projectes d’ampliació 
de Lidl garanteixen la continuïtat de la fi rma a la localitat i crearan nova 
ocupació amb llocs de “qualitat i valor afegit” | PA

Tres detencions a 
Barcelona i Montcada 
per possessió de 
continguts pedòfi ls
La Guàrdia Civil ha detingut 27 
persones, entre les quals n’hi ha 
tres de Barcelona i de Montcada –
no s’ha especifi cat quants de cada 
localitat–, en una actuació policial 
arreu de l’Estat per possessió i dis-
tribució d’arxius amb continguts 
d’abusos sexuals a menors a In-
ternet i a través d’una coneguda 
aplicació mòbil de missatgeria. En 
l’anomenada operació s’han in-
tervingut dispositius amb més de 
22.500 arxius | SA

BOSC D’EN VILARÓ
Cs expressa el seu suport a l’AV en la seva 
lluita per la legalització dels habitatges
A falta de pocs dies perquè se celebri la primera reunió de la Mesa 
Cívica, Tècnica i Política sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró, el 
grup municipal de Cs, amb tres regidors a l’oposició, ha expressat el seu 
suport als veïns en la lluita per legalitzar els seus habitatges i ha instat 
l’alcaldessa Laura Campos (ICV-EUiA) a posar-se al seu costat durant el 
procés de negociació. “Creiem que la trobada del dia 12 pot suposar 
avenços importants en el camí del diàleg, donada la bona predisposi-
ció de la Generalitat, però és vital que l’alcaldessa encapçali les pos-
sibles solucions”, va dir el portaveu David Gerbolés a la roda de premsa 
que la formació va fer el 4 de juliol al Bosc d’en Vilaró després de reunir-
se amb representants de l’AV (a la foto).  Gerbolés confi a que s’obrin 
vies de solució sense descartar una modifi cació de l’actual marc legal 
per poder regularitzar aquesta i altres urbanitzacions de Catalunya en 
situació irregular. En aquest sentit, Gerbolés considera que “el govern 
ha de defensar un canvi legislatiu en l’àmbit urbanístic”. La reunió 

L’Ajuntament ha convocat una 
assemblea informativa l’11 de ju-
liol al Centre Cívic de Can Cuiàs  
(19.30h) per informar als veïns 
sobre diferents projectes relacio-
nats amb la millora de la conne-
xió entre el barri montcadenc i 
Ciutat Meridiana. Els responsa-
bles d’Urbanisme explicaran el 
projecte executiu i el calendari de 
les obres per fer una passarel·la 
a sobre de l’aqüeducte que tra-
vessa el Torrent del Bosc Llarg i 
la construcció d’unes escales per 
accedir al camp de futbol veí, 
una rei vindicació històrica de l’AV 
de Can Cuiàs. També s’abordarà 
la millora de la mobilitat a les illes 
de pisos i les obres de millora de 
la N-150 i la rotonda d’accés al 
polígon de Can Cuiàs | LR

de la Mesa Cívica es farà el 12 de juliol a la Casa de la Vila i hi assistiran 
un representant de cada administració implicada (la Generalitat, l’Àrea 
Metropolitana, la Diputació i els ajuntaments de Montcada i Reixac i 
Badalona) així com veïns de la urbanització. També hi estan convocats 
els portaveus del grups municipals del consistori local | LG

PLA DE REIXAC
Un foc crema 3 hectàrees de camps de conreu 
la mateixa tarda de la revetlla de Sant Joan

Segons fonts de l’ADF, les fl ames van començar sobre les 15.30h en una 
zona de conreus del costat de la carretera de Ripollet i es van propagar en 
direcció a Can Rocamora. L’acció dels Bombers, amb el suport de mitjans 
aeris, i d’agents forestals va permetre extingir les fl ames al voltant de les 
18h.  Les tasques de desbrossament recents fetes per l’Incasòl van contri-
buir, segons l’ADF, a evitar la propagació del foc. La Plataforma Salvem el 
Pla de Reixac va lamentar la pèrdua de colònies de conills i eriçons i el fet 
que l’Incasòl no desbrossés la zona de vegetació de Ripollet, on es va de-
clarar el foc. D’altra banda, el 28 de juny un incendi a prop de la C-17, que 
va arribar fi ns a l’alçada de la Carretera Vella i el carrer Elionor, va obligar a 
tallar la circulació durant més d’una hora, tant a la carretera afectada com 
a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies, cremant uns 800 m2  de matolls | LR

SOTERRAMENT DE L’R2
La PTJST mantindrà les accions de sensibilització 
i mobilització, tot i el compromís del Ministeri

La Plataforma Tracte Just Soterrament Total (PTJST) mantindrà les 
accions de sensibilització i mobilització d’aquí al 2020, data en què 
està previst l’inici de les obres per soterrar la línia R2, amb l’objectiu 
de garantir el compliment dels compromisos del Ministeri de Foment 
i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). Aquest és un 
dels acords aprovats pels assistents a l’assemblea general que va fer 
el col·lectiu el 22 de juny. En el full de ruta d’aquesta nova etapa i 
mentre no s’executa el soterrament, la PTJST vol potenciar les accions 
destinades a reivindicar més seguretat als passos a nivell i a les tan-
ques que separen les vies, a més de millores a les estacions de tren. 
En aquest sentit, el portaveu del col·lectiu, Antoni Mollet –rafi ticat al 
càrrec a la mateixa assemblea– creu que l’Adif no dedica prou recur-
sos a aquesta qüestió i es va mostrar crític amb actuacions fetes fi ns 
ara. D’altra banda, a mitjan de juliol està previst que es faci a Madrid la 
primera trobada de la comissió de treball que va anunciar el ministre 
que es crearia per fer el seguiment del projecte del soterrament. A la 
reunió també hi assistirà, a banda dels representants del govern local, 
un membre de la Plataforma | LG

PLA D’OCUPACIÓ
L’Ajuntament contractarà un tècnic informàtic en 
el marc d’una nova convocatòria de la Diputació
En el marc del Programa comple-
mentari de foment de l’ocupació 
local 2017 de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament con-
tractarà a partir del pròxim mes 
d’octubre un tècnic informàtic. 
Els requisits per optar al lloc de 
treball són estar en situació d’atur 
i recerca activa de feina, no haver 
participat en un pla d’ocupació 
de l’Ajuntament en els últims 
dos anys i estar inscrit al Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Els 
candidats han de tenir la forma-
ció mínima de grau mig de tècnic 
informàtic i acreditar els coneixe-

ments del nivell C de català. Les 
persones interessades es poden 
inscriure a l’Ofi cina de Treball de 
la Generalitat de Ripollet, fi ns al 
proper 13 de juliol. 
La presentació de la sol·licitud 
amb la documentació requerida 
s’ha de lliurar a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana no més tard del 14 de 
juliol. El contracte laboral serà de 
jornada completa i tindrà una du-
rada de 9 mesos. Més informa-
ció, al telèfon 935 648 505 o bé 
al departament municipal, situat 
al carrer Alt de Sant Pere, 73, de 
Mas Rampinyo | LR

El PSC organitza 
una xerrada sobre 
la renda garantida 
el proper 11 de juliol

Raúl Moreno, diputat socialis-
ta al Parlament de Catalunya i 
exregidor a l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramanet, visitarà 
Montcada i Reixac l’11 de juliol 
per oferir una xerrada sota el títol 
‘Renda Garantida de Ciutadania: 
un nou dret social’. L’acte, que 
es farà a la seu local del PSC 
(Ctra. Vella, 27), començarà a 
les 19h i serà presentat per Ma-
ria Lladó, secretària de políti-
ques socials de la Federació del 
Vallès Occidental Sud | RJ
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Assemblea sobre 
projectes de millora 
de la connectivitat 
a Can Cuiàs
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DONACIÓ DE SANG
El CAP Montcada acollirà el 19 de juliol 
una jornada extraordinària per omplir 
les reserves abans de les vacances d’estiu

Montcada i Reixac va viure di-
verses activitats per reivindicar la 
llibertat sexual i de gènere coinci-
dint amb el Dia de l’Alliberament 
LGTBI, que es commemora el 
28 de juny. El dia de l’efemèri-
de va començar amb la pintada 
d’un mural per la llibertat sexual, 
a la cruïlla entre el carrer Major 
i l’avinguda de la Ribera, i la col-
locació de la bandera que identi-
fi ca el col·lectiu LGTBI al balcó 
la Casa de la Vila. A la tarda, el 
programa va incloure un conta-
contes amb perspectiva LGTBI 
adreçat a la canalla, que va tenir 
lloc a la Casa de la Vila. L’acte 
central es va 
desenvolupar 
a la plaça de 
l’Església, amb 
la lectura d’un 
manifest en de-
fensa de la di-
versitat sexual 
a càrrec d’un grup de joves de 
la ciutat i l’actuació del cantau-
tor montcadenc Pere Mercader, 
que va interpretar diversos temes 
sobre l’amor i la llibertat sexual. 
La pluja va obligar a traslladar a 
l’Auditori el recital poètic sobre 
temàtica lèsbica i gai, amb Sílvia 
Bel i Sebastià Portell. 

Debat. El programa commemo-
ratiu va arrencar el dia 27 a la 

Casa de la Vila amb una taula ro-
dona titulada ‘Feminisme, poder 
vaginal i revolució trans’, que va 
comptar amb la participació de la 
montcadenca Tina Recio, impul-
sora del projecte I-Vaginarium; 
Fina Campàs, activista trans; 
David Tello, responsable de la 
delegació de Chrysallis, una as-
sociació de famílies de menors 
transexuals, i Mauricio Raigosa, 
especialista en vaginoplàsties de 
l’Hospital Clínic. 
Tina Recio, activista trans des de 
fa 7 anys, va explicar el projec-
te I-Vaginarium que va posar en 
marxa fa 8 mesos al Centre Cívic 
La Barceloneta per acompanyar 

les dones trans 
que opten per 
fer-se una vagi-
noplàstia, tant 
abans de l’ope-
ració com des-
prés. “Un dels 
nostres objec-

tius –va explicar Recio– és fer 
pedagogia en el sector sanitari, 
on encara hi ha desconeixe-
ment i falta de sensibilitat cap 
a les dones trans, col·lectiu que 
alguns ginecòlegs es neguen a 
tractar”.
Fina Campàs ha treballat des 
de la Plataforma TransForma la 
Salut en les negociacions amb el 
Departament de Salut per posar 
en marxa un nou model d’aten-

ció sanitària per a les persones 
trans, pioner a Europa. Tot i que 
queda molt camí per fer, Campàs 
reconeix que s’han donat passes 
importants: “Amb el nou mo-
del, la transexualitat deixa de 
considerar-se una malaltia i ja 
no s’haurà de superar un diag-
nòstic psiquiàtric per accedir al 
tractament”. L’activista també 
va reivindicar la reducció del ter-
mini de dos anys per fer-se la va-
ginoplàstia a la seguretat social, 
unes llistes d’espera que el CatSa-
lut s’ha compromès a reduir en 
breu, segons va comentar Rai-
gosa, qui reconeix que l’operació 
canvia la vida de les pacients. “La 
majoria em diu que ha tornat 
a néixer, amb resultats estètics 
i funcionals molt bons, a dife-

rència del trans masculí”, va dir 
el cirurgià. En últim lloc, va inter-
venir David Tello, responsable de 
Chrysallis, una entitat que aglutina 
700 famílies de menors trans de tot 
l’Estat espanyol i més d’una setan-

tena de Catalunya. “Defensem els 
drets de les persones trans des de 
la infància ja que, com més aviat 
es fa el trànsit social, més fácil és 
l’evolució del nen o nena trans”, 
va explicar Tello.

