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PROPERA CITA
El 24 d’octubre el president d’Adif, Juan 
Bravo, tornarà a Montcada per assistir a una 
nova trobada de treball tècnico-política

SOTERRAMENT DE L’R2

El govern i la Plataforma Tracte Just es mostren satisfets amb la notícia que dona compliment als terminis acordats amb l’Estat

Adif ha tret a licitació el contracte 
de serveis per a la redacció de l’es-
tudi informatiu i del projecte bàsic 
i constructiu del soterrament de la 
línia R2 al seu pas pel municipi. 
Les empreses interessades poden 
presentar les seves ofertes fi ns al 
21 de novembre, amb un preu 
màxim de sortida de 3’5 milions 
d’euros. La fi rma guanyadora, 
que es donarà a conéixer el 5 de 
desembre, tindrà un termini mà-
xim de 21 mesos per enllestir els 
encàrrecs. El Ministeri de Foment 
i Adif han signat un conveni per a 
la contractació conjunta d’aquests 
estudis amb l’objectiu d’agilitar els 
terminis i les despeses. Foment es 
farà càrrec de la direcció tècnica 
dels treballs de l’estudi informatiu 
i Adif s’encarregarà de la dels pro-
jectes i la direcció administrativa 
del contracte. 

Celebració continguda. “Avui es-
tem una mica més a prop de fer 
realitat el soterrament”, va dir 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), el passat 13 d’octubre 
durant la roda de premsa convo-
cada per anunciar la publicació al 
BOE de la licitació dels projectes. 
Campos va comparèixer davant 
la premsa juntament amb el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), i el portaveu de 
la Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total (PTJST), Antoni 
Mollet. Tots tres van celebrar la 
notícia, tot i que van coincidir a re-

marcar que caldrà continuar fent 
un seguiment exhaustiu perquè 
els terminis pactats se segueixin 
complint. “Estem contents, però 
no baixarem la guàrdia”, va dir 
Sánchez. La comissió de segui-
ment de les obres es reunirà el 24 
d’octubre a Montcada i compta-
rà amb l’assistència del president 
d’Adif, Juan Bravo, representants 
del Ministeri, la Generalitat, els 
ajuntaments de Montcada i Barce-
lona, l’agència Barcelona Regional 
i la PTJST.
En paral·lel al projecte, el portaveu 
de la Plataforma, Antoni Mollet, 
insisteix en la necessitat de millorar 
la seguretat als dos passos a nivells 
de la línia de França per evitar no-
ves víctimes fi ns que el soterrament 
sigui una realitat. Per això l’Ajunta-
ment ha presentat a Adif un paquet 
de mesures per reduir-ne la peri-
llositat instal·lant dobles barreres i 
ampliant la zona de voreres per a 
vianants, entre d’altres. 

Petició del PSC. L’agrupació lo-
cal socialista ha fet un comunicat 
en què celebra la publicació en el 
BOE de la licitació dels contractes 
per redactar els estudis del projec-
te del soterrament però, alhora, 
considera “excessius” els terminis 
fi xats pel Ministeri i Adif. D’acord 
amb el calendari establert, l’em-
presa guanyadora del concurs 
tindrà 21 mesos per presentar 
els informes, de manera que les 
obres no podrien començar fi ns 
al 2020 o el 2021. “Considerem 
que aquest calendari és massa 
dilatat, per això parlarem amb 
els diputats al Congrés amb 
l’objectiu que intentin reduir al 
màxim els terminis en aquesta 
fase de presentació de projecte”, 
ha anunciat l’agrupació local.
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Alcaldessa: ‘Avui 
estem una mica més 
a prop de fer realitat 
el soterrament de l’R2’

Sílvia Alquézar | Montcada

D’esquerra a dreta, el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, l’alcaldessa, Laura Campos, i el portaveu de la Plataforma, Antoni Mollet

L’estudi informatiu i el projecte bàsic es 
licitaran per un màxim de 3,5 milions

Actualitat

EL 23 D’OCTUBRE
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La reunió sol·licitada per l’Ajun-
tament amb Renfe per parlar 
sobre l’estat obsolet des d’un 
punt de vista de seguretat i ac-
cessibilitat, de quatre de les cinc 
estacions que hi ha al municipi 
es farà fi nalment del 23 d’octu-
bre. Inicialment el director del 
servei de Rodalies a Catalunya, 
Félix Martín, va suspendre la tro-
bada prevista el dia 18 sine die 
amb l’argument que les reite-
rades convocatòries de vaga li 
obliguen a centrar tots els seus 
esforços en l’atenció dels seus 
clients i la planifi cació del servei. 
L’enèrgica protesta de l’alcaldes-
sa, que va dir estar “farta” de les 
evasives de Renfe, va fer Martín 
reconsiderar la seva decisió. 
“Només reclamem més segu-
retat a les estacions que són 
anacròniques, precàries i obso-
letes”, ha reiterat Laura Campos, 
satifesta que fi nalment la trobada 
es dugui a terme aquest mes, tal 
com estava previst des que al 
juny es va fi xar l’esperada cita.

Renfe torna a fi xar data per a la reunió prevista amb 
l’Ajuntament sobre la millora de les estacions obsoletes

Nou accident. La Plataforma Trac-
te Just-Soterrament Total (PTJST), 
l’Ajuntament i l’AV Can Sant Joan 
han tornat a exigir a Renfe mesu-
res urgents després de l’accident 
que va sofrir el passat 4 d’octubre 
un jove de 20 anys veí de Can Sant 
Joan que va resultar ferit greu en 
caure a la via quan s’estava atu-
rant a l’estació del barri un comboi 
provinent de Vic. L’endemà, du-
rant una concentració convocada 
davant del monòlit situat a la Cruï-

lla del Soterrament, es va reiterar la 
necessitat de millorar la seguretat, 
a les línies ferroviàries al marge del 
soterrament de l’R2. També es va 
criticar que no s’hagi executat el 
projecte de remodelació de l’es-
tació de Montcada-Bifurcació, 
acordat entre el Ministeri de Fo-
ment i la Generalitat al 2013. El 
6 d’octubre, l’AV va organitzar un 
acte de protesta que va anar des 
de la plaça del Bosc fi ns a l’esta-
ció –fotografi a superior | SA

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

Clases. De alemán. Particulares. Tel. 
610 392 086.
Compositora. Busco cantante para 
interpretar mis composiciones. Tel. 
635 482 357. 
Oferta de trabajo. Se necesita 
aprendiz, con algo de conocimiento, 

para trabajar en peluquería unisex 
situada en la calle Major. Jornada a 
convenir. Tel. 616 314 348. 
En venda. Plaça d’aparcament a 
Mas Rampinyo, al c. Sant Tomàs,17. 
Mides: 2mx5.90m. Ideal per a un 
cotxe petit, més espai per a 2 mo-

tos. Preu: 8.500 euros. Tel.658 069 
331.
En venta. Piso de 90 m2 en la av. de 
la Unitat. Precio: 180.000 euros. Tel. 
935 647 778. 
En venta. Piso en calle Provenza. Tel. 
931 149 386 / 666 407 607. (Isabel).
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PÀG. 6

MAS RAMPINYO
Aprovat un Pla de Millora Urbana al 
sector que ocupava l’antiga Aismalibar i
on Lidl preveu obrir un espai comercial

REFERÈNDUM 1-O

El referèndum de l’1-O sobre la 
independència de Catalunya va 
deixar imatges inèdites mai vistes 
al municipi en anteriors cites elec-
torals: alguns col·legis ocupats les 
nits o la nit prèvia per evitar el seu 
tancament; tots els centres prote-
gits des de les 5h i fi ns al recompte 
per desenes de ciutadans que vo-
lien evitar la retirada d’urnes per 
part de les forces policials; entrada 
d’urnes i paperetes entre cordons 
de seguretat, i una espontània con-
centració davant de l’Auditori a 
la nit per celebrar els resultats de 
l’escrutini, entre d’altres.

Absència d’incidents. A diferència 
d’altres municipis, no es van viure 
incidents destacables i el referèn-
dum es va desenvolupar amb la 
normalitat que van permetre les 
circumstàncies derivades de la sus-
pensió de la consulta pel Tribunal 
Constitucional. Com a tot arreu, 
els votants van haver de suportar 
llargues cues per les reiterades atu-
rades tècniques de certifi cació del 

cens universal. Finalment, la par-
ticipació va ser de 8.659 votants 
–7.040 pel sí, 1.260 pel no, 271 
blancs i 88 nuls– i va superar lleu-
gerament la de la consulta del 9-N, 
l’any 2014, que va ser de 8.373. El 
percentatge respecte al cens electo-
ral, format per 25.081 persones, 
es va situar en el 34,5%, tot i que 
cal matisar que, en tractar-se d’un 
cens universal, els ciutadans podi-
en votar a qualsevol col·legi, no 
tan sols als de la seva població. 
La presidenta de l’ANC a Mont-
cada, Montserrat Jiménez, es va 
mostrar satisfeta amb els resultats 
i va agrair la implicació de cen-
tenars de veïns per garantir l’èxit 
de la jornada així com el com-
portament cívic de la ciutadania. 
També va criticar, però, l’actuació 
dels Mossos en alguns col·legis 
electorals com l’Auditori, “on –

va dir– ens van tenir assetjats 
durant tot el dia” i va lamentar 
no haver disposat de les claus del 
centres cívics La Ribera i Can 
Cuiàs, de titularitat municipal, els 
únics que no es van obrir.

Debat plenari. L’1-O també es 
va debatre en el Ple del mes de 
setembre, en 
què Cs va pre-
sentar una mo-
ció exigint a 
l ’Ajuntament 
que reafi rmés el 
seu compromís 
amb la legalitat 
vigent i en defensa de possibles 
coaccions als treballadors munici-
pals. El punt, que va ser desesti-
mat en comptar només amb el su-
port del PP, va desencadenar una 
intensa discussió que va pujar 

de to quan la portaveu popular, 
Eva García, va titllar de “farsa” 
la situació dels 893 ferits –segons 
el Col·legi de Metges de Catalu-
nya– per les càrregues policials. 
El comentari va indignar part del 
públic i un assistent va ser expul-
sat per recriminar l’edil. 
Cs va carregar contra el govern, 

per haver par-
ticipat en la 
penjada de 
cartells sobre 
el referèndum 
que va qualifi -
car d’“il·legal”, 
i també contra 

l’alcaldessa i va desacreditar l’1-
O dient que va ser una “per-
formance”, amb només un terç 
de participació respecte el cens 
electoral. Contràriament, ICV-
EUiA, ERC, Círculo, el PDe-

CAT i la CUP van elogiar el 
desenvolupament de la consulta 
i la “resposta cívica” de la ciu-
tadania. Després de condemnar 
les càrregues policials de l’1-O i 
censurar la intervenció de la por-
taveu popular, els cinc grups van 
reclamar una “resolució dialoga-
da” del confl icte polític entre Ca-
talunya i Espanya. En la mateixa 
línia es va posicionar el PSC mal-
grat no compartir la convocatòria 
del referèndum. Posteriorment a 
aquesta moció es va presentar una 
altra del govern que sí va prospe-
rar en adhesió al manifest d’alcal-
des del Vallès Occidental sobre 
l’1-O també demanant diàleg i en 
repulsa a la repressió de l’Estat. Cs 
i el PP es van negar a participar en 
el debat en desacord amb el fet que 
s’hagués tramitat un dia abans del 
Ple amb caràcter d’urgència.
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La participació va ser 
de 8.659 votants dels 
quals 7.040 van optar 
pel sí i 1.260, pel no. 
Els blancs i els nuls 
van sumar 359 vots

Pilar Abián | Redacció

La nit de l’1 d’octubre, al voltant de 500 persones es van concentrar davant de l’Auditori per celebrar els resultats del recompte Les mostres de satisfacció per votar es van repetir als diferents col·legis electorals

El sí també guanya a Montcada en 
una jornada plena d’imatges inèdites

L’Aturada de país propicia manifestacions 
multitudinàries pels carrers del municipi
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Més de 2.000 ciutadans van par-
ticipar a les dues manifestacions 
que es van fer el 3 d’octubre al mu-
nicipi en el marc de l’Aturada de 
país convocada per la Taula per la 
Democràcia en contra de les càrre-
gues policials de l’1-O. Tant al matí 
com a la tarda, centenars de per-
sones van tallar la C-17 en senyal 
de protesta i van fer un recorregut 
per diferents barris. Afegint-se a la 

proposta de la secció sindical de 
CCOO, l’Ajuntament va tancar les 
seves portes, així com la majoria de 
comerços i establiments locals.

Resposta als empresonaments. 
Més de 200 persones es van reunir 
el 17 d’octubre a la plaça de l’Es-
glésia per demanar la llibertat de 
Jordi Sánchez (ANC) i Jordi Cuixart 
(Òmnium Cultural) | PA

El Ple aprova una 
moció condemnant 
les càrregues policials  
i reclamant diàleg
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Dos dies després, es va fer l’Aturada de país i més de 2.000 persones es van sumar a la mobilització convocada al carrer
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Pilar Abián | Redacció

MOBILITAT

L’aparcament al centre 
ja no serà de pagament 
Les zones blaves són substituïdes per les de color taronja

Les màquines de cobrament deixaran d’estar actives a partir del 21 d’octubre, data en què fi nalitza el contracte d’explotació de l’actual servei
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Aparcar als carrers Major, Colon, 
Jaume I i Generalitat i a l’av. de la 
Unitat deixarà de tenir un cost a 
fi nal d’aquest mes. Les zones bla-
ves, creades al 2003, desapareixe-
ran defi nitivament del municipi 
i seran substituïdes per d’altres 
de color taronja que entraran 
en funcionament a partir del 26 
d’octubre i on es podrà estacionar 
gratuïtament durant una hora. El 
conductor haurà de deixar visible 
a l’interior del vehicle l’hora a què 
ha arribat bé en un dels tiquets 
que repartiran els comerços o en 
qualsevol altre suport. 

Proposta de govern. La decisió 
del govern d’eliminar les places 
blaves a través d’un mecanisme 
que permeti igualment la rotació 
de vehicles en carrers propers a 
eixos comercials o serveis ja es va 
començar a visualitzar fa un any 
quan l’aparcament taronja –en 
funcionament a l’av. de Catalu-
nya de Mas Rampinyo i al carrer 
Bateria i la plaça del Bosc de Can 

Sant Joan des de l’anterior man-
dat– es va implementar també 
al carrer Guadiana. La mesura, 
que inicialment va causar males-
tar entre els residents, es va aca-
bar consensuant amb la creació 
d’una comissió de treball amb la 
participació d’associacions de co-
merciants i veïnals així com mem-
bres de la Plataforma ciutadana 
contra la limitació horària d’apar-
cament. La proposta del govern va 
ser posteriorment incorporada al 
Pla de Mobilitat Urbana Sosteni-
ble que el Ple va aprovar al febrer.
La zona taronja estarà activa 
majoritàriament de dilluns a di-
vendres, en horari de matí i tar-
da –vegeu pàgina 2. Tot i que en 
alguns punts, com ara davant de 
l’Ajuntament, l’horari es limitarà 
a la franja en què la corporació 
obre al públic. 
El consistori ha contractat una 
persona que s’encarregarà de vigi-
lar que es faci un bon ús de la pla-
ça i els infractors seran sancionats 
amb 60 euros de multa, d’acord 
amb l’ordenança municipal.

MONTSE RIBERA (ERC), REGIDORA DE SERVEIS GENERALS

Ofi cialment les zones blaves 
deixaran d’estar operatives el 21 
d’octubre. Fins al dia 26, en què 
entraran en funcionament les de 
color taronja, què passarà?
En aquests dies el que es farà és 
anar pintant els espais per trams 
per tal que els conductors puguin 
seguir aparcant. La persona en-
carregada de la vigilància aprofi -
tarà per anar informant de com 
funcionen les zones taronja.
Amb les zones blaves el temps 
màxim d’estada és d’una hora i 
mitja. Amb les taronja, el límit 
baixa a 60 minuts. Per què?

Ho hem fet per homogenitzar tots 
els espais d’aparcament limitat 
que hi ha al municipi i ha estat 
una mesura acordada per la co-
missió de treball que vam posar 
en marxa en el moment d’imple-
mentar les zones taronja al centre.
Això va ser l’any passat. Com 
avalua l’experiència?
La prova feta al carrer Guadiana 
ha funcionat molt bé. Hi ha rota-
ció de vehicles i, majoritàriament, 
es compleix la normativa. 
El nombre de sancions és elevat?
N’hi ha, però en la mateixa propor-
ció que a les zones blaves. De tota 

manera, vull que 
quedi clar que 
aquesta mesura 
no té afany re-
captatori. El que 
pretén és facilitar 
l’estacionament 
allà on es con-
centra un major nombre de serveis 
públics i comerços. Com a govern, 
pensem que el carrer és de tots i 
que no s’ha de pagar per apacar. 
També estem oberts a introduir en 
el futur les millores que calgui sem-
pre amb la participació i el consens 
dels agents implicats | PA

‘La prova feta al carrer Guadiana ha funcionat molt bé’
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Bartolomé Egea, del PSC, i Jo-
sep Galván, de la CUP, són des 
del 5 d’octubre nous regidors de 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac després de prendre possessió 
dels seus càrrecs durant la sessió 
plenària corresponent al mes de 
setembre. Egea, de 52 anys, és 
veí de la Font Pudenta, barri on 
regenta un comerç, i substitueix 
Juan Parra, qui va renunciar a la 
seva acta durant la sessió ordinà-
ria del mes de juny després de 
18 anys en el consistori –16 dels 
quals, en el govern. 
El nou regidor va ocupar el cin-
què lloc de la llista electoral del 
PSC com a independent i es va 
afi liar al partit ara fa dos anys. 
Egea assumeix el càrrec “amb 
molta responsabilitat i en una 
època complicada en la que és 

molt difícil poder fer política”, 
ha dit.

Canvi a la CUP. Josep Galván, de 
28 anys i veí de la Carretera Ve-
lla, substitueix Gonzalo García 
com a únic regidor de la CUP 
a l’Ajuntament en compliment 
del codi ètic del partit, que limi-
ta a dos anys el temps d’estada 
a les institucions. Galván, que 
va prometre el seu càrrec amb la 
fórmula de l’imperatiu legal, és 
diplomat en Integració Social i 
actualment està estudiant Antro-
pologia a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB). Al 2015 
va formar part de les primeres 
llistes de la CUP a les eleccions 
municipals, en què va ocupar el 
lloc tretzè i ha estat escollit com 
a regidor mitjançant un procés 
obert de participació directa.

Rafa Jiménez | Montcada

CANVIS AL PLENARI

Egea, nou edil del PSC i 
Galván, portaveu de la CUP
Els edils van pendre possessió del seu càrrec el 5 d’octubre

El Ple ha fet l’aprovació inicial del 
Pla de Millora Urbana (PMU) 
presentat per la propietat de l’an-
tiga nau industrial que ocupa-
va l’empresa Aismalibar, a Mas 
Rampinyo. Es tracta d’un espai 
de més de 22.000 m2 ubicat entre 
el carrer Beat Oriol i la carretera 
de Ripollet que es va tancar l’any 
2011. Segons va explicar el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), el projecte dels 
propietaris preveu noves alinea-
cions, augmentant la distància en 
el frontal amb l’esmentada carre-
tera, cessions per a espai públic 
davant del revolt que dona la línia 
ferroviària R3 –on hi ha el pas 
inferior de vianants–, així com 
la transformació d’usos que són 
industrials a terciaris i comercials. 
“Els inversors que presenten 
aquest projecte tenen una ofer-

ta de compra de la cadena de 
supermercats Lidl per construir 
una botiga i una botiga model 
on fer formació així com ofi ci-
nes” va dir Sánchez, tot afi rmant 
que les llicències d’obres i de mo-
difi cacions de planejament que 
està tramitant la multinacional 
en els últims mesos responen a la 
voluntat de “seguir invertint a 
Montcada i de crear llocs de tre-
ball de qualitat i valor afegit”. 
L’edil va celebrar que els plans 
d’expansió de l’empresa es du-
guin a terme pel sector nord, sen-
se afectar el corredor biològic on 
inicialment Lidl preveia ampliar 
la seva nau logística.
Tots els grups van votar a favor 
del PMU a excepció de Cs i la 
CUP, que es van abstenir. El 
PDeCAT, tot i votar a favor, va 
recordar que el segon Pacte per la 
reindustrialització de la comarca 

insta els ajuntaments a preservar 
els sols industrials i va demanar 
al govern que ho tingui en comp-
te. Sánchez va respondre que, en 
aquest cas, el fet que l’espai de 
l’antiga Aismalibar passi a ser co-
mercial ajudarà a fer més amable 
i cohesionadora la transició entre 
el polígon Foinvasa i el barri resi-
dencial.

Rotondes a la N-150. El Ple de 
l’Ajuntament també ha donat 
llum verda a l’aprovació dels pro-
jectes i dels tràmits de licitació 
per a la construcció de les dues 
rotondes previstes a la N-150 
amb subvenció de l’AMB. Una 
d’elles es farà per facilitar l’accés i 
sortida al polígon de Can Cuiàs i 
l’altra se situarà a l’alçada de l’en-
trada al cementiri de Collserola i 
al polígon Coll de Montcada, al 
barri de Terra Nostra.

Pilar Abián | Redacció

Pla per adequar l’entorn on Lidl 
té previst obrir un local comercial
El projecte afecta l’espai que ocupava l’antiga Aismalibar, tancat des de l’any 2011

PLE DE SETEMBRE

Els comptes generals de la cor-
poració referents al 2016, que 
l’Ajuntament ha de presentar a 
la Sindicatura de Comptes de la 
Generalitat, no van ser aprovats 
al Ple de setembre per manca de 
suports i el punt es tornarà a dur 
a la sessió d’octubre. Aquest trà-
mit, destinat a fi scalitzar la ges-
tió econòmica del govern, es fa 
cada any un cop s’ha tancat el 
pressupost de l’exercici anterior. 
Els comptes, en exposició pú-
blica des del passat 23 de juny, 
no han rebut cap al·legació ni 

Pilar Abián | Montcada per part de cap grup polític ni 
de ciutadans a títol individual. 
Tot i així, el govern en minoria 
d’ICV-EUiA, ERC i Círculo no 
va aconseguir prou suports per 
aprovar-los. Si bé en una prime-
ra votació –en què Cs i el PP 
es van abstenir–, va haver un 
empat tècnic entre els posiciona-
ments dels membres de l’execu-
tiu i els grups que van votar en 
contra –PSC, PDeCAT, la CUP 
i la regidora de Círculo Ana Ba-
llesta–, en una segona ronda Cs 
i PP van canviar el signe del vot 
que va passar a ser negatiu. Els 

comptes generals són un conjunt 
de documents i estats que els 
consistoris han d’elaborar a fi nal 
de cada exercici i on es concreten 
àmbits com les situacions patri-
monials, les despeses, els ingres-
sos, els benefi cis, les pèrdues o 
de quina manera s’ha executat el 
pressupost i en què s’han gastat 
els recursos que s’han obtingut.
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Óscar Gil, president de l’Àrea Econòmica

Galván substitueix Gonzalo García
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Egea és el relleu de l’exregidor Juan Parra

El govern, sense suports 
per aprovar els comptes 
El punt no va prosperar i tornarà a ser tractat al Ple d’octubre
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Segons l’informe de la Comissió 
Territorial de l’AMB, la fi gura 
d’Espai de Regulació Especial 
(ERE) no pot ser aplicada al Bosc 
d’en Vilaró, tal com va sol·licitar 
l’AV en la primera reunió de la 
Mesa Cívica, feta el passat mes 
de juliol. Aquest òrgan, format 
per representants de les adminis-
tracions i dels veïns, pretén bus-
car solucions a la problemàtica 
de la urbanització ubicada en ter-
renys forestals de la Serralada de 
Marina, que es resisteix a accep-
tar el pla d’extinció diferida en el 
termini de 40 anys. El director 
general dels Serveis Territorials 
de la Generalitat, Agustí Serra, 
va emmarcar el cas del Bosc d’en 
Vilaró en la problemàtica de les 
urbanitzacions il·legals que exis-
teixen a Catalunya i que la llei 
actual no permet regularitzar. 
“El que cal solucionar és la pro-
blemàtica social”, va dir.

Propostes veïnals. El represen-
tants veïnals van plantejar a la 

Mesa tres noves propostes: fer 
una extinció en diferit a 75 anys 
i que el govern d’aleshores deci-
deixi quines vies de solució adop-
ta; calcular el sòl que ocupa la 
urbanització i traslladar l’actual  
qualifi cació a un altre punt del 
municipi i que es paralitzin tots 
els processos oberts a les urba-
nitzacions il·legals de Catalunya, 
mentre no es redacta la nova Llei 
d’Urbanisme. Aquestes propos-

tes seran debatudes a la propera 
reunió de la Mesa Cívica, pre-
vista el 12 de desembre. El regi-
dor d’Urbanisme, Jordi Sánchez 
(ERC), va proposar als veïns 
acollir-se a un programa de sub-
vencions de l’AMB que perme-
tria “contenir el creixement de  
la urbanització amb la compra 
pública de parcel·les”. L’AV 
traslladarà aquesta proposta a la 
resta de veïns.