DIA DE L’ORGULL LGTBI

Laura Grau | Montcada

Montcada reivindica l’alliberament sexual i 
de gènere en una societat sense LGTBIfòbia  
Un grup de persones va pintar el dia de l’efemèride, el 28 de juny, un mural amb el lema ‘Sóc com sóc, trenquem els armaris’

La Casa de la Vila va 
acollir una xerrada 
sobre feminisme i 
transexualitat
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L’activista Tina Recio, impulsora del projecte I-Vaginarium, i el portaveu de Chrysallis, David Tello
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El mural que reclama la llibertat sexual, fet per joves de la localitat, es troba a la cruïlla entre el carrer Major i l’avinguda de la Ribera 
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‘VACANCES EN PAU’

Tres famílies locals participen en el 
projecte d’acollida d’infants sahrauís  
L’objectiu és que la canalla passi l’estiu lluny de les dures condicions de vida dels campaments de refugiats

Montcada i Reixac ha recupe-
rat el projecte ‘Vacances en pau’, 
interromput el 2006, gràcies a 
la solidaritat de tres famílies del 
municipi que durant els mesos 
de juliol i agost acullen un nen o 
una nena dels campaments de re-
fugiats sahrauís situats a Tinduf, 
amb l’objectiu que passin l’estiu 
lluny de les dures condicions de 
vida de la seva llar, en ple desert 
algerià. Saleh Selma, Naha Bra-
him i Luha Bachir, tots tres de 
10 anys, són els tres infants que 
passaran les colònies solidàries al 
municipi acollits per les famílies 
García-Hernández, Pellicer-Repi-
so i Riera-Vilalta, respectivament. 
Els petits van arribar al municipi 
a principi del mes de juliol i és la 
primera vegada que han sortit del 
seu país. Durant la seva estada a 
la ciutat, se’ls farà una revisió mè-
dica i participaran al Casal d’Es-
tiu que organitza l’Ajuntament 
perquè puguin conviure amb ca-

nalla de la localitat.  L’Ajuntament 
també facilita a les famílies l’accés 
gratuït a la piscina de la Zona 
Centre, perquè els infants es pu-
guin retrobar i compartir les seves 
experiències. 

Actes institucionals. Les colònies 
solidàries són una iniciativa del 
Front Polisari amb el suport de 

diverses entitats i ajuntaments. El 
consistori montcadenc i l’associa-
ció Montcada Solidària, que han 
impulsat la recuperació del projec-
te a la ciutat, organitzen el 13 de ju-
liol un acte de recepció dels infants, 
que tindrà lloc a les 19h, a la Casa 
de la Vila. A nivell català, el Parla-
ment de Catalunya rebrà la dele-
gació el dia 16 i, a la tarda, es farà 

una festa reivindicativa en suport 
del poble sahrauí, al parc de Can 
Zam de Santa Coloma de Grama-
net. D’altra banda, el 20 de juliol 
hi haurà una trobada lúdica dels 
infants i les famílies acollidores del 
Vallès Occidental, organitzada per 
l’entitat SCAPS de Sant Cugat. Els 
petits tornaran als campaments a 
principi de setembre.

Sílvia Alquézar | Redacció

Naha Brahim i Saleh Selma, de 10 anys, van arribar el 2 de juliol a Catalunya per passar-hi l’estiu amb les seves respectives famílies d’acollida
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L’Ajuntament de Montcada 
farà una aportació econòmica 
de 2.000 euros a un progra-
ma de suport socioeducatiu 
i de recuperació emocional 
de les persones refugiades de 
Grècia. La iniciativa la pro-
mou la Fundació ACSAR a la 
capital, Atenes, mitjançant el 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. El projecte 
s’anomena Xefl is i neix de la 
col·laboració entre la Fundació 
ACSAR i Wind of Renewal, 
una entitat grega consorciada 
amb l’ACNUR. 

Objectiu. Amb el suport de 
l’Ajuntament d’Atenes, aquesta 
associació ha creat un alberg 
que es concep com un camp 
urbà de refugiats, que acull per-
sones que fugen dels confl ictes 
bèl·lics i es troben en procés de 
relocalització. En aquest espai 
s’ofereixen activitats formati-
ves, d’empoderament i empre-
nedoria per tal de facilitar la 
recuperació emocional de les 
persones refugiades.

Aportació a un 
projecte d’ajut 
a persones 
refugiades
Sílvia Alquézar | Montcada
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ATENCIÓ PRIMÀRIA

Els ambulatoris del municipi donen 
consells per evitar un cop de calor
El personal facultatiu recomana tenir especial cura de la gent gran i els infants 

Amb l’arribada de l’estiu i les al-
tes temperatures, el personal fa-
cultatiu dels CAP de Montcada 
dona informació als seus pacients 
sobre com evitar un cop de calor, 
especialment entre la gent gran i 
els infants, els més vulnerables, 
en el marc de la campanya que 
ha posat en marxa un any més 
l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya. Es recomana protegir-se 
del sol, evitar sortir al migdia 
quan fa més calor, portar una 
gorra o un barret, utilitzar roba 
lleugera i que no sigui ajustada, 
mullar-se la cara i la roba, vigilar 
els trajectes amb cotxe durant les 

hores de més sol i limitar l’activi-
tat física intensa.

Altres consells. També es reco-
mana beure molts líquids, refres-
car-se sovint, no prendre begudes 
alcohòliques i evitar els menjars 
calents i calòrics. Així mateix, és 
important tenir les llars ventila-
des, tancar les persianes quan hi 
toca el sol, obrir les fi nestres a la 
nit, estar a les zones fresques de 
la casa, refrescar l’ambient amb 
ventiladors i aire condicionat i, si 
no se’n disposa, mirar de passar 
un mínim de dues hores al dia en 
llocs climatitzats. “Aquestes me-
sures s’han de tenir en comp-

te durant tot l’estiu, no només 
els dies amb l’onada de calor, 
perquè les temperatures també 
són elevades i així evitem en-
surts”, comenta la infermera del 
CAP Montcada Lut Torrents, 
qui recorda que, per anar al car-
rer, cal protegir les parts del cos 
més exposades al sol amb cremes 
de protecció solar. 
Els símptomes que una persona 
està sofrint un cop de calor po-
den ser febre alta, mal de cap, 
nàusees, set intensa, convulsions, 
somnolència o pèrdua del conei-
xement, entre d’altres. En aquest 
casos, cal visitar un centre mèdic 
o trucar al 061.

Sílvia Alquézar | Montcada

La infermera Lut Torrents, del CAP Montcada, dona un ventall a un pacient amb els consells pràctics per evitar un cop de calor
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Tindrà lloc el dimecres 19 de juliol, de 10 a 15h

Jornada de donació de 
sang al CAP Montcada

El Centre d’Atenció Primària  
(CAP) de Montcada, ubicat al 
passaig Jaume I, s’ha adherit a 
la campanya de donació de sang 
que promou l’Àmbit d’Atenció 
Primària Barcelona Ciutat –a la 
qual pertanyen els dos CAP de 
Montcada– entre el 17 i el 21 de 
juliol a diferents centres d’aten-
ció primària de la demarcació. Al 
municipi, la jornada tindrà lloc 
el dimecres 19 de juliol, de 10 a 
15h, a l’ambulatori de la plaça 
Lluís Companys. Poden donar 
sang les persones d’entre 18 i 65 
anys, que pesin més de 50 quilos 
i no pateixen cap malaltia cròni-
ca. Les dones poden col·laborar 
un màxim de tres vegades a l’any 

i els homes, un màxim de quatre. 
Entre donació i donació, ha de 
passar un mínim de dos mesos. 

Objectiu. Aquesta campanya es-
pecial d’estiu pretén recordar la 
ciutadania que els hospitals no fan 
vacances i que les necessitats de 
sang són constants. Durant la set-
mana de campanya, també es po-
dran fer donacions als CAP d’El 
Carmel (el dia 17, de 10 a 15h)), 
Casernes (el 17, de 17 a 20.30h), 
Guinardó (el 18, de 10 a 15h), 
Doctor Lluís Sayé (el 19), Río de 
Janeiro (el 20, de 10 a 15h), Man-
so (el 20, de 17 a 20.30h), Besòs 
(el 21, de 10 a 15h), Maragall (el 
21, de 17 a 20.30h) i CAPIBE (el 
18, de 17 a 20.30h). 

Sílvia Alquézar | Redacció

CAMPANYA D’ESTIU

El CAP Montcada acollirà el 19 de juliol una jornada extraordinària de donació de sang

AR
XI

U
/ S

ÍL
VI

A 
AL

Q
U

ÉZ
AR



12 1a quinzena | Juliol 201712 Societat

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Més de 350 infants es diverteixen 
en un Casal d’Estiu ple de fantasia
Les activitats es fan de dilluns a divendres a cinc escoles públiques de la ciutat 

Uns 350 infants de 3 a 12 anys 
participen a la primera quinzena 
del Casal d’Estiu que organitza 
la Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut a cinc escoles pú-
bliques de la ciutat: Reixac, El 
Viver, Elvira Cuyàs, Mas Ram-
pinyo i Mitja Costa. Les activi-
tats, coordinades per la Fundació 
Pere Tarrés, tenen com a eix 
temàtic la fantasia. Per a Infan-
til, el protagonista és l’Aran i la 
seva maleta màgica, mentre que 
a Primària el fi l conductor són 
els animals fantàstics. Els infants 
fan jocs, gimcanes, tallers, excur-
sions, un dia de piscina i també 
dormiran una nit al Casal, una 
activitat que té un gran èxit entre 
la canalla. 

Serveis. La primera quinzena 
s’allargarà fi ns al 7 de juliol, la 
segona tindrà lloc del 10 al 21 
de juliol i el Casal d’Estiu II, del 
24 al 28 de juliol. Cada quinze-
na s’inicia amb la presentació del 
centre d’interès als participants i 
fi nalitza amb una festa de cloenda. 
L’horari és de 9 a 13.30h, excepte 
el dia de la sortida, que s’arriba 
a les 17h. El Casal també ofereix 
els serveis de menjador, acollida 
matinal i ludoteca de tarda, coor-
dinats per les Ampa a través de 
les empreses que habitualment 
presten els serveis durant el curs 
a cada centre.

Sílvia Alquézar | Redacció

Dos infants del Casal d’Estiu de l’escola Reixac es diverteixen als infl ables d’aigua 
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La jove –a la foto–, que ha cursat el batxi-
llerat científi c a l’escola La Salle Montcada, 
ha aconseguit la nota més alta del municipi 
a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 
amb un 9’1, una puntuació que li ha per-
mès obtenir la Menció Especial que atorga 
la Generalitat a l’alumnat que treu un excel-
lent en la fase general. L’acte de lliurament 
de guardons tindrà lloc el 20 de juliol a Bar-
celona. Romagosa començarà els estudis 
d’enginyeria biomèdica. Els exàmens de 
selectivitat han anat força bé entre el jovent de la localitat, ja que han 
aprovat 129 alumnes del total de 137 que s’hi han presentat | SA

SELECTIVITAT
L’alumna Júlia Romagosa obté una Menció Especial 

La Xarxa d’Equipaments de l’Ajuntament organitza dos monogràfi cs 
de cuina al Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra durant el mes de 
juliol. El dia 14 tindrà lloc un taller de plats d’estiu i, el 17, un per 
aprendre a preparar arrossos. Les dues sessions començaran a les 
18h i el preu d’inscripció és de 5 euros. Les persones interessades 
es poden apuntar trucant al telèfon 935 640 862 o bé a través del 
correu electrònic alzina@montcada.org | SA

CURSOS
Monogràfi cs de cuina al Centre Cívic l’Alzina

Una nena del Casal d’Estiu de l’escola El Viver es remulla amb l’escuma al pati del centre
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L’activitat es desenvo-
luparà de 12 a 14h i 
s’ha convidat entitats 
i veïnat per tal d’ela-
borar la programació 
d’actuacions que es 
duran a terme fi ns a 
principi de setembre. 
El projecte, amb el 
lema ‘Rec Comtal viu!’, el gestionarà la Fundació Jovent, una de 
les entitats que composen la Taula comunitària, que agrupa tots els 
agents implicats en la iniciativa. La idea és generar un programa 
d’actuacions d’oci saludable que permeti preservar aquest espai 
situat entre Montcada i el barri barceloní de Vallbona i, a la vega-
da, fomentar la convivència i l’educació en valors. Les activitats es 
faran principalment els caps de setmana. En el marc del projecte 
també es generarà ocupació per part de la Fundació Jovent amb la 
contractació de joves, formats com a monitors de lleure o esportius 
al Centre Cruïlla de Ciutat Meridiana | SA

REC COMTAL
El projecte de dinamització de l’espai comença el 9 
de juliol amb la realització d’un programa radiofònic 

ET
F.R

O
M

AG
O

SA
 



131a quinzena | Juliol 2017 13Societat

Incivismo en estado puro
Un año más hemos hecho las fi estas 
del barrio, como presidente de la AV 
La Ribera quiero dar las gracias o to-
dos los familiares y amigos que han 
estado ahí; sin su colaboración de-
sinteresada, no hubiera sido posible. 
Cada año los retos a los que nos en-
frentamos son mayores: el incivismo, 
la falta de control de algunos padres 
sobre sus hijos, que no tienen respeto 
por nada; gente que se lleva su pro-
pia música a la verbena y la pone a 
todo volumen; y lo más peligroso, la 
falta de control sobre los petardos y 
cohetes, poniendo en riesgo la se-
guridad de los vecinos que estaban 
cenando y a los que queríamos te-
ner una verbena tranquila y amena. 
Había padres y niños a los que les 
daba igual las advertencias que nos 
molestamos en poner en toda la pista 
para evitar una desgracia. Por todo 
ello, nos vimos obligados a acabar a 
la 1.30 de la madrugada, en lugar de 
la 3. A lo ya expuesto, cabe añadir la 
falta de cumplimiento de la empresa 
que gestiona los trabajos de limpieza 
que, si no es por la gestión de la Poli-
cía Local, no hubiera habido interven-
ción alguna, cuando nos consta que 
tenía la planifi cación que le facilitó el 
Ayuntamiento; esperamos que se to-
men medidas al respecto.
Todo ello nos da mucho que pensar 
sobre si tanto esfuerzo merece la 

pena. Tenemos que hacer un parén-
tesis, plantearnos el año que viene y 
no decidir en caliente. Doy también 
las gracias a esos vecinos, que han 
sabido ver el gran esfuerzo que es-
tamos haciendo, voluntariamente y 
que han mostrado paciencia en mo-
mentos puntuales cuando nos veían 
cansados. Queda mucho camino por 
hacer en el barrio y cada vez es más 
necesaria la colaboración de los ve-
cinos con la asociación, si queremos 
conseguir un barrio digno.

                            Jaime Imbernón
President AV La Ribera

Queja médica
El pasado 18 de junio, alrededor de 
las 22h, empecé a encontrarme mal, 
se me infl amó el estómago y el do-
lor era insoportable así que llamé al 
112 reclamando una ambulancia. 
La respuesta del operador fue que 
no me podía enviar ninguna sin que 
antes me viera un médico y que por 
delante mío había cuarenta espe-
rando. Ante su falta de sensibilidad, 
llamé al 061 y, para mi sorpresa, me 
atendió la misma persona y me dio 
la misma respuesta. Desesperada, 
llamé a mi hija para que me llevara 
en coche al ambulatorio donde lle-
gamos pocos minutos antes de que 
cerrara, a medianoche. Allí no había 
ningún médico, sólo una enfermera 
que, según dijo, llevaba toda la tarde 

sola y yo me encontraba tan mal que, 
nada más llegar me desmayé. Según 
me ha explicado mi hija, la enfermera 
llamó desesperada a una ambulancia 
porque no sabía la gravedad de mi 
estado y, después de insistir, vino y 
me llevó a Valle Hebron. Afortunada-
mente no hubo ninguna desgracia a 
lamentar y, a las pocas horas, estaba 
en casa. Pero, ¿y si se hubiera tratado 
de algo realmente grave? Yo no me 
quejo de vicio, era la primera vez en 
mi vida que pedía una ambulancia. 
Me parece una vergüenza el trato que 
recibí cuando la reclamé y la ausen-
cia de médicos en el ambulatorio.                            

Nuri Sierra                                      
Mas Duran

Denuncia al síndic
El pasado mes de febrero escribí una 
carta en esta sección exponiendo las 
problemáticas que hay en la avenida 
de la Ribera, entre las calles Larra-
mendi y Llevant –en la acera del lado 
del instituto y el solar de la antigua 
fábrica Valentine en cuanto al mal 
estado del pavimento que difi culta 
y pone en peligro a los peatones; la 
existencia de una rampa hacia el so-
lar de la Valentine que, actualmente, 
no tiene ningún sentido porque es 
muy estrecha y difi culta aún más el 
paso de las personas; carriles bici 
mal diseñados, que provocan difi -
cultades a peatones y ciclistas; la 

mayoría de las pilonas que separan 
la zona de aparcamiento de la zona 
de peatones y carril bici están ro-
tas, aparcando muchas furgonetas 
y camiones, que invaden la ya mal 
diseñada zona de peatones-bicis, 
agravando aún más la situación; y 
una iluminación insufi ciente que, 
sumada al aparcamiento de vehícu-
los, convierte la zona en más inse-
gura aún. 
La carta fue precedida por una ins-
tancia presentada al Ayuntamiento el 
30 de enero pidiéndole que tomara 
nota de las quejas e hiciera actua-
ciones para paliarlas. Al no recibir 
ninguna respuesta, fuí al Pleno del 
mes de abril para exponerlas en el 
turno de ruegos y preguntas. Como 
tampoco obtuve respuesta, presenté 
una queja ante el síndic de Greuges 
y éste sí que ha contestado. El 19 de 
junio me envió un escrito diciéndo-
me que ha solicitado al Ayuntamien-
to que dé respuesta a mis instancias 
y que se le informe de las medidas 
adoptadas en este caso.
Me parece increíble que el síndic le 
tenga que recordar a este gobierno 
que tiene que responder a las instan-
cias de los ciudadanos. Si los conce-
jales no saben cuáles son sus obliga-
ciones, lo mejor que pueden hacer 
es dejar el cargo. 

Antonio Cabañero
La Ribera

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 
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>Editorial
Equador del mandat
Fa dos anys que l’actual go-
vern municipal –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– va començar 
el seu mandat i, malgrat tro-
bar-se en minoria, de mo-
ment es mostra satisfet tant 
del grau de compliment del 
seu Pla d’Actuació Munici-
pal com del nivell de cohe-
sió dels grups que en formen 
part. Tant l’alcaldessa, Laura 
Campos, com els portaveus 
de l’executiu coincideixen a 
valorar positivament la línia 
de treball engegada i el fet 
que l’absència d’una majoria 
absoluta els obligui a pactar 
amb altres grups de l’oposició 
per garantir que els punts que 
arriben al Ple tirin endavant.
A diferència d’altres munici-
pis veïns on governs en mino-
ria estan tenint autèntiques 
difi cultats per gestionar el dia 
a dia de la corporació el cert 
és que a Montcada i Reixac 
la majoria dels projectes s’es-
tan aprovant amb el suport 
puntual d’altres formacions. 
L’exemple més clar és el dels 
pressupostos que ha prosperat 
els dos últims exercicis amb el 
vot de Cs. En aquest context 
polític, és important que go-
vern i oposició siguin capaços 
d’entendre’s i evitar la paralit-
zació de l’administració, esce-
nari que l’únic que faria seria 
perjudicar la ciutadania.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 21 de juliol

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

En venta. Se venden 2 tribunas al Cam-
po Nou (2ªgraderia. Boca 304. Fila 27) 
y párking. Móvil 647 847 162. Precio 
70.000 euros. 
En venta. Piso, 80 m², calle Provenza, 
para entrar a vivir, completamente refor-

mado. Tel. 931 149 386 / 666 407 607 
(Isabel).
Alquiler. Plaza de párquing en la 
calle Bruc de Montcada Nova. Precio 
económico. Mari.  653 096 595. 
Se ofrece. Refl exologia podal. Atención 

en domicilios. Tel. 602 560 530. 
Alquiler. Plaza de garaje en av. Riera 
Sant Cugat, frente al INS La Ferreria. 
Tel. 650 921 166.
Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086.
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Ja han passat dos anys des que el nostre grup municipal va assu-
mir el repte, junt amb ERC i Círculo, d’ocupar les responsabilitats 
de govern dins de l’Ajuntament per tal de fer virar el rumb que ha-
via pres aquesta corporació durant els últims anys. La ciutadania 
va votar moltes coses l’any 2015. En primer lloc, va votar canvi. El 
resultat electoral anunciava la fi  de la sociovergència i la voluntat del poble que s’havia de buscar una 
alternativa als partits que havien decidit la política del nostre municipi durant 16 anys. La gent també 
va votar per acabar amb els rodets, amb els governs de majoria; va votar en defi nitiva per una nova 
forma de fer política, que impliqués tant l’oposició com tota la ciutadania en el dia a dia del govern de 
Montcada i Reixac.
I amb aquest mandat vam començar a establir en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) els objectius del 
nou govern d’esquerres que havia de fer tornar la il·lusió als veïns i veïnes i posar a funcionar un Ajun-
tament que patia una desorganització que el feia del tot inefi cient en la gestió del dia a dia. Un PAM 
que també havia de donar resposta a la gent aturada del municipi i omplir d’esperança aquelles llars 
on s’ha perdut pràcticament tot. Avui, amb un compliment del PAM molt alt, podem dir amb veu alta 
i clara que el canvi s’ha produït i, tot i que queden encara molts reptes per davant, Montcada ha vist 
com un PAM realista s’anava complint amb bon ritme. Les voluntats polítiques de principi de mandat 
s’han estat executant i, tot i que queda encara feina per fer, podem dir que n’estem satisfets.
Continuem treballant en un Ajuntament obert a la ciutadania i amb un govern que treballa amb tots 
els regidors de la corporació, també amb els de l’oposició, que volem que cada cop més entenguin 
que han de ser part necessària de les solucions als problemes del dia a dia de la nostra ciutat. Volem 
continuar treballant amb tots els grups municipals per afrontar els grans reptes de Montcada i Reixac 
en benefi ci del bé comú.
Continuarem treballant amb transparència, participació i constància per acabar d’aplicar el PAM i per 
continuar recuperant l’esperança i la confi ança d’aquella gent que ja creia que la política només era 
un niu de corruptes i interessats. Queden dos anys per obrir encara més la porta de l’Ajuntament i 
fem una crida a tota la població a participar de la política del nostre municipi. L’Ajuntament és vostre.

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. 

Dos anys treballant pel bé comú

Óscar Gil

Durant aquest mes de juny el govern ha dut a terme l’únic as-
saig d’allò que podríem anomenar intent de participació ciuta-
dana, i els ha quedat en entredit. Hi ha hagut ciutadans que, 
en voler participar, no els hi ha estat possible, perquè el sistema 
indicava que el seu vot ja havia estat emès, i d’altres què, tot 
i tenir el dret a participar, no els hi ha estat permès en disposar d’un NIE en lloc d’un DNI. Dis-
criminació? O un bast intent de manipulació dels resultats? Estarem atents a la resposta, que 
esperem ens facin arribar abans del Ple de Juliol, per aclarir aquests fets. I de les propostes de 
mesures derivades de la situació econòmica de l’Ajuntament, que en sabem? Doncs poc o res, 
entre d’altres coses perquè quan preguntem al Ple, les respostes que ens donen ni ens informen 
ni aporten la documentació demanada.
A hores d’ara, i segons el que van aprovar al Ple del mes de desembre, hauríem de disposar d’un 
calendari per l’elaboració dels pressupostos del 2018, s’hauria d’haver presentat l’esborrany per 
a les ordenances fi scals del 2018, un estudi d’internalització de serveis, un altre estudi de serveis 
a mancomunar i hauríem de disposar d’un servei de gestió de sancions. Res de tot això està fet.
I es tornen a emprenyar quan des del PSC els hi diem que no és estrany que LIDL hagi buscat 
alternatives viables, després de topar amb un govern municipal que no sap treballar en equip ni 
buscar solucions. Perquè els 150 primers llocs de treball que crearan, desprès de la situació vis-
cuda al nostre municipi, seran a Martorell i no pas a Montcada. Això sí, aquí han comprat quatre 
solars a l’Incasol per crear 260 places d’aparcament per a la empresa i a més, segons declara-
cions de la mateixa empresa, valoren el canvi d’ubicació de la seva seu. I d’això en diuen bona 
gestió ? Esperem que la pausa estival els hi doni temps per refl exionar i trobar la manera de recon-
duir la situació, donat que els dos anys de mandat que els queden no donen per massa més del 
que han fet fi ns ara, si continuen mirant-se el melic en lloc de prioritzar el benefi ci del municipi.
I per acabar, desprès de l’anunci fet pel nostre company Juan Parra al darrer Ple, des d’aquest 
espai volem agrair-li molt sincerament la feina feta durant els 18 anys com a regidor al nostre 
consistori i desitjar-li els millors èxits en la seva nova etapa.