Laura Grau | Redacció

Segona reunió de la Mesa Cívica feta el 18 d’octubre a la Sala de Plens de l’Ajuntament

BOSC D’EN VILARÓ

La urbanització no pot optar a ser
un Espai de Regulació Especial
El veïns presenten noves propostes per intentar conservar els seus habitatges en el futur
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.....També és notícia......................................
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
L’Ajuntament oferta cursos de formació per a aturats 
i també treballadors en actiu fi ns al desembre
L’Ajuntament, mitjançant Promoció Econòmica i Ocupació, ha posat en 
marxa un programa de formació adreçat a millorar la qualifi cació profes-
sional i la capacitat d’inserció laboral de persones en situació d’atur o bé 
en actiu i que volen perfeccionar les seves competències professionals. 
Dins l’oferta hi ha cursos i tallers de diversos àmbits, que s’agrupen en 
quatre blocs: alfabetització digital, tècniques de recerca de feina, orien-
tació laboral i formació professionalitzadora. En funció del curs, les clas-
ses tindran lloc a les dependències de Promoció Econòmica i Ocupació, 
al Kursaal o a la Biblioteca Elisenda. El detall dels dies i hores de cada 
sessió el podeu consultar al webmontcada.cat. Per a més informació i 
inscripcions, cal contactar amb el departament organitzador (935 648 
505, promocioeconomica@montcada.org) | LR

COMERÇ
Els mercats setmanals de Can Sant Joan i del centre 
es faran també els dies que caiguin en festiu
Els mercats setmanals de venda no sedentària de Montcada i Reixac tin-
dran lloc els dimarts, a Can Sant Joan, i elS dimecres, a la zona centre, 
encara que aquests dies siguin festius. Això vol dir que el pròxim 1 de 
novembre, dimecres, hi haurà venda ambulant al centre, com ja hi va 
haver a Can Sant Joan el 15 d’agost passat. Aquesta novetat forma part 
de la nova ordenança que regula els mercats ambulants del municipi, 
aprovada per Ple el passat mes d’abril | RJ

SERRALADA DE MARINA
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La proposta de l’Ajuntament per 
promoure un Pla de Millora Ur-
bana (PMU) a la Vallençana baixa  
–a la imtage superior, el carrer Qui-
xot– ha rebut una resposta positiva 
per part del veïnat que ha acordat 
fer una assemblea a mitjan de no-
vembre per sotmetre el projecte a 
votació. El consistori va informar 
els propietaris el passat 9 d’octu-
bre sobre els tràmits a fer perquè 
el sector passi a ser sol urbà con-
solidat i es doti de clavegueram, 
asfaltat i enllumenat públic. 
Actualment, la corporació local no 
pot concedir llicències per cons-
truir ni per fer obres i la inexistència 
de clavegueram fa que hi hagi abo-
cament d’aigües fecals a la xarxa 
de pluvials, amb la problemàtica 

ambiental que això suposa. Segons 
va explicar el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), el 
PMU permetria dur a terme una 
urbanització ràpida i econòmica 
del sector que es podria iniciar al 
2019. El cost de l’actuació l’hauri-
en d’assumir els veïns, tal com pre-
veu la llei, i es repartirà en funció 
de les càrregues i l’aprofi tament de 
cada solar que, un cop legalitzat, 
augmentarà el seu valor de mer-
cat. Els càlculs que ha fet l’Ajun-
tament sobre la intervenció total 
van entre 1 i 1,5 milions –30.000 ó 
40.000 euros per parcel·la. El 10% 
que els propietaris haurien de pa-
gar al consistori per urbanitzar el 
sector es destinaria a abaratir les 
obres | PA

Els propietaris de la Vallençana baixa, oberts a 
la proposta municipal per promoure un PMU

1 DE NOVEMBRE
El cementiri municipal adapta el seu horari amb 
motiu de la celebració de la festivitat de Tots Sants
L’equipament romandrà obert de 9 a 17h de manera ininterrompuda del 
28 d’octubre a l’1 de novembre. El 30 d’octubre, tot i ser dilluns –dia de 
descans setmanal–, el cementiri municipal també obrirà les seves portes 
en l’horari esmentat per facilitar la nombrosa afl uència de públic que es 
produeix en aquestes dates | LR

L’Ofi cina Local d’Habitatge de 
l’Ajuntament juntament amb la 
Diputació de Barcelona i l’entitat 
Per Viure organitza el 24 d’octu-
bre, a les 18.30h, a la Casa de 
la Vila una sessió oberta a la ciu-
tadania amb el títol ‘Altres formes 
de viure són possibles: caminant 
cap al cohabitatge’. La xerrada es 
fa amb l’objectiu d’explicar el fun-
cionament de les cooperatives en 
cessió d’us, un model d’habitatge 
en què la propietat d’un edifi ci és 
col·lectiva i les persones sòcies 
gaudeixen del dret d’ús a canvi 
d’una aportació de capital inicial, 
per a la compra del sòl i la posterior 
construcció, i una quota mensual. 

Exemples en marxa. Aquest mo-
del està a cavall entre el lloguer i la 
compra, ja que el cost i la forma de 
pagament és més assimilable a un 
lloguer i té l’estabilitat de la com-
pra. Actualment, existeixen tres 
cooperatives d’habitatge en funci-
onament a Espanya i dues d’elles 
estan a Catalunya, concretament a 
Santa Maria d’Oló i Vallbona d’Ano-
ia. Cara al futur, s’estan dissenyant 
diversos projectes amb aquest mo-
del a la ciutat de Barcelona | RJ

Sessió oberta sobre 
les cooperatives  
d’habitatges amb 
propietat col·lectiva
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MONTCADA ANTIRUMORS 
La Xarxa reprén l’activitat després de 
l’estiu amb un cafè tertúlia sobre la vellesa 
a les diferents cultures, el 26 d’octubre

El Grup de Dones de Can Cuiàs 
va celebrar el 7 d’octubre el seu 
25è aniversari amb l’organització 
d’un sopar popular al centre cívic 
del barri que es va omplir amb la 
presència d’unes 200 persones. 
Dues de les fundadores del grup, 
Carolina Izquierdo, que també és 
l’actual presiden-
ta, i Pepi Anés, 
van repassar les 
fi tes assolides du-
rant aquest quart 
de segle de vida 
per part d’una 
entitat feminis-
ta que va ser pionera al municipi, 
treballant per aconseguir la igualtat 
entre sexes i lluitant contra la vio-

lència de gènere. “Després de 25 
anys, ens sentim molt orgulloses 
perquè vam ser les pioneres en 
aquest camp amb l’objectiu d’in-
tentar millorar la convivència al 
barri, la igualtat de drets de les 
dones i el futur dels nostres fi lls”, 
va comentar Anés. Cara al futur, 
ambdues també van demanar la 

col·laboració 
de les noves 
generacions de 
dones per po-
der continuar 
amb aquesta 
lluita: “Segui-
rem fi ns que 

puguem, però és important que 
entri gent jove que, tot i tenir les 
mateixes inquietuds, pugui apor-

tar idees noves i agafar el nostre 
relleu”, va explicar Izquierdo, qui 
va posar en valor que l’entitat tin-
gui com a emblema un segell dibui-
xat pel pintor Joan Capella. 

Reconeixements. El Grup de Tea-
tre Sayuc, format per veïnes i ve-
ïns del barri, també va participar 
a l’acte per, segons va dir la seva 
directora, Dèlia García, agrair “la 
dedicació, la perseverança i la 
constància d’una entitat que és 

un dels grans motors de dina-
mització de Can Cuiàs”. L’acte 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), i de tres regidores del seu 
govern: Jessica Segovia, Mónica 
Martínez, ambdues d’ICV-EUiA, i 
M. Mar Sempere (Círculo). Com a 
responsable de l’Ofi cina d’Atenció 
a la Dona i Polítiques d’Igualtat, 
Segovia va destacar “l’energia i les 
ganes de treballar per la igualtat 
i contra les violències de gènere”. 

Per la seva banda, Campos va des-
tacar l’aportació del grup perquè 
generacions posteriors hagin tingut 
un camí més planer a nivell social 
i laboral, posant com exemple la 
presència al govern municipal de 
les quatre regidores que estaven a 
l’acte. L’alcaldessa va instar l’entitat 
a continuar amb la seva feina i va 
animar les noves generacions “a 
seguir amb aquesta tasca perquè 
encara es fa necessari lluitar pels 
nostres drets”. 

CAN CUIÀS

Rafa Jiménez | Can Cuiàs

El Grup de Dones anima 
la gent jove a mantenir 
viva la lluita feminista
Més de 200 persones van participar al sopar que va 
tenir lloc el 7 d’octubre per celebrar el 25è aniversari
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Durant la celebració, es va reconèixer l’actual junta directiva de l’entitat i es van homenatjar la sòcia Teresa Bueno i la monitora Dèlia Cabazón

La Favmir organitza la matinal del 
diumenge 22 festa reivindicativa 
anual destinada a enfortir el teixit 
de les entitats veïnals del municipi 
i en defensa de la sanitat pública, 
les pensions i la llei de dependèn-
cia. La jornada tindrà lloc davant 

del pavelló Miquel Poblet, en aca-
bar la Pink Run MiR. Hi ha pre-
vistes diverses activitats com ball, 
monòlegs, infl ables i una fi deuà. 
Els tiquets, a 3 euros, es poden 
adquirir de forma anticipada a les 
AV del municipi | SA

La recaptació es destinarà a la lluita contra el càncer de pit

La Pink Run MiR arriba a 
1.000 persones inscrites

CURSA SOLIDÀRIA

La cursa solidària Pink Run MiR 
fa dies que ha tancat les inscripci-
ons una vegada s’ha complert l’ob-
jectiu d’arribar al miler de partici-
pants. La prova l’organitza l’entitat 
Sin teta hay paraíso amb el suport 
de l’Ajuntament i la Joventut At-
lètica Montcada. La competició 
tindrà lloc el 22 d’octubre per un 
circuit urbà de 3 quilòmetres que 
recorrerà el barri de Montcada No-
va-Pla d’en Coll. La totalitat de la 
recaptació es lliurarà íntegrament a 
l’Institut d’Oncologia de l’hospital 

de la Vall d’Hebron per contribu-
ir a la investigació del càncer de 
mama. L’any passat es van recollir 
8.500 euros i hi van participar 600 
persones.

La jornada. L’esdeveniment comen-
çarà a les 10h davant del pavelló 
Miquel Poblet amb una sessió de 
zumba a càrrec de Jesús Claramón, 
de Montcada Aqua. La cursa dona-
rà inici en aquest mateix punt, a les 
10.30h, i es preveu que a les 11.15h 
tingui lloc l’entrega de premis, a 
la qual és prevista l’assistència de 

la doctora Meritxell Bellet, de la 
Vall d’Hebron. En acabar, hi hau-
rà una altra classe de zumba. Les 
persones inscrites podran recollir la 
samarreta de la cursa el 21 d’octu-
bre, de 16 a 20h, al pavelló Miquel 
Poblet. Gràcies a la col·laboració de 
comerços i empreses, també es farà 
entrega d’uns obsequis als inscrits.

Sílvia Alquézar | Redacció

Tots els equips del FS Montcada –a la foto, el juvenil A– i el del CD Montcada van jugar amb la samarreta rosa els dies 14 i 15 d’octubre 
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El barri i l’Ajuntament 
reconeixen el treball 
de l’entitat pels drets i 
la igualtat de les dones 

Festa reivindicativa de la Favmir, el 22 d’octubre
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El Punt d’Assessorament sobre 
drogodependències de l’Ajunta-
ment, ubicat a la Casa de la Vila, 
i la Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut posaran en marxa 
una nova iniciativa per prevenir i 
promoure la salut entre el jovent, 
sorgida en el marc de la diagno-
si del Pla Local de prevenció de 
drogues. El projecte contempla la 
creació d’un grup de treball for-
mat per agents de salut, que seran 
persones voluntàries que, després 
d’una formació, s’encarregaran 
de dissenyar i implementar les 
campanyes adreçades a la pobla-
ció jove. 

El projecte. La iniciativa d’agents 
socials va dirigit a dos grups de 
joves; un format per persones en-
tre 14 i 16 anys i l’altre, per més 
grans de 18 anys. Els participants 
rebran un total de vuit sessions 
formatives sobre què és un agent 
de salut; les habilitats socials i la 
gestió emocional; el consum de 
drogues i el seu àmbit legal; l’afec-

tivitat i la sexualitat, el gènere, els 
estereotips i el col·lectiu LGTBI; 
trastorns alimentaris i recursos 
de la xarxa local. La segona part 
del programa serà de caire pràctic, 
amb el disseny i l’execució de les 
activitats proposades. Les inscrip-
cions a la formació dels agents de 
salut acabarà el 15 de desembre. 
Cal omplir una butlleta d’inscrip-
ció, que es pot obtenir als equipa-
ments municipals o al web www.
montcada.cat.
“El jovent ha estat present i 
ha participat en tot el procés 
d’elaboració de la diagnosi i 
enteníem que la millor forma 
de poder actuar en preven-
ció del consum de drogues era 
involucrant-lo”, ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo), qui considera 
que “amb la seva participació 
activa, facilitem la transmissió 
de la informació entre joves i fo-
mentem un treball col·laboratiu 
en el marc de la promoció de la 
salut física i emocional”.