Un altre mes perdut

M. Carmen Porro

Al llarg de tot l´any i ja van sent molts anys, l’anomenat 
Tercer Sector ha estat un factor decisiu en l’acompa-
nyament social de la crisi que ens castiga des de fa 
massa anys. Sense aquest compromís comunitari, les 
conseqüències de la crisi haguessin estat molt més de-
vastadores per a centenars de milers de famílies. Mont-
cada sempre ha sigut un poble solidari, la seva gent i les seves entitats sempre han tingut 
un enfoc solidari envers els demès.
Però la importància del Tercer Sector transcendeix el seu paper durant la crisi. La idea que 
allò  públic va més enllà de l’administració i que inclou, pel cap baix, totes les organitza-
cions que treballen pel be comú i articulen la convivència i la participació dels ciutadans 
en la vida de la comunitat guanya rellevància, especialment quan parlem de la prestació 
de serveis a la ciutadania. Ho fa sovint, tant en termes de proximitat, fl exibilitat i efi ciència, 
com sobretot en termes de reforçar una solidaritat càlida que enllaça amb el valor de la 
fraternitat, de la responsabilitat que tots tenim envers els altres, imprescindible per a cons-
truir una idea compartida de societat decent i justa. Un Tercer Sector que, a més, en la 
mesura que té com a tret essencial defi nitori la característica de ser sense ànim de lucre, 
reforça la idea que no tot pot respondre a la lògica del benefi ci econòmic, la solidaritat és 
un valor.
Moltes són, com dèiem, les entitats de Montcada que ofereixen aquesta proximitat, fl exibi-
litat i calidesa de cara els nostres veïns. Totes elles al llarg de tot l’any fan realitat la cadena 
humana de la solidaritat. Entitats formades per persones solidàries que, alhora, reben anò-
nimament la solidaritat de molta altra gent  en forma d’aliments, roba, diners, un somriure, 
suport logístic i de moltes altres formes. Al llarg de tot l’estiu no tothom fa vacances, les 
entitats no tanquen. Elles sempre tenen obert per poder oferir allò que tu pots necessitar. 
Un cop més, gràcies per fer de la solidaritat un valor a l’alça; un cop més, gràcies per fer 
de Montcada un poble solidari.

Gràcies

Joan Carles Paredes

Han  pasado más de 5 años desde la última reforma laboral 
del Partido Popular, y cada vez hay más signos del resurgir 
de la lucha de la clase obrera. El primero de ellos fue el 15M, 
algo que nadie esperaba y que llenó las plazas de todo el país 
dibujando un futuro esperanzador. Después, la aparición de 
Podemos y, desde hace ya un tiempo, se nota una nuevo em-
poderamiento de una clase trabajadora cansada de los múltiples ataques de la derecha neoli-
beral que durante estos años ha intentado, y conseguido en muchos casos, precarizar y esclavi-
zar a los trabajadores con sus políticas, especialmente a las más jóvenes,  haciendo tristemente 
populares  términos como el de “sobre cualifi cación”, con un tipo de empleo miserable, que en 
muchos casos es de 12 horas por menos del salario mínimo además de la temporalidad, donde 
nos encontramos con contratos que a veces solo duran 1 día.
Y es por este tipo de cosas por las que hay que luchar y estar al pie del cañón, tal y como hemos 
defendido en Podem Montcada desde nuestro nacimiento. Ante esto, tenemos dos grandes 
movimientos que se están dando: El primero es la Marea Granate (La movilización de las jóve-
nes que han sido expulsadas de nuestro país por no tener un futuro digno para ellas), y luego 
tenemos el movimiento sindical (más allá de las obsoletas estructuras de los viejos sindicatos). 
También tenemos muchos ejemplos de lucha, como la referencia de la estiba que ha logrado 
que la patronal no toque ni un puesto de trabajo. O los trabajadores  de la planta de Cúetara 
que han conseguido una subida de salarios para toda la plantilla. Pero queda mucho por ha-
cer en frentes abiertos  que están luchando con mucha fuerza, como son el sector del Taxi, el 
de Las Kellys, el de las Espartanas, o el de la lucha de Lote22 del aeropuerto del Prat donde, 
aunque han conseguido pequeñas pero importantes victorias, toca seguir empujando. Otro 
signo esperanzador es que ahora la lucha sindical entre la juventud está resurgiendo, como por 
ejemplo las trabajadoras de Telepizza y las de Deliveroo, que están luchando por sus derechos 
y plantando cara a esos explotadores. Y nosotros, contra la precarización y el trabajo esclavo, 
desde aquí les decimos que ¡sí se puede!

Toca seguir luchando

Sergi Martín
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Quan al 2015 vam triplicar la nostra representació al Ple mu-
nicipal, passant d’un a tres regidors, érem conscients que 
havíem d’assumir la responsabilitat de provocar el canvi a 
què ens havíem compromès. Avui, dos anys després, com a 
portaveu d’Esquerra puc parlar amb orgull de l’equip i la tas-
ca feta en les difícils circumstàncies en què ens ha tocat governar. Responsabilitat compartida amb 
lleialtat amb els companys d’ICV-EUiA i Círculo. Amb un equip de govern de coalició i en minoria 
i en un consistori fragmentat amb 8 forces polítiques, des d’ERC podem aportar estabilitat, rigor i 
professionalitat a la governabilitat. I ho fem des de la discreció, el respecte i la voluntat de consens 
amb totes les forces polítiques i la ciutadania. Per posar un exemple, el canvi en la situació dels 
equips de futbol locals, que en dos anys han passat d’enfrontaments entre les entitats a la unifi cació 
del futbol base es deu, en primer lloc, a la bona gestió de les directives dels clubs, alliberades de 
la politització que patien amb els anteriors governs, però també a la tasca perseverant, discreta i 
propera d’un regidor com en Salvador Serratosa, capaç de buscar consensos i teixir complicitats. 
Igualment, la il·lusió, la constància i la capacitat de lluita de Montse Ribera, assumint àmbits tant 
complexes com Recursos Humans, seguretat ciutadana, o de vital importància pel dinamisme de 
la ciutat com Comerç, on s’han aconseguit fi tes com la Finestreta Única Empresarial, l’adhesió a l’ 
Administració Oberta de Catalunya o el Punt d’Atenció a l’Emprenedor, enforteixen un equip del que 
només en puc estar orgullós. L’Ajuntament ha de tenir un lideratge i una visió estratègica però també 
ha d’estar al costat de la gent i saber escoltar. Han pasat dos anys i hi ha govern, Programa d’Actua-
ció Municipal, planifi cació i visió estratègica, pressupostos i participació ciutadana. I, sobretot, hi ha 
feina. Seguirem. Ara s’obre una nova etapa també al país. Igual que hem assumit responsabilitats 
a Montcada, estem disposats a fer-ho en els nous reptes i oportunitats que s’obren, culminant un 
procés que, a través de la via democràtica del referèndum, ens porti a un estat democràtic, lliure, net 
i pròsper, on puguem treballar amb respecte i consens amb totes les forces polítiques, les entitats i, 
sobretot, amb tota la ciutadania. Des de Montcada, serem al costat del dret a decidir, de la ciutada-
nia, del referèndum i de la constitució de la nova república catalana.

Compromís i resultats!

El passat Ple del mes de juny es va presentar una moció 
perquè l’Ajuntament de Montcada i Reixac no proporcio-
nés ni mitjans ni personal municipal per a la celebració 
d’una consulta il·legal que pretenen dur a terme els se-
paratistes.
La moció no va prosperar perquè el govern de Montcada i Reixac, un cop més, va deci-
dir col·locar-se al costat dels que volen saltar-se la llei. No és una novetat, és una tònica 
constant d’un govern que exigeix als ciutadans que compleixin la llei, que paguin els seus 
impostos religiosament (amb perdó, Srs. del govern), però que ells han decidit per obra i 
gràcia pròpia quines lleis s’han de complir i quines no.
En aquest punt volem destacar que tot apunta que la consulta separatista que van convocar 
per al proper 1 d’octubre serà més “cutre” que la del passat 9 de novembre. Ja sabem, 
a hores d’ara la pel·lícula: no disposen d’urnes, ni de cens i el més important, no tenen 
empar legal,  el que ells mateixos s’atorguen.
I amb aquest panorama el govern de Montcada i Reixac, al qual li agraden molt més les 
“performance” que treballar pels problemes reals dels ciutadans, primer se’ns van a les 
portes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya per acovardir els jutges i ara es col-
loca al costat dels que volen perpetrar un cop d’Estat a Espanya.
No hi ha democràcia sense llei i aquesta no es pot saltar quan a un li ve de gust. Les nor-
mes del joc són les que són i es poden canviar, però és molt perillós que la classe política 
triï quines lleis es compleixen i quines no. Els que avui fan divisions entre demòcrates i 
antidemòcrates, pel fet d’estar a favor o en contra del referèndum separatista estan duent 
a terme un perillós joc, que de ben segur se’ls tornarà en contra.
A Cs ho tenim clar, mai donarem ni un pas enrere. Fa temps que vam decidir trencar el 
silenci a Catalunya i ara exigim al Sr. Puigdemont que posi les urnes, però les de veritat, que 
convoqui eleccions autonòmiques per desallotjar el separatisme de la Generalitat. Una altra 
Catalunya és posible. Visca Montcada i Reixac, visca Catalunya i visca Espanya!

Un govern fora de la llei

Óscar Pérez

El PP presentó una moción el pasado Pleno para que el Ayun-
tamiento cumpla con la ley y no colabore en esta farsa de los 
independentistas el 1 de octubre: en concreto, para que no 
proporcione medios humanos ni materiales a un gobierno de 
la Generalitat que no tiene urnas, ni censo, ni papeletas ni 
funcionarios dispuestos a inmolarse. Pues bien, la moción del 
PP fue rechazada porque las izquierdas radicales que gobiernan en Montcada han decidido 
que van a incumplir la ley y que harán lo que les dé la gana, típico de regímenes totalitarios 
y fascistas. Sin embargo, son muy escrupulosos con la ley cuando nos piden que paguemos 
religiosamente los impuestos y tasas municipales. Nosotros sí hemos de cumplir la ley, ellos no 
hace falta, muy en la línea de cualquier gobierno populista que nos venga a la cabeza.
Es importante tener una premisa clara: los referéndums deben cumplir una serie de requisitos 
para que puedan ser considerados democráticos: no pueden celebrarse si la Constitución o 
una ley conforme a ésta no los estipula, lo cual ya es motivo sufi ciente para desacreditar las 
intenciones del gobierno independentista catalán, pero hay más, como por ejemplo que la 
autoridad administrativa debe ser neutral, que debe ofrecer información objetiva de las conse-
cuencias o que los medios de comunicación públicos deben tratar con igualdad las opciones. 
Me da la impresión que no es necesario demostrar que ninguno de estos criterios se cumple, 
ni siquiera mínimamente, con el actual gobierno de la Generalitat. De hecho son criterios muy 
elementales que no debería ser necesario ni recordar, ni mencionar siquiera, pero que, en las 
actuales circunstancias se hace preciso poner en el debate, para dejar claro que lo que se pre-
tende en Catalunya ni es, ni puede ser, ni será un referéndum, le podrían llamar de cualquier 
otra manera, por ejemplo, manifestación independentista, domingo festivo, día de teatro en la 
calle… pero no referéndum. 
El 1 de octubre no habrá ningún referéndum, quizás una nueva manifestación imaginativa, 
pero el problema seguirá al día siguiente, se deberá administrar el engaño y las no pocas frus-
traciones de gente de buena fe, algunas veces.