Sílvia Alquézar | Redacció

MONTCADA ANTIRUMORS

La xarxa reprén les activitats amb 
un cafè tertúlia al Casal de la Mina
El col·loqui se centrarà en el tractament de la vellesa a les diferents cultures 

La Xarxa Antirumors de Montca-
da (XarMiR) organitza el 26 d’oc-
tubre (17.30h) un cafè col·loqui 
sobre la diversitat cultural i la gent 
gran, al Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina. L’acte comptarà amb la 
participació de diverses entitats de 
la ciutat amb l’objectiu de compar-
tir com les diferents cultures tenen 
cura i valoren les persones de més 
edat. L’experiència es va fer abans 
de l’estiu al Casal de Gent Gran 
de Montcada, amb la participació 
de representants de la comunitat 
paquistanesa, gitana, marroquina, 
nigeriana, llationoamericana i ca-
talana.
La XarMiR és un projecte coor-
dinat des de l’Ajuntament amb el 
suport de l’entitat D-CAS que té 
per objectiu acabar amb les falses 
creences i prejudicis cap a la po-
blació immigrant i posar en marxa 
estratègies per eradicar els rumors 
que poden afectar la convivència 
ciutadana. La Xarxa Antirumors 
es reuneix un dimarts al mes, a les 
18.30h, a la Casa de la Vila. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Pakmir ha col·laborat en l’elabo-
ració de la 15a edició del llibre 
‘Junts’, un volum fruit d’un pro-
jecte que la Fundació Adsis porta 
a terme cada curs amb escoles 
de Barcelona i altres llocs del 
món perquè, a través de l’inter-
canvi de contes, es coneguin di-
ferents cultures i realitats. El curs 
passat, l’intercanvi va ser amb el 
centre Bahria College d’Islama-
bad, la capital de Pakistan. El 
llibre, titulat ‘Dibuixa’m un con-
te’, recull històries de la cultura 
catalana i pakistanesa, que s’han 
traduït al català i l’urdú. 
El llibre també inclou algunes 
il·lustracions fetes per alum-
nes dels centres participants 
en el projecte. “La nostra col-
laboració ha consistit a facilitar 
l’intercanvi i, fi ns i tot, una de 
nosaltres va viatjar a Pakistan 
per apropar la cultura catalana 
als infants d’Islamabad”, explica 
Rubia Naz, de l’entitat Pakmir, 
creada fa dos anys amb l’objectiu 
d’ajudar i assessorar les dones 

nouvingudes perquè puguin tirar 
endavant en el seu nou entorn 
sense dependre de la fi gura de 
l’home, que normalment arriba al 
nou país abans que la resta de la 
família. Pakmir també és una de 
les entitats que forma part de la 
Xarxa Antirumors de Montcada i 
Reixac | SA

CRISI HUMANITÀRIA

Montcada Solidària prepara noves 
accions per ajudar els refugiats
L’entitat ha col·laborat aquest estiu en diversos projectes a l’illa grega de Lesbos 

Montcada Solidària està prepa-
rant noves iniciatives per conti-
nuar ajudant les persones refu-
giades que han marxat dels seus 
països fugint de la guerra i la fam. 
L’entitat centrarà els seus esfor-
ços en la recollida d’aportacions 
econòmiques per col·laborar en 
projectes humanitaris a Grècia i 
en la difusió de la problemàtica 
“per donar visibilitat a la situa-
ció dels refugiats”, ha comentat 
Eulàlia Cervera, de Montcada 
Solidària, qui ha avançat que una 
de les noves iniciatives en què 
està treballant l’entitat és un pro-
jecte de suport emocional. “És 
molt important fer companyia i 
costat a les persones refugiades 
perquè se senten soles i atrapa-
des en una Europa que els ha 
tancat les portes”, ha indicat 
Cervera.

Aportació local. Una voluntària 
de Montcada Solidària va viat-
jar el passat estiu a l’illa grega 
de Lesbos per participar en un 
projecte d’acompanyament a una 

seixantena de joves refugiats que 
malviuen a una fàbrica abando-
nada des de fa cinc anys. L’enti-
tat també va contribuir amb una 
aportació econòmica de prop de 
3.000 euros, que es van destinar 
a comprar aliments frescos, roba 
i productes de neteja per al jovent 
que s’ha exiliat del seu país a cau-
sa dels confl ictes bèl·lics. Els vo-
luntaris passen moltes hores amb 
ells i els ajuden a portar millor 

la seva situació, fent-los compa-
nyia i organitzant activitats molt 
diverses. 
“Ens arribem històries colpido-
res, com la d’un jove arquitecte 
refugiat que, gràcies al suport 
emocional, va recuperar les ga-
nes de tornar a agafar un llapis 
i dibuixar, cosa que no havia 
fet des que va marxar del seu 
país, ara fa cinc anys”, ha expli-
cat Cervera.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aportació de Montcada Solidària s’ha destinat a ajudar joves refugiats a l’illa de Lesbos
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La cinquena edició de la Fira que organitza l’entitat Gastronòmica 
Reixac, amb el suport de l’Ajuntament va tenir lloc el 30 de se-
tembre i l’1 d’octubre al carrer Guadiana. “No ha estat l’afl uència 
de públic esperada, però almenys hem salvat els mobles, tenint 
en compte la pluja i la coincidència amb el referèndum”, va co-
mentar el comerciant Bartolomé Egea, d’un dels establiments par-
ticipants. La mostra va comptar amb menys participació de bars i 
restaurants que l’any passat, de 14 a 7. Confi em que l’any vinent 
s’animin més comerços i tinguem més sort amb les dates”, ha 
afegit Egea. D’altra banda, l’organització ha lamentat la mort del 
propietari de la Braseria Pibe, Carlos Luna, 15 dies després de 
participar a la Fira | LG

JORNADES
La pluja i l’1-O resten públic a la Fira Gastronòmica

La jornada es desenvoluparà davant del pavelló Miquel Poblet i a 
les antigues pistes d’atletisme, de 9 a 19 h. Organitzada per l’Ajun-
tament i l’entitat Amics dels Clàssics, la cinquena edició de la fi ra 
acollirà una mostra de vehicles nous i de segona mà i, per primera 
vegada, també de motocicletes, a més de productes relacionats 
amb el món del motor. També hi haurà infl ables per a la canalla, 
un circuit de seguretat viària i un escalèxtric i trens en miniatura. 
Com cada any, l’Ajuntament retrà homenatge a una persona desta-
cada de la ciutat vinculada al sector. En aquesta ocasió, al pilot de 
ral·lis Josep Marc Sabater. D’altra banda, amb motiu del 60è ani-
versari del Seat 600, els organitzadors fan una crida als propietaris 
d’aquest model a participar en la jornada  | SA

La Fira de l’automòbil i la concentració de vehicles 
clàssics i esportius tindran lloc el 29 d’octubre
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Rubia Naz, de l’entitat Pakmir
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Es crearà un grup de treball format per agents voluntaris

Iniciativa per promoure
la salut entre el jovent

SERVEI PASSA

L’entitat Pakmir participa en un projecte escolar



112a quinzena | Octubre 2017 11Societat

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

L’Ajuntament demanarà més recursos 
per pal·liar la massifi cació a les aules
Aquest és un dels objectius aprovats a la primera reunió del nou any lectiu

El Consell Escolar Municipal va 
fer balanç del procés de matricu-
lació al municipi del curs actual 
en la primera reunió del nou 
any lectiu, que va tenir lloc el 5 
d’octubre a la Casa de la Vila. 
La regidora d’Educació, Infància 
i Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA), va fer una valoració po-
sitiva de l’estrena de la nova zo-
nifi cació en considerar que s’ha 
aconseguit una millor distribució 
de l’alumnat. Tot i així, l’edil va 
assenyalar que el nombre d’ins-
cripcions ha augmentat, sobre-
tot la matrícula viva, fet que ha 
agreujat el problema de la mas-
sifi cació a les aules. Per pal·liar 
aquesta situació, el consistori 
s’ha compromès a demanar més 
recursos de suport a les aules 
tant a primària com a secundà-
ria. D’altra banda, en previsió de 

l’increment d’alumnes a la zona 
de Mas Duran, a Mas Rampi-
nyo, el consistori ha avançat 
que farà un estudi per veure si 
és convenient modifi car les àre-
es de la zonifi cació escolar per 
donar resposta a la demanda de 
places en un futur immediat. El 

consistori també s’ha marcat com 
a prioritats aquest curs signar 
amb la Generalitat un conveni de 
col·laboració per fer millores als 
centres educatius del municipi i 
seguir treballant amb nous pro-
jectes al Pla Educatiu d’Entorn 
que impulsa amb la Generalitat.

Sílvia Alquézar | Montcada

La regidora d’Educació, Jessica Segovia (esquerra), amb la tècnica del seu departament
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DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

El col·lectiu reivindica una vida 
digna i un envelliment actiu
El programa per celebrar l’efemèride clourà amb una caminada i un espectacle teatral

La plaça de l’Església va acollir el 
30 de setembre la celebració del 
Dia Internacional de la Gent Gran 
amb una jornada festiva que va 
aplegar una elevada participació. 
Durant tot el matí hi va haver exhi-
bicions de les activitats que es rea-
litzen als dos casals de gent gran de 
la ciutat, que van organitzar la festa 
en col·laboració amb l’Ajuntament. 
En el marc de la celebració també 
es va fer la segona edició de la Mos-
tra d’Entitats i Serveis adreçats a les 

persones majors de 60 anys, que va 
comptar amb la participació d’una 
desena d’associacions i col·lectius.
En el torn de parlaments, l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), va 
destacar la importància de la gent 
gran a la societat. “Estem orgullo-
sos de vosaltres, sou molt parti-
cipatius i lluitadors, perquè no 
heu tingut una vida fàcil”, va dir 
l’edil, qui va recordar que la gent 
gran lidera diversos moviments so-
cials en defensa dels drets bàsics i 
les llibertats. També va intervenir 

Julián Muñoz en representació de 
la gent gran, qui va llegir un ma-
nifest en defensa d’un envelliment 
actiu i una vida digna. “Som un 
col·lectiu molt important que 
vol ser tractat amb la dignitat i 
el reconeixement que ens me-
reixem”, va expressar, reclamant 
polítiques socials per garantir que 
puguin gaudir d’un envelliment ac-
tiu i independent. 
D’altra banda, l’escola Elvira 
Cuyàs va acollir el 14 d’octubre 
una jornada festiva amb exhibi-

cions de les activitats que es fan 
als casals, una botifarrada, un be-
renar i ball amb música en directe.
El programa per celebrar l’efemèri-
de clourà el dia 21 amb la tercera 
edició de la caminada a Mas Du-

ran, que començarà a les 9.30h a 
la plaça de l’Església. En acabar, hi 
haurà un esmorzar saludable i una 
sessió de ioga i tai-txí. A la tarda, el 
Teatre Municipal acollirà un espec-
tacle de varietats a les 18h.

Sílvia Alquézar | Montcada

La festa de la gent gran s’ha celebrat aquest any a l’escola Elvira Cuyàs
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Creu Roja Cerdanyola, Mont-
cada i Ripollet posa en marxa 
aquest curs una nova edició del 
projecte ‘Promoció de l’èxit esco-
lar’, una iniciativa amb més de 20 
anys d’experiència que treballa 
l’estudi assistit i fomenta l’educa-
ció en valors i l’oci com a eines 
contra l’exclusió social. A Mont-
cada, el projecte es durà a terme 
els dijous, al Centre Cívic La Ri-
bera, i al Centre Cívic l’Alzina de 
Terra Nostra, els dimarts. 
El programa també dona suport 
a les famílies i assegura molts 
moments d’oci amb sortides lú-
diques. Enguany, s’oferten una 
seixantena de places per a nens i 
nenes de 6 a 12 anys de les tres 
poblacions. L’any passat, van par-
ticipar 51 infants, que van rebre 
el suport de 13 persones volun-
tàries. Les inscripcions estan 
obertes i es poden fer a través 
del telèfon 93 691 61 61.

Nova edició del 
programa per 
promocionar 
l’èxit escolar 
Sílvia Alquézar | Redacció

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals organitza una tempora-
da més els espais de joc i familiar. 
El de joc es farà a l’EBM Mitja 
Costa els dimarts i dijous, de 
17.30 a 19h, i s’adreça a canalla 
menor de 3 anys que, juntament 
amb una persona de la seva fa-
mília, participa a diferents pro-
postes didàctiques i adaptades 
a la seva edat. L’espai familiar 
tindrà lloc a l’EBM Camí del 
Bosc els dilluns i dimecres, de 10 
a 11.30 h, i va dirigit a infants 
nascuts al 2015 o al 2016, no es-
colaritzats. En aquest cas, l’equip 
de les EBM dinamitza el taller, 
amb tota mena d’activitats. Les 
preinscripcions es podran fer del 
23 al 27 d’octubre al centre on 
es farà cada iniciativa. El preu de 
l’espai de joc és de 25 euros al 
mes i el del taller familiar, de 36. 
Les sessions començaran el 13 i 
el 14 d’octubre, respectivament.

Tornen els 
espais de joc 
i familiar a les 
escoles bressol
Sílvia Alquézar | Redacció
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El 16 d’octubre l’Audiència Nacional va decidir enviar a la pre-
só als presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart. Una decisió fonamentada en un suposat delicte de 
sedició. El dia 12 d’octubre un periodista tuitejava “En recepción 
Fiesta Nacional escucho en distintos corros que las dos primeras 
órdenes de prisión serán el lunes en la Audiencia Nacional. La tercera, más dudosa”. A ningú se li 
escapa que la dubtosa era la de Trapero i les dues ordres de presó les de Cuixart i Sánchez. El fet 
que a la recepció es comentés això, demostra un cop més que la separació de poders a Espanya 
és inexistent, fet intolerable en una societat que es vulgui dir democràtica. Ja havíem patit empreso-
naments de caràcter ideològic, com va ser el cas de l’Isma i el Dani en el context de la vaga general 
del 29 de març del 2012 o el d’Alfon, arran la vaga general del 14 de novembre del mateix any.
El caràcter autoritari i repressiu de l’Estat no deixa de ser conseqüència d’una línia continuista 
derivada d’una transició a la democràcia que va ser molt amable amb el feixisme que reeixia tot el 
Regne d’Espanya. No podia ser d’una altra manera, ja que no va haver-hi un trencament demo-
cràtic que ens portés una democràcia plena sinó una reforma del règim franquista que no va tallar 
amb el passat immediat i que va deixar les cunetes de tot l’Estat plenes de morts republicans. La 
decisió d’empresonar a Sánchez i Cuixart fereix de mort la possibilitat d’una sortida negociada 
i acordada al confl icte obert entre Catalunya i Espanya. A més, és del tot inútil de cara a reduir 
la pressió al carrer, ja que la resposta ha estat ràpida i majoritària contra la repressió de l’Estat.
Aquí continuem mobilitzant-nos en contra d’aquells que volen imposar el seu criteri per la força, 
i el 17 d’octubre vam tornar a sortir al carrer per reivindicar més democràcia i per la llibertat dels 
presos polítics. Un poble com el nostre, que ha ocupat el carrer per reivindicar el soterrament, 
una sanitat pública de qualitat i tantes altres reivindicacions, tampoc es queda a casa quan cal 
reclamar democràcia a un Estat que fa servir aquesta paraula sense refl ectir en les seves accions 
el seu signifi cat. Montcada i Reixac és activa, reivindicativa, no ens quedem a casa i donem tot 
fi ns a assolir els nostres objectius. No permetrem, al costat de la resta de ciutadans de Catalunya, 
que els de sempre ens vulguin tornar a treure la llibertat.

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. 

Això no és democràcia

Óscar Gil

Arribem a l’inici del darrer trimestre de l’any i ens trobem, mal-
auradament, igual que els dos darrers anys; sense proposta 
d’ordenances fi scals ni res que se li assembli. S’han adonat 
ja al govern municipal que encetem la recta fi nal d’enguany, 
o estan per altres temes? Des del PSC de Montcada diem que 
deu ser que estan per altres temes; des de gairebé l’inici d’aquest 2017 hem anat preguntant al 
govern per les mesures econòmiques i accions que varen aprovar al novembre de 2016, per tal 
de fer el corresponent seguiment de l’acció de govern i no hem obtingut la informació demanada; 
senyal que poca cosa han fet. 
Una de les mesures aprovades era fer la presentació al mes de juny del 2017 de l’esborrany de 
les ordenances, a l’oposició, els sindicats i de forma pública per treballar-les i recollir aportacions, 
tenint previst fer l’audiència pública amb les aportacions recollides al setembre d’enguany. Vostès 
les han vist publicades enlloc? Els han convocat a alguna trobada per participar-hi? Perquè ja els 
hi ben assegurem que a la oposició no ens les han fet arribar. I el servei de sancions que es van 
comprometre a crear al febrer del 2017, totalment autofi nançat i per a la millora en el cobrament 
de les sancions? Doncs d’aquest assumpte, hores d’ara, el més calent hi deu ser a l’aigüera.
També s’havien compromès a tenir enllestit un estudi per internalitzar serveis, es a dir, per fer 
serveis al municipi amb personal propi de la plantilla municipal; aquest compromís era pel maig 
de 2017. Saben vostès d’algun servei que s’hagi començat a prestar amb personal municipal? Ah 
no, que això tampoc ho han fet. Podríem continuar sense cap mena de dubte posant de manifest 
l’incompliment de totes i cadascuna de les mesures que van aprovar dur a terme, però pensem 
que amb aquests tres exemples n’hi ha prou perquè la ciutadania se n’adoni de quines són les 
prioritats d’aquest govern municipal i sembla ben clar que l’acompliment dels seus propis com-
promisos no hi és pas al seu full de ruta. Des del PSC els hi demanem que s’ho prenguin molt 
més seriosament del que ho han fet fi ns ara, doncs el que estan fent és aprovar mesures que 
després no duen a terme i, pel que sembla, també ho fan sense avaluar les greus conseqüències 
negatives que comporten les seves accions. Senyors i senyores del govern, vagin per feina!

I anem pel tercer any malbaratat

M. Carmen Porro

Des de fa uns dies Montcada està patint una alliberació 
dels seus sentiments gràcies a la convocatòria del Refe-
rèndum (que vàrem celebrar, amb vots, sobres i taules 
constituïdes).Molts veïns i veïnes han sortit als carrers a 
expressar els seus desitjos i sentiments vers el seu país 
i la democràcia. Com mai, hem viscut unes mobilitzaci-
ons multitudinàries, històriques. I vam celebrar un Re-
ferèndum on a Montcada van participar 8.659 persones i va guanyar el sí amb 7.040 vots. 
Aquesta victòria del sí a tot Catalunya amb més de 2 milions de vots va portar al president, 
Carles Puigdemont, a fer el que diu la llei del Referèndum, proclamar la independència de 
Catalunya i, com és sabut, a suspendre-la temporalment. Podem dir que no estem contents 
del tot, però tampoc tristos. La jugada del president no canvia res, simplement reforça el 
nostre relat i afebleix el de Rajoy perquè nosaltres no ens hem aixecat de la taula de di-
àleg. És més, segur que hem guanyat suports davant de la comunitat internacional, que 
tant diàleg i mediació ens reclamava. I és que el govern espanyol ara està en una situació 
complicada perquè no té altre remei que continuar amb els seus plans repressius per va-
ries raons. Primer, perquè mai no dialogarà sobre el futur de Catalunya. Segon, perquè si 
algú tenia dubtes, el món clarament ens va tractar com a subjecte polític i això és més del 
que poden suportar. Tercer, perquè si l’únic que poden fer és aplicar el 155 o el 116, quan 
abans ho facin millor, dilatant la decisió en el temps no guanyen res més que l’enfortiment 
del nostre relat. I quart, perquè en contra del que molts volen veure, no es va posposar 
la Declaració. La Declaració es va fer, simplement es va suspendre temporalment. Aquest 
matís des d’un punt de vista jurídic, però també polític, és important. Per tant, Rajoy farà 
el mateix que tenia previst, però li costarà més de justifi car. Portem 300 anys esperant la 
independència. Ara no ve d’uns dies més si aquest temps ens ajuda a enfortir el nostre 
posicionament. Plena confi ança en el president i Montcada continua activa i ferma en el 
camí cap a la independència.

Montcada diu sí

Joan Carles Paredes

És una autèntica vergonya que existeixin presos polítics en ple 
segle XXI i, encara més, quan el motiu d’aquest empresona-
ment respon únicament a la convocatòria i la participació en 
una mobilització pacífi ca d’una àmplia majoria de la societat 
catalana el passat dia 1 d’octubre. Un cop més, veiem com 
el govern del PP ataca posant en marxa una estratègia judi-
cialitzadora enlloc de respondre al diàleg que tant se li està 
demanant des de tots els grups polítics i diferents forces internacionals, per apostar per vies 
democràtiques, en lloc d’actuar de manera repressiva davant les diferències polítiques. Des de 
Círculo Montcada demanem l’alliberament immediat i ens sumem als suports cap a Jordi Sán-
chez i Jordi Cuixart, empresonats injustament per una consideració purament política. Queda 
clar que el règim del 78 i el govern de l’Estat amb els seus instruments busquen la repressió 
contra qualsevol persona o grup que posi en qüestió una situació intolerable de trencament 
dels drets democràtics, com la que es viu actualment a Catalunya. Aquest fet no només és 
gravíssim, sinó també mostra una gran irresponsabilitat per part del PP, que utilitza els jutges 
per resoldre temes polítics, demostrant un cop més com aquesta separació entre poders no 
acaba de funcionar. Igualment, considerem greu que una de les lectures més clares que es 
poden extreure d’aquest empresonament tan injust és que el missatge que busca transmetre 
el PP és el de la por a manifestar-se en contra les polítiques injustes que estem vivint en els 
últims temps. Aplicar la llei mordassa en tota regla i l’ús de la força per fer callar un poble pacífi c 
que només es vol expressar en llibertat. Els ciutadans catalans, tant independentistes com no 
independentistes, estem preocupats pels  greus atacs que s’estan produint a les llibertats a Ca-
talunya. Davant de la gravetat d’aquests fets, el govern de la Generalitat ha d’aclarir què vol fer 
i quins son els passos a seguir i s’ha de donar una resposta, des de la pluralitat i el diàleg, que 
ha d’estar a l’alçada de la preocupació que es viu entre la població catalana. Desitgem que es 
produeixi una refl exió profunda respecte al fet d’empresonar persones per qüestions purament 
ideològiques i esperem no assistir a partir d’ara a una caça de bruixes. 

Tornen els presos polítics

Sergi Martín
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Deien que no es votaria i ho vam fer. El nostre compromís 
era garantir el dret de vot a Montcada i el vam complir. A 
les 9h, 11 col·legis electorals van obrir amb taules, pre-
sidents i vocals, paperetes, sobres, urnes, i tot el que cal 
per exercir el dret democràtic de votar. Com sempre. L’èxit 
va ser de tots. Vull agrair als representants de l’administració que, de forma voluntària, man-
tinguessin el rigor i les garanties del procés; als membres de les meses, la seva fermesa per 
permetre als seus veïns el dret a vot, malgrat les amenaces del govern espanyol; als apoderats, 
la seva col·laboració, fent que el cost del referèndum fos 0 per a l’administració. I, sobretot, i de 
manera especialment emotiva, als veïns i veïnes que van arribar als col·legis a primera hora del 
matí, hi van dormir o es van quedar tot el dia protegint col·legis, urnes, vots i ciutadans, davant 
de les agressions indiscriminades de les forces de seguretat de l’Estat a poblacions veïnes.
La pregunta era clara: Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?  
La resposta també: 8.659 vots (7.040 sí, 1.260 no, 271 blancs i 88 nuls), amb una participació 
que ens va sorprendre gratament donades les circumstàncies d’amenaces i difi cultats. L’1 
d’octubre va transcórrer a Montcada sense cap incident. Els únics confl ictes greus van passar 
allà on van anar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, repressió que ha continuat amb presos 
polítics. La resposta: mobilització i unitat, com vam fer en l’aturada general del 3 d’octubre, on 
la societat montcadenca va protagonitzar una de les majors manifestacions que es recorden. 
Novament hem demostrat ser un sol poble, amb moltes veus, llengües, opcions, però compar-
tint la voluntat de decidir el nostre futur en llibertat i respecte, més unit que mai davant l’agres-
sió. Estem guanyant i guanyarem perquè ho fem cívicament i pacífi ca i amb el màxim coratge 
i serenitat. Amb els nostres veïns partidaris del no hem de construir un futur conjunt i millor. 
Treballarem per garantir les seves llibertats i els seus drets, que són també els nostres. Els que 
han perdut són les elits corruptes de l’Estat espanyol, opressores del seu propi poble, que en la 
seva cobdícia ho perdran tot. Seguirem units, serens, cívica i pacífi cament alçats, com hem fet 
sempre. Defensant els òrgans d’autogovern i la República escollida per la ciutadania. 

Hem votat

El 1 de octubre se perpetró un golpe a la democracia, 
una consulta ilegal, sin ningún tipo de garantías demo-
cráticas. Durante aquel día vimos urnas que entraban en 
los colegios ya llenas de votos, vimos a personas llenar 
urnas de votos a las puertas de los lugares de votación, se 
ha comprobado que hubo personas votando en varios colegios, sin ningún tipo de control. 
En defi nitiva, un show más propio de una República Bananera que de un Estado de De-
recho. Pero centrándonos en Montcada i Reixac los números hablan del fracaso de ese 
día, de 25.081 ciudadanos con derecho a votar, tan sólo votaron 8.659, lo que quiere decir 
que dos tercios de la ciudadanía dio la espalda a esta ilegalidad. Un soberano fracaso del 
gobierno de la ciudad, encabezado por la Sra. Laura Campos.
Cabe recordar que en el último Pleno el equipo de gobierno no pudo aprobar las cuentas 
municipales de 2016 por falta de apoyos. Es un gobierno con nueve miembros, pero en 
el último Pleno le dieron fi esta a Sergio Martín, supongo que para evitar que insultara a 
diestro y siniestro, como es práctica habitual de este concejal. La sorpresa es que mientras 
se desarrollaba el Pleno, el Sr. Sergio Martín se dedicaba a través de su cuenta de Twitter a 
insultar a vecinos de Montcada i Reixac. Vamos, lo de siempre. Vergonzoso.
Esta es la realidad que vive a día de hoy nuestra ciudad, un gobierno en minoría que pre-
tende gobernar como si tuviera una amplísima mayoría, con actitud sectaria y creyendo que 
la institución y la verdad absoluta les pertenece sólo a ellos. Han decidido volar todos los 
puentes de diálogo, ellos así lo han querido.
Su irresponsabilidad es mayúscula y no podrán culpar a la oposición Cs fue responsable y 
avisó de las consecuencias de apoyar un golpe a la democracia que además el tiempo ha 
demostrado que ha sido un soberano fracaso.