El 1 de octubre no habrá ningún referéndum

Eva García

En compliment del Codi Ètic de la CUP Montcada i Reixac 
durant aquest estiu donarem compliment al relleu de regidors 
al qual ens vam comprometre a mig mandat. Perseguint er-
radicar alguns mals vicis d’apoltronament i d’acumulació de 
poder durant moltes legislatures, per predicar amb l’exemple 
prenent mesures de renovació radicals, abans de les eleccions 
es va creure convenient que el mandat fos partit i hi hagués un relleu al cap de 2 anys. Aquest 
relleu en cap cas modifi carà ni el compromís que vam adquirir amb els veïns i veïnes a les 
eleccions municipals, ni la línia d’actuació política que ha desenvolupat la CUP tot aquest 
temps. Si d’una cosa en podem estar particularment orgullosos i orgulloses és en haver allunyat 
l’allargada i constant ombra de la corrupció que s’hi havia instal·lat sobre Montcada.
Els resultats de les eleccions municipals van ser capritxoses i va deixar un escenari difícil per 
la CUP, on el govern en minoria necessitava un vot per sumar majoria. Hem hagut de fer molts 
aprenentatges sobre la marxa, hem hagut de prendre algunes decisions difícils i hem comès 
alguns errors i encerts. Amb un sol regidor a l’oposició és complicat arribar a tots els racons de 
l’ajuntament, i fi scalitzar totes i cadascuna de les àrees. Tot i així hem engegat algunes línies de 
treball molt interessants com el projecte de transparència, bon govern i corrupció: ‘Montcada 
del Revés’ amb les Vises del César o l’aportació montcadenca a la trama INIPRO o el seguiment 
de les polítiques mediambientals sobre el territori i la seva preservació i protecció.
Aquests dos anys que vénen, veurem, o no, si l’actual govern de Montcada i Reixac és capaç 
d’acomplir el seu PAM. Si ha estat i és un error, haver confi at en un suposat govern d’esquerres; 
veurem si és capaç de fer polítiques d’esquerres, i si el compromís per la democratització de 
les institucions municipals i del país és seriós o només és postureo. Venen mesos on es poden 
donar condicions immillorables per engegar transformacions profundes a les institucions i més 
important encara, la forma com ens governem. Bon estiu i l’1-O, votarem!

Relleu al grup municipal

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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8 l dissabte
Festa. I De la Canalla Teula. Hora: 

11.30h. Lloc: Espai Miquel Poblet. Or-

ganitza: Castellers de Montcada i UMM.

Música. Actuacions de hip-hop i Jam 

Session. Hora: 21h. Lloc: Cafè Colon. 

Gratuït.

9 l diumenge
Solidaritat. ‘Mulla’t per l’esclerosi múlti-

ple’. Hora: 12h. Lloc: Piscina del Mont-

cada Aqua.

Jornada. Per elaborar el programa de di-

namització del Rec Comtal. Hora: 12h. 

Lloc: Rec Comtal (entre Can Sant Joan 

i Vallbona).

10 l dilluns
Assemblea informativa. Sobre la conne-
xió entre Can Cuiàs i Ciutat Meridiana. 
Hora: 19.30h. Lloc: CC Can Cuiàs. 

11 l dimarts
Taller. Elaboració d’un portallàpissos de 
fang. Hora: 18h. Lloc: CC La Ribera.

Taller. Jocs per a infants de 12 a 16 anys. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Inauguració. Exposició de Ramón Her-
moso. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

14 l divendres
Taller. Monogràfi c sobre cuina d’estiu. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. 
Inscripcions: alzina@montcada.org.

15 l dissabte
Teatre. ‘Seqüències’, obra de creació prò-

pia del Taller de Teatre (Aula de Teatre). 

Hora: 19h. Lloc: Kursaal (veure pàgina 

18).

17 l dilluns
Taller. Monogràfi c d’arrossos. Hora: 

18h. Lloc: Centre Cívic l’Alzina. Inscrip-

cions: alzina@montcada.org.

20 l dijous
Taller. ‘Qui és Anthony Brown?’, activi-

tat familiar de joc i descoberta. Hora: 

17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

7 8 9

14 15 1611 12 1310
R.Miró El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixDuran

V.Nieto

J.Relat Rivas DuranV.Nieto

19 2120

J.Relat J.Relat

22 23

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

17 18
J.Vila C.Pardo C.Pardo

8 DE JULIOL, 11.30H
ESPAI MIQUEL POBLET

I FESTA DE LA CANALLA TEULAAgenda
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Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

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

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

EXPOSICIÓ
PINTURA DE 
SENSACIONS
de M. Viaplana
Fins al 23 de juliol

TEATRE
SEQÜÈNCIES

Taller de Teatre
15 de juliol, 19h

EXPOSICIÓ
Estels, ermites 
i esglesioles de 
Collserola
Mariano Pagès
Fins al 22 de juliol

Amb castells, infl ables, gimcanes, 
tallers i concerts 
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CURTMETRATGE SOBRE EL ‘BULLYING’
‘Colgado’, de Maria Medinilla i Roger Grau, rep 
dos premis al Festival de Cinema de València

La 17a campanya arqueològica al 
jaciment ibèric Les Maleses, duta 
a terme del 6 al 29 de juny, ha 
permès obtenir noves dades so-
bre la fase preurbana del poblat, 
datat als segles IV-III a.n.e, i do-
cumentar un ritual fundacional 
propi del món iber. La interven-
ció la promou cada any el Museu 
Municipal, amb el suport dels 
ajuntaments de Montcada i Rei-
xac i Sant Fost de Campcentelles, 
a més de l’INS Montserrat Miró, 
el Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina i el CASB (Con-
sortium for Advanced Studies in 
Barcelona).

Fase preurbana. Enguany la cam-
panya s’ha centrat a excavar la 
plataforma granítica on estaven 
assentats els habitatges per trobar 
vestigis dels primers habitants del 
poblat, que vivien en cabanes, tal 
com demostra la gran quantitat de 
forats de pal localitzats, així com 
algunes sitges per guardar gra i 
un petit dipòsit d’aigua. “Sempre 
hem sospitat que va existir un 
nucli de població anterior a les 
construccions, però encara no 

hem pogut documentar-ne la 
cronologia exacta, que podria 
remuntar-se al segle Vè a.n.e 
o, fi ns i tot, més enrera”, ha 
explicat una de les directores de 
la campanya, Mercedes Duran. 
Aquest extrem només es podria 
concretar si es localitzés material 
ceràmic d’importació, provinent 
del comerç fenici o grec. 

Ritual. Aquesta campanya tam-
bé ha permès localitzar les restes 
òssies  d’un animal, possiblement 
una ovella o una cabra, diposita-
des sota el paviment d’una de les 
cases del poblat. Segons Duran, 
aquesta troballa està relacionada 
amb el ritual de sacrifi ci fundacio-
nal, de tipus domèstic, que els 
ibers feien amb motiu de la cons-
trucció de les noves llars i que con-
sistia en l’enterrament de part de 
l’animal als angles de les habitaci-
ons i a sota del terra –normalment 
el crani i les potes. 
“Fins ara, havíem documen-
tat el ritual d’abandonament, 
però és la primera vegada que 
trobem vestigis d’un ritual de 
fundació”, ha explicat l’arqueò-
loga. La següent fase consistirà a 
netejar, inventariar i classifi car tots 
els materials trobats, tasca que es 
realitza a l’INS M.Miró amb l’ob-
jectiu de procedir a la seva anàlisi 
i posterior  estudi. Les conclusions 
defi nitives es faran públiques al 
març de l’any vinent. 

Laura Grau | Redacció

La campanya arqueòlogica aporta noves 
dades sobre la fase preurbana del poblat
La principal troballa són les restes d’un ritual de sacrifi ci fundacional domèstic que feien els ibers abans de construir un habitatge

LES MALESES

Vista del poblat des d’un dron on es pot apreciar la distribució de les cases i els carrers que conformen el poblat ibèric de Les Maleses

Fent arqueologia a 
40 graus sota el sol
Les altes temperatures de mitjan de 
juny van fer que la campanya d’ex-
cavacions fos especialment dura per 
a la trentena d’arqueòlegs i volunta-
ris que hi van participar, la majoria 
alumnes i exalumnes de l’INS Mont-
serrat Miró. La feina suposa un gran 
esforç físic perquè cal moure terres 
i pedres i, alhora, actuar amb cura 
per no passar per alt cap material 
que pugui aportar dades sobre com 
vivien  els nostres avantpassats | LG 
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El ritual de fundació 
consistia a enterrar 
parts d’un animal a 
sota del paviment
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Mariano Pagès va explicar com va fer la imatge de l’església de Santa Maria de Montcada

FOTOGRAFIA

Mariano Pagès retrata esglésies 
de Collserola sota cels estrellats
‘Estels, ermites i esglesioles’ es podrà veure a la Casa de la Vila fi ns al 22 de juliol

FI DE TEMPORADA
La Coral del Turó s’acomiada amb la Montisonense

La Coral Mare de Déu del Turó va tancar la temporada el 24 de 
juny amb un concert a l’església de Santa Engràcia juntament 
amb la coral Montisonense, procedent de Monzón (Osca). La visi-
ta d’aquest grup  forma part de l’intercanvi que han protagonitzat 
les dues corals ja que tres setmanes abans, la coral montcadenca 
va viatjar a aquesta població, on també va actuar | LR

ALS BARRIS

Can Sant Joan i la Ribera inauguren 
l’estiu amb les seves festes majors
Els organitzadors combaten la intensa calor del mes de juny amb activitats d’aigua
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AULES OBERTES
Alumnes de l’Aula de Música actuen a l’Auditori

Amb motiu del fi nal de curs, 
la setantena d’alumnes dels 
diferents cursos de l’Aula de 
Música van fer aules obertes 
a l’Auditori els dies 29 i 30 de 
juny. El primer dia van tocar 
els de música, guitarra, pia-
no i grup de combo, amb un 
repertori variat, des de temes 
del Renaixement, passant pels 
clàssics i populars, fi ns a pe-
ces actuals com ‘Valery’ o ‘City 
of stars’. El segon dia va ser 
el torn de la música moderna 
amb guitarra elèctrica, baix, 
saxo i bateria, destacant el 
blues conjunt que van tocar els alumnes de totes les disciplines, que 
es va repetir com a jam session al fi nal de l’aula oberta | LR

FOTOGRAFIA
L’Afotmir, tercera a la Lliga Espanyola de Fotografi a
L’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac ha tornat a demos-
trar la seva qualitat tècnica obtenint el tercer lloc de la classifi cació 
a la Lliga Espanyola de Fotografi a –competició que l’any passat va 
guanyar. A més, un dels socis de l’entitat, Manel García, ha obtin-
gut el primer premi en l’apartat de fotografi a de nus. L’autor im-
parteix regularment tallers sobre aquest tipus de fotografi a artística 
a la seu de l’Afotmir per compartir els seus coneixements amb la 
resta de socis. L’entitat va cloure la temporada amb un sopar de 
germanor el 30 de juny | LG
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Les Olimpíades del grup Bocachanclas, a la plaça del Bosc, van ser tot un èxit Una nena llisca sobre un infl able d’aigua a la Ribera

L’afl uència de públic va ser la 
tònica de la Festa Major de Can 
Sant Joan, que es va celebrar 
del 18 al 25 de juny. Entre les 
activitats més participatives des-
taca el festival de playbacks i les 
Olimpía des, així com el cicle de 
concerts per a joves que va aco-
llir per primera vegada l’escola El 
Viver. L’AV ha fet una valoració 
positiva del desen volupament de 
la festa, “que no seria possible 
sense la implicació d’entitats i 
penyes, que permeten diversifi -
car el programa”, ha dit el presi-
dent, José Luis Conejero. 
La Ribera va viure la seva festa 
major del 23 al 25 de juny amb 
activitats especialment pensades 

per a la canalla, en què van des-
tacar la revetlla de Sant Joan i la 
matinal amb infl ables aquàtics. 
El president de l’AV, Jaime Im-
bernón, ha lamentat la conducta 

incívica d’alguns veïns, que va 
difi cultar el normal desenvolupa-
ment d’alguns actes de la festa, i 
la descoordinació en les tasques 
de neteja de l’espai públic.

Fins al 22 de juliol es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
titulada ‘Estels, ermites i esgle-
sioles de Collserola’, un recull 
fotogràfi c sobre l’arquitectura 
religiosa del Parc Natural de 
Collserola de Mariano Pagès 
(Avellaneda, Argentina, 1976), 
que té com a fi l conductor els 
estels i el cel nocturn. Arqui-
tecte de formació i veí de Santa 
Maria de Palautordera des del 
2002, Pagès treballa en projectes 
fotogràfi cs i audiovisuals que te-
nen com a tema comú el pas del 
temps, el patrimoni, la història, 
la natura i l’activitat humana en 
territoris emblemàtics de Catalu-
nya. “Són l’excusa per abordar 

una feina més artística que no 
pas de divulgació històrica”, va 
explicar Pagès durant la inaugu-
ració, que va tenir lloc el 20 de 
juny amb la presència del presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 

Sánchez (ERC). Les obres de la 
mostra estan fetes en condicions 
de foscor absoluta amb la tècnica 
de llarga exposició i estan reuni-
des en un llibre, el tercer volum 
de la col·lecció d’Estels i Ermites. 

Laura Grau | Montcada
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Laura Grau | Redacció

Enguany els alumnes del taller ‘La creació d’un espectacle’, de la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni, presenten una obra creada per 
ells mateixos en lloc d’adaptar textos d’autors. Inspirat en esce-
nes mítiques d’algunes pel·lícules, el muntatge ‘Seqüències’ trac-
ta temes d’abast universal com les relacions humanes, la soledat 
i la tolerància i utilitza la música com a generador d’emocions. 
Cada actor composa diferents etapes de la vida d’un personatge.    
L’obra es podrà veure el 15 de juliol al Kursaal (19h) | LR

AULA DE TEATRE
Els alumnes del taller estrenen ‘Seqüències’ el dia 15

La ballarina montcadenca, de 16 anys, ha assolit fi tes importants 
aquesta temporada com a membre de tres grups de competició de 
dansa urbana. Amb el grup QDS Youth, ha quedat primera al torneig 
de Saragossa; amb Superblack, ha guanyat a Lleó, Viladecans i Dnce 
Barcelona, i amb la banda QDS Megacrew també ha triomfat a Vila-
nova i la Geltrú, Esparraguera, Blanes, Idance Granollers i Urbance 
Barcelona. Els seus pares, Txema Moreno i Eva M. Hernández, tam-
bé han fet una excel·lent temporada en la categoria d’adults | LG

DANSA URBANA
Maria Moreno tanca una excel·lent temporada

Bona acollida de les festes de Sant Pere
L’AV de Vallençana-Reixac 
va celebrar les festes de 
Sant Pere del 29 de juny 
al 2 de juliol amb la col-
laboració d’Amics de Rei-
xac, que va organitzar la 
revetlla; el restaurant Les 
Claus de Sant Pere, que 
va acollir un sopar concert 
amb Jordi Bardella, i el Museu Municipal, que va aportar una exposició 
sobre viticultura a la matinal del dia 2, amb tallers i tastet de vins | LR
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Els guionistes i directors Maria 
Medinilla i Roger Grau han re-
but dos reconeixements desta-
cats al Festival Internacional de 
València-Cinema Jove –celebrat 
del 23 de juny a l’1 de juliol– pel 
curtmetratge ‘Colgado’, que han 
escrit i dirigit conjuntament. El 
treball s’ha endut un dels tres 
premis del públic i el guardó es-
pecial ‘La aventura del saber’ del 
programa de La 2 de TVE al 
millor projecte realitzat dintre de 
l’àmbit educatiu. “Aquest reco-
neixement ens satisfà especial-
ment perquè inclou el passi de 
‘Colgado’ a la televisió nacio-
nal i una entrevista al plató del 
programa per presentar-lo”, ha 
explicat Medinilla, que valora 
positivament la projecció pública 
que donen premis com aquests a 
la seva feina.

Repte creatiu. El projecte va sor-
gir en el marc d’un seminari de 
fi cció de l’últim curs del Grau de 
Comunicació Audiovisual de la 

Universitat Ramon Llull. Es trac-
ta d’un plànol seqüència de 15 
minuts que transcorre en una ha-
bitació i que explica la reacció de 
tres noies quan s’assabenten que 
la jove a qui assetjaven s’ha suïci-
dat. Les protagonistes són Can-
dela Antón i Elisabet Casanovas 
–actrius de la sèrie de TV3 ‘Mer-
lí’– i Martina Roura i Alba Aloy.  
“Va ser una aposta arriscada, 
tant des del punt vista formal 
com argumental, però ha fun-
cionat”, ha dit la directora, qui 
destaca la naturalitat de l’equip 

d’actrius. Medinilla i Grau treba-
llen ara en la  postproducció d’un 
curtmetratge basat en l’obra de 
Federico García Lorca ‘Yerma’ i 
han començat a preparar el guió 
del seu primer llargmetratge, 
que compta amb l’apadrinament 
de la directora Judith Colell. 
Units en la productora Young 
Soul, aquest tàndem crea tiu va 
debutar amb el curt ‘Manuel’ i va 
fer la seva primera incursió al tea-
tre amb l’obra ‘Papá’, estrenada a 
la Sala Microa teatre de Barcelona 
l’any passat.

El Kursaal acollirà l’11 de juliol 
(19h)  la inauguració de la prime-
ra exposició de pintura del mont-
cadenc Ramón Hermoso, veí de 
Can Sant Joan. Nascut a la lo-
calitat granadina de Guadix fa 
85 anys, Hermoso va arribar a 
Montcada i Reixac l’any 1951, on 
va regentar una coneguda ferre-
teria i drogueria al carrer Viver 
durant més de tres dècades. Tot 
i la seva dedicació al negoci de la 
decoració i la pintura industrial, 

sempre va trobar estones lliures 
per posar-se a pintar a casa seva, 
afi ció que li ve de la infància. 
“Quan estava a Granada vaig 
anar a una acadèmia on em 
van ensenyar algunes nocions 
de dibuix amb carbonet, però 
després he anat aprenent sol i 
aplicant els colors a la meva 
manera”, explica aquest pintor 
autodidacta que té la casa plena 
de quadres, la majoria paisat-
ges, però també algunes natures 
mortes.

PINTURA

Veí de Can Sant Joan, és afi cionat a la pintura des de petit

Laura Grau | Can Sant Joan
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Hermoso, davant d’algunes de les obres que exposarà a partir de l’11 de juliol al Kursaal

Ramón Hermoso exposa 
per primer cop al Kursaal

CINEMA

El curtmetratge ‘Colgado’, premiat 
al Festival Internacional de València
La directora i guionista montcadenca Maria Medinilla l’ha codirigit amb Roger Grau 

Laura Grau | Redacció
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El tàndem creatiu format per Maria Medinilla i Roger Grau, amb els premis del festival valencià
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La nedadora Marina Castro i el 
jugador de futbol sala Joan Pare-
des han estat els grans triomfadors 
de la gala dels Premis Esportius 
2017 que s’havia de celebrar el 6 
de juliol –al tancament d’aquesta 
edició– al Teatre Municipal sota 
l’organització de l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME) amb 
la col·laboració de Montcada Co-
municació. Als seus 18 anys, Cas-
tro, del CN Sabadell, ha debutat 
aquesta temporada a la categoria 
absoluta jove i l’estiu passat, encara 
com a júnior, va guanyar dues me-
dalles d’or i una de plata al Cam-
pionat d’Espanya i va acabar entre 
les deu primeres, en dues proves, al 
Campionat d’Europa. Aquest any 
ha guanyat dos ors, en individual 
i per equips a la categoria júnior 
2, al campionat de Catalunya en 
fons indoor i ha format part de 
les concentracions de l’equip de 
natació ESP 2020 que està prepa-
rant els Jocs Olímpics de Tokio. 
Castro ha guanyat per tercer any 
seguit aquest guardó, superant la 
taekwondista Soomi Jo Lee (Lee 
Young Montcada) i la jugadora 
cadet d’handbol Mireia Heredia 
(CH La Salle).  
A nivell masculí, el jurat presidit 
pel regidor d’Esports i president de 
l’IME, Salvador Serratosa (ERC), 
ha recompensat el rendiment de 
Joan Paredes, jugador de futbol 
sala de 18 anys del Catgas Ener-

gia Santa Coloma des de fa tres 
temporades. En el seu últim any 
com a juvenil, el montcadenc s’ha 
proclamat campió d’Espanya amb 
la selecció catalana sots-19 i ha 
guanyat la Copa Catalunya amb el 
seu equip, del que és el capità. A la 
votació dels Premis Esportius 2017, 
Paredes ha superat el també juga-
dor de futbol sala Sergio González 
(FC Barcelona) i l’atleta Aitor Mar-
tín (Joventut Atlètica Sabadell). 

Més premis. A la resta de categories,
Francisco Javier Aguado, tècnic 
del sènior A del CTT La Unió, 
ha estat considerat el millor entre-

nador de la temporada 2016-2017 
per davant d’Erik Corral (RCD 
Espanyol) i José Antonio Montes 
(CD Montcada).  D’altra banda, 
la Joventut Atlètica Montcada ha 
rebut el guardó a la millor entitat, 
superant el Roller Can Cuiàs, la 
secció de patinatge de l’Associació 
Esportiva Can Cuiàs, i el Club de 
Ball Esportiu Eva Nieto Dansa. 
El premi al millor equip, i que ha 
estat una de les novetats d’aquesta 
edició, ha estat per al sènior A del 
CTT La Unió que ha superat en 
la votació del jurat l’aleví B de l’EF 
Montcada i el primer equip del 
CD Montcada. 

PREMIS ESPORTIUS 2017

El CTT La Unió, guanyador de dos premis, pel seu primer equip i el seu entrenador, i la JAM també han estat reconeguts

Marina Castro i Joan Paredes, guardonats 
com els millors esportistes de Montcada
Rafa Jiménez | Redacció

ESCACS
L’Open Internacional Ciutat de 
Montcada celebra el 25à aniversari 
i recorda els seus precursors

Marina Castro (CN Sabadell) continua amb la seva gran progressió al món de la natació Joan Paredes (Catgas E. Santa Coloma) s’ha acomiadat de la categoria juvenil amb grans èxits

La gala que organitzen l’IME i 
Montcada Comunicació des de fa 
set anys seguits també ha servit 
perquè el culturista Miguel Millán 
rebi el guardó especial del jurat. 
Xavi Benítez, exjugador del CH 
La Salle que s’ha retirat aques-
ta temporada, i Jonatan Martín, 
uns dels monitors de zumba amb 
més repercussió a nivell inter-
nacional, han rebut un premi per la seva trajectòria esportiva. Jordi 
Álvarez, expresident de l’UB MiR, ha estat reconegut per la seva dedi-
cació al món de l’esport federat; Joan Cervera, per la seva col·laboració 
altruista amb diferents entitats; Emilio Léon, per la seva dedicació al 
món de l’esport escolar, i el col·legi Reixac, per la promoció del joc net 
als Jocs Escolars | RJ 
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Miguel Millán, premi especial del Jurat
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L’indi Shyam Sundar, de 25 
anys, ha estat el guanyador de la 
25a edició de l’Open Internacio-
nal Ciutat de Montcada que va 
organitzar la Unió Escacs Mont-
cada entre el 26 de juny i el 3 de 
juliol a l’Espai Cultural Kursaal. 
Sundar, Gran Mestre Internacio-
nal des dels 20 anys, va arribar 
a la darrera jornada a la segona 
posició, empatat a punts amb el 
líder, el rus Vladimir Burmakin. 
Ambdós van fer taules contra 
els seus últims rivals i, empatats 
a 7 punts, la victòria va ser per 
a l’escaquista indi gràcies al siste-
ma de desempat performance, que 
té en compte la puntuació ELO 
dels adversaris de cada jugador. 
Amb aquest triomf, Sundar, que 
ha estat tres vegades campió ju-
venil d’Àsia, es treu l’espina de 
l’any passat, quan en el seu debut 
al torneig va quedar a la segona 
posició, empatat a punts amb el 

peruà Emilio Córdova. “Aquest 
és un Open ben organitzat, 
amb molt bon ambient i una 
sala de joc adient. Estic molt 
satisfet perquè ha estat una 
competició bastant igualada 
amb un nivell força exigent”, 
va dir el campió a la fi nalització. 