El golpe a la democracia fracasa

David Gerbolés

Aquests dies estem assistint a un cop d’estat a Catalunya: 
els separatistes catalans han silenciat a la meitat del Parla-
ment de Catalunya, han  callat  la  veu d’almenys la meitat 
de catalans, han anul·lat el Consell de Garanties Estatutàri-
es, han violat la Constitució i l’Estatut d’Autonomia català. I 
lògicament això no els sortirà gratis: la justícia té el deure de 
defensar la llei i la democràcia. Ser polític independentista no dona dret a malversar recursos 
públics o a robar dades personals dels catalans, perquè ningú està per sobre de la llei. El pas-
sat 1 d’octubre vàrem veure una farsa, una enganyifa, un engany i una mentida: sang sense 
ferides,  dits   presumptament   trencats  i   l’altra   mà   embenada,  urnes que entraven a les 
escoles ja plenes de paperetes, gent votant vàries vegades, gent votant al carrer… En fi , com 
una república bananera. 
Des del Partit Popular de Montcada i Reixac volem agrair i reconèixer la tasca de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil   en   la   seva   labor   de   defensa   i   protecció   dels   drets   i   les 
llibertats   de   tots   els   ciutadans i, especialment,  des   de   la   legalitat   constitucional   de   
la   sobirania   nacional,   l’Estat   de   dret,   la democràcia i la convivència entre els espanyols. 
Estem vivint la major fuita d’empreses de Catalunya, a dia d’avui ja són més de 700. Mai cap 
polític ni cap govern havia fet tant de mal a la nostra economia. Se’n van 150 empreses cada 
dia i alguns preocupats pels dos Jordis, aquesta inseparable parella que treballen pel “prusés” 
a temps complet sense que ningú els hagi votat i erigint-se com a polítics de barri. A qualsevol 
país europeu un individu amb el megàfon a la mà saltant a sobre del cotxe de la policia des-
trossat i excitant a les masses és carn de detenció immediata. I aquí alguns se sorprenen que 
estiguin on els hi correspon. I ara el govern de Catalunya demana diàleg, doncs sí, diàleg sí 
però dintre de la llei. Sinó és xantatge i no acceptem xantatges. Catalunya és una de les regions 
més pròsperes d’Europa i va camí d’enfonsar la seva economia. De debò esteu disposats els 
independentistes a arruïnar la nostra terra només per separar-la d’Espanya?

Cop d’estat independentista

Eva García

Nosaltres serem sempre vostres

Jordi Sánchez

Josep Galván

El passat 1 d’octubre, Montcada i Reixac va viure un dels 
episodis d’autoorganització més impressionants de la histò-
ria recent. Fet que es va tornar a repetir en la jornada de 
vaga general del 3 d’octubre, desbordant els carrers de la 
nostra petita ciutat. No vam ser nosaltres, ni els partits sobi-
ranistes, ni les entitats independentistes del poble, vau ser 
vosaltres que vau desplegar el millor de l’esser humà: la seva força col·lectiva. Filles i fi lls de la 
mateixa mare, la dignitat, traduïda en organització, comunitat i solidaritat. 
Vam veure juntes com colpejaven als nostres avis, mares i germans, tot repetint-nos que a 
Montcada no passarien. I no van passar. Som tot allò que odien i tenen por perquè mirem 
cap al futur. Mirem cap a un futur on construir una República on els seus interessos no ens 
governin i siguem capaces de forjar les estructures que ens permetin dir: “Ara sí, tot el poder 
és del poble”. 
Tenen por, no per perdre un tros del què consideren seu, sinó perquè tombarem el seu ordre 
depredador, egoista i cleptòcrata. Tenen por perquè quan ho aconseguim es parlarà de vida. 
Nosaltres, en canvi, hem perdut la por. I l’hem perduda colze a colze, col·lectivament, sabent 
de sobres que només el poble salva el poble i que si ens toquen a una, ens toquen a totes. 
Apreteu, nosaltres ens deixarem la pell al carrer i a les institucions per retornar-vos el que és 
vostre: el destí de les vostres vides. 
Des de la CUP-MiR volem expressar el nostre sincer agraïment a totes aquelles persones que 
vau escriure la història el dia 1 i 3 d’octubre. Gràcies, vàreu ser, sou i sereu les i els imprescin-
dibles. Nosaltres serem sempre vostres. Ens veiem als carrers.
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Pèrdua dolorosa
El meu nom és Jordi Fernández i sóc 
el germà del Xavier Fernández i tiet 
de l’Ares Fernández els quals van 
perdre la vida en un accident de tràn-
sit el passat mes d’agost. Des del do-
lor per la recent pèrdua i en nom meu 
i de la meva família vull agrair a tota la 
gent i, en especial, a la de Montcada 
el suport i les mostres d’afecte rebu-
des. Per a la nostra família i la de la 
meva cunyada, la qual es va recupe-
rant dia a dia, això ens fa sentir que, 
a més de coneguts, eren estimats per 
molta gent. 
Per contrapartida, aquestes línies 
també tenen un punt amarg i van 
dirigides al responsable del grup 
d’enterrament de l’Associació de 
Veïns de la Ribera, perquè en situa-
cions com la que vam viure, s’hauria 
de tenir més tacte i facilitar les coses 
a la família per no haver de patir un 
petit calvari com el que ens va fer 
passar. Així que simplement li vull 
dir que, quan un no serveix per estar 

a llocs on es necessita una mica de 
tacte i ajuda, el millor és deixar la res-
ponsabilitat i el càrrec a alguna per-
sona més competent. Tot això, sense 
entrar en detalls. 
Com he dit abans, gràcies a tothom 
pel suport rebut. Una salutació.

Jordi Fernández
Montcada Nova

Prioridades
Soy una ciudadana de Montcada de 
63 años. El día 10 de octubre me 
caí al tropezar por el mal estado de 
la acera situada en la avenida de la 
Ribera, junto al puente del río Besós 
con el resultado de rotura de la rótula 
de la rodilla derecha. Sé de otras per-
sonas que también han caído por el 
mal estado de las calles. 
Leí en el número anterior de La Veu 
que el equipo de gobierno ha auto-
rizado un presupuesto de 16.720 
euros para hacer una auditoría eco-
nómica interna entre los años 1999 
y 2015. Y yo me pregunto ¿tienen 

dinero para una auditoría que con-
templa 18 años atrás y no lo hay para 
solucionar los problemas de ahora 
de Montcada? Entre ellos, arreglar 
las aceras de nuestro municipio que, 

en su mayoría, están en mal estado. 
¿Cuántas personas más tendrán que 
accidentarse?

M. H.
Montcada Nova

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
1 d’octubre

El desig que expressàvem en 
l’anterior número es va complir 
parcialment ja que a Montca-
da la jornada electoral es va 
desenvolupar sense incidents. 
Malaruradament aquesta no va 
ser la tònica a tot Catalunya. 
Agents de la Policia Nacional 
i la Guàrdia Civil van carregar 
contra ciutadans que feien re-
sistència pacífi ca a les portes 
de col·legis electorals ferint 
més de 800 persones. Un fets 
condemnats per la majoria de 
forces del Ple –a excepció de 
Cs i PP– i per bona part de la 
ciutadania. Com a exemple, 
dos dies després de 1-O més 
de 2.000 persones van sortir 
als carrers del municipi per 
expressar-ne el seu rebuig en 
una de les mobilitzacions més 
importants que s’ha vist mai a 
la localitat. La gent va dir ben 
clar que està en contra de la 
repressió i que aposta pel di-
àleg entenent que la política 
tracta d’això, de parlar.

La propera edició de ‘La Veu’ 
sortirà el 3 de novembre

Agradecimiento a la Policía Local

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

El pasado 27 de septiembre por 
la tarde a un usuario del Casal 
de la Mina con problemas de 
movilidad se le estropeó la silla 
de ruedas. Sin saber qué ha-
cer en estos casos, llamamos 
al 112 para que nos ayudaran 
a solventar el problema pero, 
nada de nada. El servicio de 
ambulancias tampoco atiende 
estas incidencias. Afortunada-
mente la Policia Local sí se pre-
ocupó y nos asistió, así aquí va 
nuestro agradecimiento. 

José Mª Rubio i Moreno  
Can Sant Joan

Opinió
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20 l divendres
Reunió. Consell Municipal de Dones. 
Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic la Ri-
bera.

21 l dissabte
Sortida. Caminada popular per Mas 
Duran i sessions de tai-txí i ioga. Hora: 
9.30h. Lloc de sortida: Plaça de l’Esglé-
sia (activitat inclosa a les activitats de 
tardor per a la gent gran).

Activitat infantil. ‘Llibres il·legibles’, a 
càrrec de L’Art i adreçat a famílies amb 
nens d’1 a 4 anys. Hora: 11h. Lloc: Bi-
blioteca de Can Sant Joan.

Teatre. Actuació de màgia i humor per a 
públic familiar. Hora: 18h. Lloc: Casino 
de Terra Nostra. Gratuït.

Espectacle. Xou de varietats amb les ac-
tuacions de Ramon (humorista), Mario 
de la Vega (cantant), Duo Acrobàtic Pack 
i Selvin (màgia còmica). Hora: 18h. Lloc: 
Teatre Municipal. Preu: 3 euros.

22 l diumenge
Solidaritat. Cursa Pink Run MiR. Hora: 
10h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 

Poblet. Organitza: Sin Teta Hay Paraíso.

Festa. ‘Recuperem els drets i deures del 
veïnat’, amb infl ables, monòlegs, ball i 
dinar de germanor (tiquet a 3 euros). 
Hora: 11 a 18h. Lloc: Davant del pavelló 
Miquel Poblet. Organitza: Favmir.

Presentació. Equips UB MiR. Hora: 
16h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

23 l dilluns
Xerrada. Sobre el bon ús dels medica-
ments, a càrrec de personal de l’ICS.  
Hora: 17h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

24 l dimarts
Xerrada. Sobre el projecte d’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús que vol impul-
sar l’Ajuntament. Hora: 18.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: Ofi cina Local 
d’Habitatge i Diputació de Barcelona.

26 l dijous
Cafè-tertúlia. ‘La gent gran aquí i arreu 
del món’. Hora: 17.30h. Lloc: Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina. Organit-
za: Xarxa Antirumors.

Xerrada. Sobre literatura a càrrec del 

periodista i escriptor Víctor Amela. Hora: 
19h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Presentació. ‘El cavaller Floïd. Biografi a 
de l’empresari català Joan B. Cendrós’, 
de Genís Sinca. Hora: 19.30h. Lloc: 
Fundació Cultural Montcada.

28 l dissabte
Teatre. ‘Muñeca de porcelana’, amb 
José Sacristán. Hora: 22h. Lloc: Teatre 
Municipal. Entrades exhaurides.

29 l diumenge
Jornada. 5a Fira de l’Automòbil i con-
centració de vehicles clàssics i esportius 
(també motos). Hora: De 9 a 19h. Lloc: 
Davant del pavelló Miquel Poblet. 

Tradicions. Trobada de Gegants i Cap-
grossos. Hora: 10h. Lloc: rambla dels 
Països Catalans (veure pàgina 18).

31 l dimarts
Halloween. Concurs de cases decora-
des, sopar i ball de disfresses. Hora: 
18.30h. Lloc: plaça del Poble i voltants. 
Organitza: AV i Grup de Dones de Terra 
Nostra i la Xarxa d’Equipaments.

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

20 21 22

27 28 2924 25 2623
Rivas Duran DuranRecasens V.Nieto J.RelatEl Punt

C.Pardo

M.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

1 32

M.Guix M.Guix

4 5

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

30 31
Recasens V.Nieto V.Nieto

4 I 5 DE NOVEMBRE
CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS, DE 17.30 A 23H

15è PASSATGE DEL TERRORAgenda

octubre/novembre
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Evil’s profanation

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

FOTOMONTCADA
MiRa la càmera I 
AFOTMIR

Fins al 28 d’octubre

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

FOTOMONTCADA
PHOTOVISIÓ 2017-PANORÀMIQUES
AFOTMIR

Fins al 29 d’octubre

MÚSICA CLÀSSICA
DANZAS DE FUEGO
Duarte/Salazar Duo
4 de novembre, 19h

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

FOTOMONTCADA
PHOTOVISIÓ 2017-NATURA 
Del 30 d’octubre al 10 de novembre

MONTCADA A ESCENA
IL GRANDE CANOVACCIO
Cia. La Jove Finestra Estràbica
22 d’octubre, 18h
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CARNAVAL 2018
Les inscripcions per participar a la Rua i demanar 
ajuts es poden fer fi ns al 15 de desembre

La Jove Finestra Estràbica debuta a Montcada Escena
L’11a mostra teatral Montcada a Escena suposa el debut 
d’un nou grup de teatre, La Jove Finestra Estràbica, vincu-
lada a la companyia La Finestra Estràbica, de Víctor Bea. 
Els seus components són alumnes de l’escola CuidaRt Te-
atre i l’obra que representaran va ser la que van estrenar 
el passat mes de juny a La Unió amb motiu del fi nal de 
curs. Es tracta d’un espectacle de Comedia de l’Arte, un 
gènere que accedeix per primer cop a la mostra i que es 
caracteritza perquè els personatges són arquetips i per 
l’ús de les màscares. L’obra, titulada ‘Il Grande Canovac-
cio’, es podrà veure el 22 d’octubre al Kursaal (18h) | LG

Les entrades per veure ‘Muñeca 
de porcelana’, amb José Sacristán, 
i el monòleg de David Guapo, 
dos dels plats forts d’aquesta tar-
dor tea tral, es van exhaurir a les 
poques setmanes de posar-les a 
la venda. “Aquesta és la millor 
resposta que podem rebre per 
compensar l’esforç que fem per 
programar amb recursos econò-
mics limitats”, va dir l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), du-
rant la gala de presentació de la 
programació, tant la professional 
com l’amateur, que es va fer el 29 
de setembre al Teatre Municipal. 