Al grup B, el guanyador va ser  
David García (CE Castellbisbal) 
per davant de Pablo Castrillo 
(CE Cornellà) i Vladimir Cher-
nikov (Peón Negro). Al grup C, 
Jorge Villa (Colon Sabadell) va 
superar Francisco Maqueda (Co-
lon) i Joan Ferrés (Penya Mollet).

L’Open va comptar amb la par-
ticipació de 212 jugadors de vint 
nacionalitats diferents, destacant 
una nombrosa delegació de l’Ín-
dia i alguns debutants que prove-
nien de Turquia i Singapur. En 
total, es van lliurar sis noves nor-
mes internacionals. 

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

ESCACS

L’indi Shyam Sundar guanya el 25è 
Open Internacional Ciutat de Montcada
El Gran Mestre Internacional, que va ser segon l’any passat, ha estat el campió per un sistema de desempat 

Els tres primers classifi cats del grup A, acompanyats per les autoritats, així com pels representants de l’UE Montcada i dels patrocinadors 

L’Open Internacional Ciutat de 
Montcada va néixer al 1992, 
tres anys abans de la fundació 
de l’UE Montcada, fruit de la 
fusió del CE Montcada i el CE 
Bifurcació. Els seus respectius 
presidents, Jaume Izquierdo i 
Reyes Cantero, van ser els pre-
cursors d’aquest torneig que, 
amb el temps, s’ha consolidat 
com el tercer millor de Catalu-
nya, adquirint gran repercussió 
internacional. 
L’acte de clausura de l’última 
edició va comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa de Montcada, 
Laura Campos (ICV-EUiA), 
el director del Consell Català 
de l’Esport de la Generalitat, 
Antoni Reig, i el president de la 
Federació Catalana, Pepo Viñas. 
En les seves respectives inter-
vencions, tots tres van felicitar el 
club pel 25è aniversari de l’Open, 
amb una especial referència per a 
Jaume Izquierdo, que encara hi 
col·labora en l’organització i com-
peteix al grup C | RJ

Un quart de 
segle d’un 
torneig de gran 
prestigi
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FUTBOL 
L’UE Sant Joan-Atlètic presenta l’equip el 7 de juliol 
El club de Can Sant Joan continua 
reforçant-se i ha anunciat els fi txat-
ges del porter Alfonso Medina (Ol. 
Can Fatjó) i dels jugadors Damián 
Obispo (CE Districte 030), Robert 
Bargués  –a la foto– i Ricky López 
(ambdós de la Unifi cació Bellvit-
ge). El club, que el 7 de juliol pre-
sentarà l’equip al seu estadi (20h), 
també ha anunciat que Scott Sese 
torna després d’haver-se recupe-
rat de la seva lesió. D’altra banda, 
l’himne de l’UE Sant Joan va ser 
un dels tres fi nalistes del concurs que el programa ‘Tot Gira’ de Catalu-
nya Ràdio va organitzar per escollir el millor himne del futbol català. El 
guanyador va ser el del FC Fruitosenc | RJ  

L’UD Santa María perfi la la seva pretemporada

El club de Terra Nostra ja ha tancat tres amistosos per a la pretempo-
rada al mes d’agost en què visitarà el camp del Sant Cugat Esport B, 
el camp del Racing Vallbona, que entrena el montcadenc Víctor ‘Fulla’ 
Ortega i rebrà l’UD Marina-CE Mercantil, de Quarta, el dia 26, a la Fer-
reria. A la imatge superior, els nous fi txatges de la temporada | RJ  

L’atleta de la Joventut Atlètica 
Sabadell va aconseguir la meda-
lla de bronze a la categoria abso-
luta a la cursa dels 800 metres 
del Campionat de Catalunya a 
l’aire lliure que es va disputar el 
27 de juny a Barcelona. El mont-
cadenc, que va fer un temps 
d’1:51.60, va ser el segon a la fi nal 
B i, tenint en compte els resultats 
del Meeting Internacional que 
va guanyar Ayane Souleiman, 
va fer el tercer millor temps en-
tre els catalans. Martín només es 
va veure superat per Pol Moya 
(CAV Andorra), 12è a la fi nal A 
amb 1:48.13, i Guillerm Carner 
(CA Igualada), primer a la fi nal 
B amb 1:50.72 | RJ

Aitor Martín, 
bronze al 
Campionat 
de Catalunya

Aitor Martín, amb la seva medalla de bronze
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L’equip verd ha anunciat la incorporació de sis jugadors

FUTBOL

El CD Montcada manté 
el grup que va ascendir

El CD Montcada mantindrà l’es-
tructura de l’equip que va acon-
seguir l’ascens a 2a Catalana, tot 
i que reforçarà algunes posicions. 
El club verd ha confi rmat els fi t-
xatges dels porters Gerard Daza 
(La Torreta) i Dani Pérez (UE 
Poble Sec) i dels jugadors Mama-
dou Sidibe (UD Santa María), 
Víctor Rosas (G. Iberiana), Álva-
ro García (Júnior) i Marcos Guer-
rero (U. Llefi à). Adrián Simón, 
Álex Pérez, Cristian Vaca, Álex 
Dávila i Marc García s’afegeixen 
al grup de futbolistes que han re-
novat i són baixa Edgar Lorenzo, 
Nil Encinas, Eric Yáñez, Carlos 

Martínez i Jordi Suils. L’equip de 
José Antonio Montes començarà 
la pretemporada el 31 de juliol i 
ha confi rmat tres amistosos per 
al mes d’agost al camp de l’UE 
Rubí (el dia 9), el CP Sant Cris-
tóbal (el 13) i l’UE Llagostera B 
(el 19). Els verds es presentaran el 
26 d’agost, a les 19h, i després ju-
garan contra la CF Montanyesa. 

Juvenil. Ho té molt complicat per 
pujar a Primera Divisió com un 
dels 9 millors segons classifi cats. 
Haurà d’esperar al mes de setem-
bre i necessita que quatre equips 
renunciïn a la seva plaça | RJ 

La plantilla del CD Montcada es va reunir el 22 de juny per començar a pensar en la propera temporada
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Oriol Roig dirigirà el juvenil femení de l’FC Cerdanyola
El jove tècnic montcadenc, que aquesta temporada ha dirigit el sènior 
femení del CD Montcada, afronta un nou repte i es farà càrrec de 
l’equip juvenil femení de l’FC Cerdanyola tenint com a segon tècnic el 
també montcadenc Adrián García | RJ  
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TAEKWONDO

El Lee Young 
Montcada obté 
grans resultats 
al Campionat de 
Catalunya Infantil 
i Adult de Poomsae

El Lee Young Montcada va aconseguir 17 medalles al Campionat de 
Catalunya de Poomsae Infantil i Adult que es va disputar el 25 de juny 
a Barcelona. Soomi Jo Lee va guanyar dos ors, un a la categoria màster 
1 i un altre fent parella 2 amb José Luis Estudillo. El júnior Christian 
Villar també va pujar a l’esglaó més alt de podi. El cadet Ian Patón es va 
emportar l’argent, metall que també van obtenir Evelina Podjapolskaja i 
Joel Lee (sènior 2), Sebastián León (màster 2), Alba Rodríguez i Carlos 
Escolies (parella 1), així como Raúl David, Carlos Escolies i Antonio Ege-
da (trio 1). El benjamí Izan Mateo i l’infantil Jan Nadal van ser tercers, 
posició que també van ocupar Alba Rodríguez i Raúl David (sènior 1), 
Javier Caparrós i Sergi de Castro (sènior 2), Juan Carlos Ordóñez (màs-
ter 1) i Mírima Caravaca i Carlos Escolies (parella 1) | RJ

.....Minut i resultat....................................
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Endansa guanya dos ors al 
Campionat d’Espanya coreogràfi c
El Club de Ball Esportiu Eva Nieto Dansa va obtenir 
uns grans resultats al Campionat d’Espanya Lla-
tí que es va disputar entre el 23 i el 25 de juny a 
l’Eliana (València). En el seu debut en una competi-
ció estatal a la modalitat de ball coreogràfi c, el club 
local va aconseguir dues medalles d’or a les catego-
ries absoluta i juvenil amb els equips Flores (Míriam 
Saint Germain, Maria Barcons, Marta García, Muriel 
Pascual i Ainhoa Navarro) i Chayanne (Núria Sabe, 
María García, Mariona Capella, Laia Titos, Alba Aré-
valo, Elsa García, María Bejarano, Aina Martínez, 
Judit Sobrevia i Emma Macià) –a la foto–, respecti-
vament. Azúcar Moreno (Aina Nadal, Mariona Mar-
tínez, Judith Munuera, Eva Viñals, Laira Torruella, 
Noelia González, Marta López, Mar Arias i Tània 

Moviments de mercat amb 
jugadors montcadencs
El CE Europa, un dels històrics del 
futbol català que actualment juga 
al grup 5è de Tercera Divisió, s’ha 
reforçat per a la propera tempo-
rada amb dos montcadencs. Es 
tracta d’Álex Torres, ex-jugador de 
l’UE Sant Joan-Atlètic que aquest 
any ha jugat a Tercera amb el FC 
Cerdanyola, i Arnau Riera, que 
ha decidit deixar de defensar la 
porteria del CE Sabadell B des-
prés del seu descens a Primera 
Catalana. D’altra banda, el també 
montcadenc Carlos Guzmán, que 
ha disputat la promoció d’ascens 
a Segona B amb el Vilafranca, ha 
fi txat pel Terrassa FC, també de 
Tercera Divisió | RJ 

FUTBOLHANDBOL
Nit d’homenatges i reconeixements durant el sopar 
de cloenda de la temporada del CH La Salle
El Club Handbol La 
Salle va organitzar el 
30 de juny al pati de 
l’escola La Salle el 
seu tradicional sopar 
que serveix per aca-
bar la temporada. 
Aquesta trobada de 
caire festiu va ser-
vir per homenatjar 
Xavi Benítez, Manel 
Gámiz i Chus Jimé-
nez, que han anunciat
la seva retirada del primer equip lassal·lià. Emilio León, ex-jugador 
del club, ex-àrbitre internacional i membre de la Federació Catalana 
d’Handbol, va rebre la insígnia d’or del club –a la foto, entre l’alcal-
dessa de Montcada, Laura Campos (ICV-EUiA), i el president del CH 
La Salle, Enric Expósito. El fotògraf Pere de Lamo també va rebre un 
reconeixement per la seva incansable col·laboració amb l’entitat | RJ

FUTBOL SALA
Representació local a la selecció catalana d’àrbitres 
que s’ha proclamat campiona d’Espanya 
La selecció cata-
lana del comitè 
tècnic d’àrbitres 
de futbol sala ha 
revalidat el títol i 
ha guanyat, per 
segon any con-
secutiu, el Cam-
pionat d’Espanya 
d’Àrbitres de Fut-
bol Sala que es va 
disputar el 24 de 
juny a Las Rozas 
(Madrid). La se-
lecció catalana, que ha comptat amb una representació montca-
denca formada pel tècnic Amadeo Zurita i el jugador Eric Cruz, 
va superar els quarts de fi nal contra l’Aragó (4-1) i les semifi nals 
contra l’equip de la Comissió Tècnica Nacional d’Àrbitres de Fut-
bol Sala (CNTFS) (4-1). A la fi nal, els àrbitres catalans va derrotar 
Múrcia, també per 4 a 1 | RJ 
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Amb motiu del seu 50è aniversari i en el marc del programa de la Fes-
ta Major de Can Sant Joan, el Centre Espeleològic Alpí-Vallesà va orga-
nitzar l’1 de juliol una jornada lúdico-esportiva al Parc de la Mina amb 
tirolina, pont tibetà –a la foto– i un infl able amb forma de rocòdrom | RJ 