L’edil va indicar que l’afl uència 
als espais escènics municipals ha 
pujat un 14% respecte les dades 
del 2016, sense tenir en compte 
encara el que resta de temporada. 
En referència a l’onzena mostra 
de Montcada a Escena, Campos 
va agrair la dedicació de les com-
panyies locals, expressant que “el 
teatre amateur és un dels grans 
tresors culturals de Catalunya”.  
El cicle, que va arrencar el 8 d’oc-

tubre amb ‘La paz perpetua’, de 
Dèria Teatre, ha vist cancel·lades, 
però, dues de les obres programa-
des inicialment: ‘La ceba’, del grup 
Teatrac, i ‘Seqüències’, del Taller de 
l’Aula de Teatre. Per la seva ban-
da, la regidora de Cultura, Móni-
ca Martínez (ICV-EUiA), va des-
tacar que el Teatre Municipal s’ha 
convertit en un espai de referència 
per a moltes companyies teatrals, 
“amb qui establim acords de 
col·laboració”. ‘El príncep’, de 
Lluís Homar, i ‘La Celestina’, de 
la companyia Atalaya, són dos 
dels espectacles estrella que es po-
dran veure al Teatre Municipal la 
primavera vinent.

Premis Dalmau. Joan Monclús, 
veí de Mas Rampinyo, va ser 
reconegut pel seu paper en la re-
cuperació i divulgació de les dan-
ses tradicionals catalanes i com a 
fundador de l’Esbart Dansaire de 
La Unió. El guardonat va dedicar 
paraules d’agraïment a totes les 
persones que van col·laborar amb 
ell durant els anys que es va man-
tenir el ball de gitanes. El Premi 
Dalmau al millor espectacle de la 
temporada anterior, triat per vo-
tació popular, va ser per a ‘El llac 
dels cignes’, del Sant Petersburg 
Festival Ballet. El guardó el va re-
collir Carlos Bianchi en nom de la 
companyia.

Laura Grau | Pla d’en Coll

Augmenta la resposta
del públic montcadenc 
a l’oferta d’espectacles
El fundador de l’Esbart Dansaire de La Unió, Joan Monclús, 
i ‘El llac dels cignes’ s’enduen els Premis Dalmau 2017

FESTA DEL TEATRE

L’afl uència als espais 
escènics municipals 
ha pujat un 14% 
respecte al 2016
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Joan Monclús, recollint el premi de mans de la regidora de Cultura i l’alcaldessa

Els actors Andrea Segurado i Malcom McCarthy van conduir la gala de presentació de la programació d’espectacles d’aquesta tardor al Teatre 

Carlos Bianchi, representant del Sant Petersburg Festival Ballet
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El grup Dèria Teatre va estrenar 
diumenge 8 d’octubre a l’Auditori 
Municipal una de les seves apos-
tes de teatre de sala més comple-
xes de la seva trajectòria, tant per 
la profunditat i densitat del text 
escollit, com per l’exigència física 
i emocional que suposa per als ac-
tors. ‘La paz perpetua’, escrita per 
Juan Mayorga, aborda la qüestió 
del terrorisme des de la perspecti-
va de les seves conseqüències po-
lítiques i morals en les democrà-
cies actuals, centrant l’argument 
en el problema de les mesures de 
seguretat adoptades per prevenir 
els atacs. 

Dilema fi losòfi c. El debat està 
plantejat a partir d’una faula on 
tres gossos, interpretats per Da-
vid Velasco, M. Carmen Martín 
i Xeui Jiménez, competeixen per 
ingressar en un cos d’elit antiter-
rorista. Les proves de selecció 
són dirigides per un quart gos, 
encarnat per Marc Capella –
també director del muntatge–, 

que és ajudat per un ésser humà, 
a qui dona vida Maria Sánchez. 
Els actors afronten amb sol-
vència el repte de comportar-se 
com gossos, mentre estableixen 
diàlegs de gran càrrega fi losòfi -
ca que plantegen a l’espectador 
l’eterna pregunta sobre si la fi  
justifi ca els mitjans i posen sobre 
la taula temes com la tortura, la 
violència, l’autoritat i la justícia. 

La posada en escena reforça el 
dramatisme de la situació, recre-
ant un espai claustrofòbic, amb 
un fons on es projecten les om-
bres dels gossos. Una obra dura i 
intensa, magnífi cament dirigida 
i interpretada, i molt necessària 
en els temps actuals  on les lli-
bertats de les persones es veuen 
retallades amb l’argument de ga-
rantir la pau social.

Laura Grau | Montcada

Una de les escenes de ‘La paz perpetua’, on els tres actors-gossos se sotmeten a vàries proves

MONTCADA A ESCENA

El grup Dèria estrena una faula 
sobre el terrorisme i la democràcia 
‘La paz perpetua’ és una de les apostes més arriscades en la trajectòria de la companyia
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El teixit teatral de Montcada va 
acomiadar el passat 11 d’octu-
bre l’actor Andrés Bergel, de 70 
anys, un dels components més 
veterans de l’Aula de Teatre de 
l’Ajuntament, que va participar 
a l’activitat teatral del munici-
pi durant els últims 10 anys. La 
seva darrera aparició als escena-
ris va ser el 15 de juliol a l’Espai 
Kursaal  amb motiu de l’estrena 
de ‘Seqüències’, l’obra de fi nal 
de curs del Taller de Teatre, del 
que va ser alumne des dels seus 
inicis. L’espectacle, que s’havia de 
tornar a representar el 29 d’oc-
tubre al Kursaal, s’ha cancel·lat. 
L’Ajuntament retornarà els diners 
a les persones que hagin comprat 
entrades anticipades.

Trajectòria. Tot i que en els últims 
temps el seu estat de salut era deli-
cat, va participar en el darrer mun-
tatge col·lectiu de l’Aula de Teatre 
‘La revista...Mmm’,  estrenat a la 
mostra Montcada a Escena de 
2016. També en els sis espectacles 

anteriors: ‘Las trescientas’ (2010), 
‘Gente bien’ (2011), ‘L’escriptor’ 
(2012), ‘Dancing Doré’ (2013), 
‘La corte del faraón’ (2014) i el 
‘Poema de Nadal’ (2015). Bergel 
era col·laborador habitual de les 
cercaviles de Carnaval i al 2014, 
va participar a l’espectacle de car-
rer que va estrenar el grup Dèria 
amb motiu del seu 26è aniversari. 
També va estar vinculat al grup 
de teatre Dones & Cia, de Palau-
Solità i Plegamans. 

Laura Grau | Redacció

El món teatral diu adéu 
a l’actor Andrés Bergel
Va ser membre de l’Aula de Teatre des de la seva creació

DEFUNCIÓ

Andrés Bergel, a l’obra ‘Dèria 26’ de 2014
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TRADICIONS

Música, correfoc i castells conviuen
a la II Jornada de Cultura Popular
La 5a trobada de bestiari reuneix les bèsties de Montcada, Molins de Rei, Parets i Mataró
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El correfoc va comptar amb la participació de bèsties de diferents colles, entre les quals hi havia el Cuc de la Colla de Diables de Molins de Rei

Montcada i Reixac va viure els 
dies 7 i 8 d’octubre la II Jorna-
da de Cultura Popular organit-
zada per la Colla de Diables de 
Can Sant Joan, els Castellers i 
la Colla Mitjana de Gegants i 
Capgrossos. El programa va ar-
rencar dissabte a la plaça de l’Es-
glésia amb la cinquena Trobada 
de bestiari i gegants en què van 
participar la Bèstia de Parets, el 
Godrac de Mataró, el Cuc de 
Molins de Rei i el Drac Joan de 
Montcada. Els grups L’Espingari 
i Havaneres Surf van amenitzar 
la tarda. El plat fort de la jornada 
va ser un espectacular correfoc 
i una cercavila de bestiari des 
de la plaça de l’Església fi ns a 
la rambla dels Països Catalans. 
L’acte va suposar el comiat de 
José Manuel Velasco com a cap 
de colla.

Diada castellers. El programa va 
continuar diumenge al migdia 
amb la III Dia da dels Castellers 
Montcada a la plaça de l’Esglé-
sia, en què va participar la colla 

de les Gavarres. A la primera 
ronda, es va poder veure el cas-
tell bandera dels teules, el 2d6, 
amb fi nal de fi guereta. A la sego-
na ronda, van completar el cas-
tell més gran que, de moment, 
han fet mai a la plaça, el 5d6,  tot 
just un any després d’assolir-lo 
per primer cop a casa. A la ter-
cera i última ronda, van aixecar 
un 3d6 més lleuger de l’habitual 
i, fi nalment, dos pilars de sortida 
simultanis, tancant la diada amb 
un pilar al balcó de l’Auditori 
Municipal.

Valoració. Els organitzadors valo-
ren positivament com va anar la 
II Jornada, però reconeixen que 
“va faltar una millor difusió 
del programa que hagués ga-
rantit una major afl uència de 
públic”, en paraules de la porta-
veu, Laura Terol. Alguns canvis 
que es volen plantejar cara a la 
propera edició són concentrar 
els actes del programa en un 
sol dia, el dissabte, fent la Diada 
castellera a la franja horària del 
matí; portar un esbart de dansa 

tradicional catalana i incloure 
l’Aplec Sardanista que sempre 
es fa per aquestes dates dintre 
de la Jornada. Terol ha anunciat 
que s’ha començat a treballar per 
crear  una coordinadora de cul-
tura popular a Montcada “que 
tindrà la fi nalitat d’engrandir 
aquesta festa i anar creixent 
any rere any”.

Laura Grau | Redacció

BIBLIOTECA DE CAN SANT JOAN
Víctor Amela parlarà sobre literatura i periodisme

L’escriptor i periodista Víctor 
Amela (Barcelona, 1960) visitarà 
la Biblioteca de Can Sant Joan 
el 26 d’octubre, a les 19h, per 
parlar de literatura i periodisme. 
Amela, que va guanyar el Premi 
Ramon Llull 2016 per la novel·la 
‘La fi lla del capità Groc’, és força 
conegut pel gran públic per les 
seves col·laboracions habituals 
en premsa, ràdio i televisió. En 
l’actualitat col·labora al progra-
ma ‘Arucitys’ de 8tv i a ‘El món’ a 
Rac 1. És autor de més d’un mi-
ler entrevistes a la secció ‘La contra’ del diari La Vanguardia, que 
va crear amb Lluís Amiguet i Imma Sanchís. També ha exercit la 
docència a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat 
Ramon Llull | LG

Èxit del 5è Aplec 
Sardanista
Un centenar de persones va par-
ticipar a la 5a edició de l’Aplec 
Sardanista que van organitzar 
el 7 d’octubre l’Ajuntament i 
l’Agrupament Sardanista de Ter-
ra Nostra al pati de l’escola Rei-
xac amb l’actuació de les cobles 
Lluïsos de Taradell i Jovenívola 
de Sabadell. L’entitat de Terra 
Nostra ofereix classes de sarda-
nes gratuïtes tots els dijous, de 
19 a 20h, a l’escola Reixac | LG R
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FUNDACIÓ CULTURAL
Genís Sinca presenta el llibre ‘El cavaller Floïd’

La Fundació Cultural Montcada 
ha convidat el periodista i escrip-
tor Genís Sinca a parlar del seu 
llibre ‘El cavaller Floïd’, sobre la 
vida de Joan B. Cendrós i Carbo-
nell –a la foto–, empresari català 
mort al 1986 que va fer fortu-
na amb la creació del conegut 
massatge masculí Floïd i que va 
dedicar part del seu patrimoni a 
protegir i impulsar inicia tives cul-
turals. Va ser membre fundador 
d’Òmnium Cultural, la Gran Enci-
clopèdia Catalana i l’Institut d’Es-

tudis Catalans; va crear els premis Sant Jordi de novel·la i l’edito-
rial Proa i va promoure el grup de la Nova Cançó. El 1985 va ser 
guardonat amb la Creu de Sant Jordi. La xerrada tindrà lloc el 26 
d’octubre a les 19.30h, al local de l’entitat (Major, 47) | LG

L’AV, el Grup de Dones i la Xarxa 
d’Equipaments preparen el 31 
d’octubre una nova edició de la 
festa de Halloween amb l’orga-
nització d’un concurs de cases 
decorades amb motius de terror 
–les inscripcions encara es po-
den fer al correu alzina@mont-
cada.org o al facebook de l’AV–, 
un sopar-espectacle i un ball i un 
concurs de disfresses, amb pre-
mis per a les millors creacions a 
la plaça del Poble. Les activitats arrencaran a les 18.30h, quan la 
canalla podrà trucar a les portes de les cases participants –que es-
taran senyalitzades amb un llaç negre– demanant ‘truc o tracte’ | LG

Un pilar al balcó de l’Auditori va cloure la Diada

TRADICIONS
Montcada viura una trobada gegantera el 29 d’octubre
El diumenge 29 d’octubre, els carrers de Montcada i Reixac s’om-
pliran de gegants, capgrossos i bestiari amb motiu de la Trobada 
de Gegants i Capgrossos, que organitza la colla local per celebrar 
el 30è aniversari dels seus personatges. El programa arrencarà 
amb una plantada de gegants i capgrossos a la rambla dels Països 
Catalans (10h), una cercavila fi ns al centre (11h) i una mostra de 
balls a la plaça de l’Església (12.30h), on es formalitzarà l’ager-
manament amb la colla del Pont de Vilomara i es faran els parla-
ments. S’ha convidat les colles de Lliçà de Vall, Montmeló, El Prat 
de Llobregat, Prats de Lluçanés, Els Caparrots de Sant Cugat i El 
Gall de Parets. També hi seran presents la cobla Mitja Lluna i els 
Diables de Can Sant Joan | LG
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31 D’OCTUBRE
Terra Nostra ‘es disfressa’ amb motiu de Halloween
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Aquesta tardor les sales d’exposi-
cions s’omplen de fotografi es amb 
motiu del programa FotoMontca-
da que organitza l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir) amb el suport de l’Ajun-
tament. En el moment de tancar 
aquesta edició, està prevista la 
inauguració simultània de dues 
exposicions: ‘Photovisió 2017-Pa-
noràmiques’, que es podrà veure 
a l’Auditori Municipal fi ns al 29 
d’octubre, i ‘MiRa la càmera I’, 
a la Casa de la Vila, que inclou 
part dels retrats individuals i de 
grup fets per socis de l’entitat a 
‘El Gran Plató’, activitat que va 
obrir el programa el passat 30 de 
setembre. La resta de retrats s’ex-
posaran a la mateixa sala del 30 
d’octubre a l’11 de novembre.