 Jornada lúdica per celebrar els 50 anys del CEAV
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El nou club, fruit de la unifi cació 
dels planters de l’EF Montcada i 
el CD Montcada, ha presentat l’es-
cut que lluirà a partir de la propera 
temporada i que serà la seva imat-
ge a les xarxes socials | RJ 

El Futbol Base Montcada 
presenta el seu escut

Una vintena de persones va participar el 2 de juliol a la sisena sortida 
del Montcada Camina, que promouen El Cim, el CECC i el CEAV amb la 
col·laboració de l’IME, i que va consistir en una excursió amb destinació a 
Sant Adrià del Besòs. La propera es farà el 6 d’agost cap a Montmeló | RJ 

 Montcada Camina fa una sortida cap al mar
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SOLIDARITAT
Montcada Aqua recaptarà fons el 9 de juliol per 
a la 24a edició del ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’

El salt conjunt es farà a les 12h i 
la recaptació de les entrades per 
accedir a la piscina que es com-
prin durant tot el dia anirà des-
tinada a la lluita contra aquesta 
malaltia. També es podrà acce-
dir si es compra material pro-
mocional de la campanya. La 
Fundació Esclerosi Múltiple or-
ganitza el ‘Mulla’t’ des del 1994 i 
l’any passat es van recaptar 700 
euros a Montcada | RJ  
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Alonso) va ser quart a la categoria júnior. D’altra ban-
da, a la modalitat de ball esportiu, Xavier Otamendi i 
Lourdes Domínguez es van proclamar subcampions 
d’Espanya a la categoria sènior 2 llatí. Aleix Cirera 
i Aina Otamendi van ser fi nalistes en juvenil 1 llatí, 
aconseguint la sisena posició fi nal | RJ
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231a quinzena | Juliol 2017 23Esports

ATLETISME
Joan de la torre (JAM) millora la seva marca 
personal al Campionat d’Espanya cadet a l’aire lliure

KORFBAL
La secció catalana sots-17 fi nalitza el Mundial de la 
seva categoria en una discreta vuitena posició 

L’atleta cerdanyolenc de la Joven-
tut Atlètica Montcada va participar 
l’1 i el 2 de juliol al Campionat d’Es-
panya cadet a l’aire lliure que es va 
disputar a Múrcia. De la Torre, de 
14 anys i que al març va disputar 
el Campionat d’Espanya en pista 
coberta a Antequera (Màlaga), va 
córrer la cursa dels 3.000 metres i 
va acabar a la 15a posició, fent un 
temps de 9:26.77 i rebaixant en 
cinc segons la seva millor marca 
personal | RJ

.....Viu l’Esport................

Un  total de  580  infants  estan 
participant als Casal Esportiu 
d’Estiu que organitza l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure i 
que van començar el 26 de juny 
–487 ho fan al casal general i 
93, al de futbol. Les activitats,
que s’allargaran fi ns al 28 de ju-
liol, es desenvolupen a diversos 
equipaments esportius del muni-
cipi com l’estadi de la Ferreria, el 
pavelló Miquel Poblet i la Zona 
Esportiva del centre. 

IME

Uns 580 alumnes participen enguany
al Casal Esportiu d’estiu municipal
S’allargaran fi ns al 28 de juliol i gairebé un centenar d’infants fan l’específi c de futbol 

El casal de futbol, amb la participació de 93 alumnes, s’està fent a l’estadi municipal de la Ferreria
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Rafa Jiménez | Montcada

Mireia Heredia i Claudia Giron-
do, del CH La Salle, van partici-
par amb la selecció catalana cadet 
a la 19a edició de la prestigiosa 
Granollers Cup que es va dispu-
tar entre el 28 de juny i el 2 de 
juliol. L’equip català va arribar
fi ns als vuitens de fi nal. El CH 
La Salle també hi va participar 
amb quatre equips masculins (un 
infantil, un cadet i dos juvenils) i 
dos femenins (un infantil i un ca-
det). El cadet femení i el juvenil A 
van arribar a la fase fi nal | RJ  

HANDBOL

Àmplia representació del CH La Salle 
a la prestigiosa Granollers Cup
Van participar sis equips i dues jugadores cadet van formar part de la selecció catalana

TENNIS DE TAULA
Participació d’Irene Aguado (CTT La Unió) al 
Campionat d’Espanya benjamí disputat a Almería 
La jugadora del CTT La Unió va 
participar entre el 30 de juny i el 
2 juliol al Campionat d’Espanya 
de la categoria benjamina que 
es va disputar a Almeria. A la 
categoria individual, Aguado va 
acabar la primera fase a la ter-
cera posició del grup 3r amb un 
balanç d’una victòria i dues der-
rotes i no va poder classifi car-se 
per a la segona fase. La montca-
denca també va disputar la competicio de dobles, fent parella amb 
Míriam Parente (CTT Ripollet). Ambdues –a la foto– van superar la 
primera ronda, però van caure eliminades als vuitens de fi nal per 
Maria Berzosa i Lucía Sánchez, de Castella i Lleó (3-1) | RJ
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La selecció catalana sots-17 va 
acabar a l’antepenúltima posi-
ció al Mundial de la categoria 
que es va celebrar entre el 23 
i el 25 de juny a la ciutat ho-
landesa d’Schijndel. L’equip 
català, que va comptar amb la 
participació de sis jugadors de 
l’AEE Montserrat Miró –Glenda 
Jiménez, Pau Segura, Mario 
Giménez, Albert Góngora, Ai-
tana Segura i Luis Hernández 
(ambdós a la foto)–, només va 
poder guanyar un partit –contra 
Portugal (10-11)– dels set que 
va disputar al torneig | RJ

Heredia i Girondo, amb la selecció catalana Partit del cadet femení contra el Njard norueg
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Últim sopar de l’EFM
El club vermell va organitzar l’1 
de juliol al pati del col·legi Elvira 
Cuyàs el seu últim sopar abans 
de la creació del nou Futbol 
Base Montcada. La trobada, que 
va comptar amb la presència 
del regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC), va servir per 
homenatjar els diferents equips 
de l’entitat –a la foto, el juvenil | RJ

Un nombrós grup d’infants, fent patinatge a la pista exterior de l’escola Reixac La piscina també acull activitats del casal
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HANDBOL
Josep Quirós disputarà amb la selecció espanyola 
el Festival Olímpic de la Joventut Europea 
El jugador montcadenc del ju-
venil del BM Granollers ha estat 
convocat per la Federació Espa-
nyola d’Handbol per formar part 
de la selecció que participarà al 
Festival Olímpic de la Joventut 
Europea que se celebrarà en-
tre el 22 i el 29 de juliol a Gyor 
(Hongria). Aquesta competició 
multiesportiva de periodicitat bi-
anual s’organitza des del 1991 
i està destinada a joves esporti-
ves de la cinquantena de països 
que formen part de l’associació 
de Comitès Olímpics Europeus 
–l’última edició es va disputar a Tifl is (Geòrgia), al 2015. Abans de 
conèixer la seva convocatòria, Quirós, de 16 anys, va participar en 
unes jornades de tecnifi cació que la federació va organitzar entre 
el 22 i el 30 de juny al Centre d’Alt Rendiment de Sierra Nevada, 
a Granada | RJ
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Guillem Velasco
Amb només 18 anys, aquest jove de Terra Nostra és el crupier més jove de Catalunya i de l’Estat 
espanyol. Treballa des de fa tres mesos al Casino de Barcelona en el que és la seva primera feina 
remunerada, que compagina amb els estudis d’un grau superior de producció audiovisual i es-
pectacles a l’INS Santa Eulàlia de Terrassa. Va ser seleccionat entre una seixantena de candidats 
després de superar un curs de formació específi ca per a crupiers, que valorava la capacitat per al 
càlcul mental, l’agilitat amb les mans i les habilitats socials. Tot i estar sotmès a una gran pressió 
–els crupiers no poden treballar més de 90 minuts seguits–, se sent afortunat perquè fa una feina 
que li agrada i cobra un bon sou. El que més l’ha sorprès de treballar en un casino és la diversitat 
de públic que hi va, amb gent de totes les edats i classes socials. La seva idea és estudiar Perio-
disme a la universitat sense abandonar la feina de crupier.

‘El bon jugador de pòquer 
sempre es posa límits’

Com vas arribar a treballar com 
a crupier?
Estava buscant la meva primera 
feina i un amic em va dir que 
necessitaven gent al Casino de 
Barcelona per fer de crupiers. Em 
vaig apuntar al curs de formació, 
on èrem una seixantena de joves, 
i al fi nal 15 ens hi vam quedar. 
He tingut molta sort perquè les 
primeres feines que vaig valorar, 
com les de cambrer o dependent 
de botiga, suposen un munt 
d’hores i estan molt mal pagades.
Per què creus que et van escollir?
Mai he estat bo en matemàtiques 
–el meu professor de l’INS La 
Ferreria no es creuria el que 
estic fent–, però tècnicament 
em van dir que se’m donava bé 
tallar fi txes, tirar cartes... He 
anat millorant a les operacions 
aritmètiques amb la pràctica. Ara 

ja sé desenvolupar una partida 
amb seguretat i m’he adonat 
que he progressat moltíssim en 
càlcul mental –tinc una aplicació 
al mòbil amb la qual practico 
sempre que tinc temps. A més 
de tenir cap i tècnica a les mans, 
també cal fer moviments nets i 
suaus. 
Quina és la teva especialitat?
Actualment estic fent de crupier 
de Texas Hold’em No Limit, la 
modalitat més estesa de pòquer. 
També m’he format en Black Jack 
i Pòquer contra la Banca. I la 
meva idea és continuar aprenent 
altres jocs de sala.
Com van anar els primers dies? 
Al principi tens molta pressió 
perquè no vols cometre cap error 
però, poc a poc, vas agafant 
seguretat. Fins i tot, hi ha 
jugadors habituals que, quan et 

veuen novell, t’ajuden i et fan 
millorar. De fet, hi ha taules amb 
bon ambient, on m’ho passo 
molt bé. A més, si t’equivoques 
o hi ha algun confl icte, avisem 
els responsables de sala, que 
s’ocupen de resoldre la situació. 
A la formació, sempre et diuen 
que tu només ets ‘el notari’ de la 
taula, o sigui, dones fe del que 
passa, però no pots opinar.

És cansat mentalment?
Sí. Com la feina exigeix una 
gran concentració, no et deixen 
treballar més d’una hora i mitja 

seguida i hem de fer descansos 
de 15 minuts per refrescar-nos. 
Els casinos que surten a les 
pel·lícules s’assemblen als de la 
realitat?
No gaire. Abans de treballar-hi, 
tenia una idea estereotipada dels 
casinos, on pensava que només 
hi havia gent gran i amb diners, 
però la realitat és molt diferent. 
Trobes persones de totes les 
edats i classes socials. Els més 
joves acostumen a participar a 
tornejos de pòquer, coneguts 
com ‘sit and go’, on la inscripció 
més barata és de 25 euros i pots 
jugar dues o tres hores amb fi txes 
sense valor. Després, els premis 
es reparteixen entre els que 
queden primers. Una cosa ben 
diferent són els jocs amb efectiu, 
on pots comprar fi txes per valor 
d’entre 100 i 1.000 euros. En 

aquest cas, el públic és més gran. 
En aquesta modalitat  és on el 
Casino fa més diners.
Coneixes jugadors profes sionals?
Sí, són persones que viuen d’això. 
Saben que al pòquer el 90% de 
l’èxit depèn de la seva habilitat 
i només un 10%, de la sort. No 
acostumen a beure alcohol perquè 
han d’estar molt concentrats. A 
més, el bon jugador de pòquer 
sempre es posa límits. 
Els jugadors són supersticiosos?
La majoria fa algun ritual de la 
sort com fregar la carta sobre la 
taula o tocar amulets. El més 
curiós que he vist és un Picatxu. 
Treballes aquest estiu?
Sí. No tindré gaires dies de 
vacances i se’m gira molta feina 
perquè a l’agost està previst 
un campionat internacional de 
pòquer.

‘El crupier és com un 
notari, dona fe del que 
passa a la taula però 
mai pot opinar’ 

crupier

A títol personal
LAURA GRAU
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