Piragüisme i natura. El FotoMont-
cada 2017 també permetrà veure 
dues exposicions de l’Afotmir que 
ja han viatjat pel territori: ‘Photo-

visió 2017-Piragüisme’, formada 
per 75 imatges fetes al Parc Olím-
pic del Segre i que va estar expo-
sada a La Seu d’Urgell; i ‘Photo-
visió 2017-Natura’, estrenada a 
Vilafranca de Confl ent. Ambdues 
es podran visitar a l’Auditori i al 
Kursaal, respectivament, a partir 
del 30 d’octubre. “Creiem que 
són mostres d’un bon nivell que 
calia portar també a Montca-
da”, ha dit el president de l’Afot-
mir, Cosme Oriol.
D’altra banda, els dies 7 i 8 d’oc-
tubre, l’Afotmir va rebre la visita 
de dues agrupacions fotogràfi -
ques, la de Perpinyà –amb la qual 
està agermanada– i la de Berga, 
amb qui va signar un altre acord 
d’agermanament. L’acte ofi cial, 
auspiciat per les federacions cata-
lanes i espanyoles de fotografi a i 
les autoritats locals, va tenir lloc 
a la Casa de les Aigües, escenari 
d’una visita teatralitzada que el 
Museu va organitzar per als fo-
tògrafs visitants. 

Laura Grau | Montcada

El FotoMontcada 2017 
omple de fotografi es 
les sales d’exposicions
L’entitat s’agermana amb l’Agrupació Fotogràfi ca de Berga

AFOTMIR

‘Colliure’, una de les fotografi es panoràmiques que formen part de la mostra que es podrà veure a l’Auditori Municipal fi ns al 29 d’octubre
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Obertes les inscripcions a la Rua
Les comparses podran optar a ajuts que oscil·len entre els 350 i els 850 euros

L’Ajuntament ha obert el termi-
ni d’inscripció perquè les com-
parses s’apuntin a la Gran Rua 
de Carnaval del pròxim 10 de 
febrer. El 15 de desembre és l’úl-
tim dia per inscriure’s a la des-
fi lada i per sol·licitar una de les 
subvencions que atorga el con-
sistori. La documentació s’ha de 
lliurar a l’Ofi cina d’Atenció Ciu-

tadana (OAC) i els impresos que 
cal aportar es poden obtenir a la 
Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni, o bé, descarregar-los del web 
municipal, www.montcada.cat, on 
també es poden consultar les ba-
ses de la convocatòria. Els ajuts 
s’atorguen per a la confecció de 
disfresses, el muntatge de carros-
ses i el lloguer d’equips de so i 
llum, i les quantitats que poden 

rebre els grups oscil·len entre 
els 350 i els 850 euros, en funció 
del nombre d’integrants de les 
comparses. Per a grups de fora, 
s’estableix una única subvenció 
de 100 euros, sempre i quan tin-
gui un mínim de 25 participants.  
Es tornarà a fer el sambòdrom 
a l’aire lliure, davant del pavelló 
Miquel Poblet, on els grups po-
dran actuar fi ns a  3 minuts. 

Laura Grau | Redacció

CARNAVAL 2018 El Festival Open House inclou 
dos itineraris de Montcada
Montcada i Reixac torna a te-
nir presència al prestigiós festi-
val d’arquitectura Open House 
Barcelona. Durant els dies 21 i 
22 d’octubre, la capital catalana 
obre gran part dels edifi cis sim-
bòlics i singulars de la ciutat, tant 
públics com privats, perquè la 
ciutadania en pugui gaudir. Les 
propostes locals que s’hi inclouen 
són dos itineraris. El dia 21, un 
recorregut en bicicleta per la re-
cuperació mediambien tal de l’Eix 

Besòs que sortirà a les 10h des de 
la Casa de les Aigües. L’endemà 
hi haurà una passejada a peu pel 
Rec Comtal, que sortirà des de 
la Casa de la Mina, també a les 
10h, per posar en valor el patri-
moni cultural i els paisatges de 
l’aigua. Aquesta i altres propos-
tes es poden consultar al web 
www.48hopenhousebarcelona.org. 
També es pot contactar amb el 
Museu Municipal (935 651 122; 
museumunicipal@montcada.org) | LG

Socis de l’Afotmir i la regidora de Cultura, Mónica Martínez, posant al Gran PlatóImatge feta a la visita teatralitzada a la Casa de les Aigües 
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HANDBOL
El sènior A del CH La Salle guanya 
els seus dos primers partits a 
Primera Estatal de manera seguida

TEMPORADA 2017-18

El Futbol Base Montcada va apro-
fi tar la festivitat del 12 d’octubre 
per presentar la trentena d’equips 
que ha confeccionat per a aquesta 
temporada, la primera després de 
la unifi cació entre els planters del 
CD Montcada i l’EF Montcada. 
La tribuna principal de l’estadi de 
la Ferreria es va omplir de familiars 
de jugadors que van assistir a un 
acte en el que també van participar 
els dos conjunts sèniors de la UD 
Santa María. Per a la seva primera 
temporada després de la unifi ca-
ció, el FB Montcada ha confec-
cionat un total de 30 equips: tres 
juvenils, tres cadets (tot i que un 
d’ells encara juga amb els colors 
del CD Montcada per mantenir la 
categoria a Primera Divisió), tres 
infantils, sis alevins, sis benjamins, 
tres prebenjamins, un equip de de-
butants i un altre de l’escola. A la 
secció femenina, el club competirà 
amb un sènior i un cadet mentre 
que en futbol sala, s’han creat un 
sènior i un juvenil.

Autoritats. L’acte de presentació va 
comptar amb la presència del regi-
dor d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC),  així com d’una represen-
tació dels presidents de l’UD San-
ta María, Rafa Repiso, i del CD 
Montcada, Modesto Sanchís, qui 
va estar acompanyat pel seu vice-
president, Ramon Castillo. El FB 
Montcada va estar representat pel 

seu màxim dirigent, Antoni Sán-
chez, i el seu tresorer, Manuel Cole-
te. En la seva intervenció, Sánchez 
es va felicitar per haver arribat a un 
acord d’unifi cació i va agrair l’es-
forç de la junta del CD Montcada, 
en especial del seu president, per 
tancar un conveni que va qualifi -
car de “laboriós i benefi ciós” per 
al futbol local. El president vermell 
també va valorar positivament els 
resultats esportius de la temporada 
passada en la que es van aconse-
guir quatre ascensos a la categoria 
benjamina i va demanar un esforç 
per part del quadre tècnic del club 
per donar en el futur “un pas de 
qualitat endavant”. Per la seva 
part, Serratosa va elogiar la predis-
posició d’ambdós clubs per acor-
dar la seva unifi cació que, segons 
va dir, ajudarà “a tenir uns equips 
amateurs més potents i a que 
només es parli de temes espor-
tius en relació al futbol local”.

Reconeixement. L’acte, que va 
fi nalitzar amb una foto de juga-
dors, tècnics i directius, també va 
servir per homenatjar Juan Da-
vid Fuentes, jugador del cadet B 
del FC Barcelona que va iniciar
la seva formació a l’EFM. Fuen-
tes, que ha participat en un entre-
nament de la selecció espanyola 
sots-15, va rebre com a regal la 
samarreta de color vermell del 
FB Montcada –la segona, fruit de 
l’acord amb el CDM, és verda.  

El nou club, fruit de la unifi cació dels planters del CD Montcada i l’Escola, va presentar el 12 d’octubre la seva trentena d’equips

El futbol formatiu llueix amb orgull la seva 
unió durant la presentació del FB Montcada
Rafa Jiménez | La Ferreria

La gespa de l’estadi de la Ferreria es va omplir amb la trentena d’equips que el Futbol Base Montcada ha confeccionat aquesta temporada
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L’equip d’Antonio Moya ha enca-
denat dues victòries consecutives 
al grup 2n de 1a Divisió. Les ‘reds’ 
van guanyar el seu primer partit el 
8 d’octubre contra el CE Mercan-
til (3-1) i van repetir triomf quatre 
dies més tard al camp del FC Sant 
Quirze (2-6), en un partit de la 2a 
jornada. Les montcadenques, que 
són cinquenes amb 7 punts, juga-
ran l’1 de novembre el matx ajor-
nat al camp de l’AEM C | RJ

Dos triomfs seguits 
per al sènior femení
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El sènior A del CH La Salle 
ha reconduït la seva situació, 
després de tres derrotes conse-
cutives, de la mà d’un inspirat 
Albert Maresma, màxim gole-
jador del grup D de Primera 
Estatal amb 40 dianes en cinc 
jornades. Gràcies a les dues 
victòries seguides contra el CH 
Bordils B (29-24) i l’H. Palau-
tordera (31-34), l’equip de Pau 
Lleixà ha pujat fi ns a la novena 
posició amb 4 punts. 

HANDBOL

Albert Maresma, amb 40 dianes, es el màxim golejador del grup D de 1a Estatal 

El sènior A del CH La Salle guanya 
dos partits de manera seguida

Van obtenir a Miami aquesta posició per segon any seguit

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, 
subcampions del món
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Rafa Jiménez | Redacció

Els components del primer equip lassal·lià, satisfets després de la primera victòria a la lliga

FUTBOL SALA
El Futbol Base Montcada suma quatre punts a les 
dues primeres jornades de Segona Catalana

El Broncesval Montcada conti-
nua demostrant el seu gran po-
der ofensiu com a visitant. Una 
setmana després d’encaixar al 
pavelló Miquel Poblet la prime-
ra derrota contra el Grups Ar-
rahona (1-3), els montcadencs 
van golejar a domicili l’FS Cas-
tellar (2-9), amb un hat-trick de 
Nacho Caño. L’equip d’Álex 
Fernández suma un total de 9 
punts i ocupa la segona posició 
al grup 1r de Tercera Divisió 
Nacional | RJ 

FUTBOL SALA

L’equip d’Álex Fernández es refà després de la primera derrota contra l’Arrahona (1-3)

El Broncesval fa 9 gols a Castellar i es 
retroba amb les sensacions positives
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Bryan Flores, en una acció del primer partit del Broncesval contra el CFS Premià de Mar (8-1) 
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El sènior masculí 
del FB Montcada 
es manté invicte al 
grup 2n de Sego-
na Catalana des-
prés de la disputa 
de dues jornades. 
L’equip que di-
rigeix José Luis 
Carrasco va debu-
tar el 7 d’octubre 
amb una victòria 
a la pista del Futsal Polaris Sant Martí B (2-5) i va empatar, una 
setmana més tard, a la Zona Esportiva Centre contra l’AEE Institut 
Icària-CET 10 (3-3). Amb aquest balanç, els montcadencs ocu-
pen la cinquena posició amb 4 punts | RJ 
 

L’AE Can Cuiàs comença la seva participació a 
Tercera Catalana amb un empat a la seva pista
L’AE Can Cuiàs, que 
la temporada pas-
sada va ser últim al 
grup 6è de Tercera 
Catalana, ha iniciat
un nou projecte sota 
la direcció tècnica 
de l’ex-jugador An-
tonio Moreno. De 
moment, els mont-
cadencs, que han 
passat al grup  4t, 
han començat la 
competició amb un 
empat a casa contra el CFS Matadepera B (3-3). El seu últim partit a 
la pista de la Penya Barça Barberà del Vallès es va haver d’ajornar | RJ 

Després de no haver guanyat cap 
partit la temporada passada a Lliga 
Catalana, el femení del CH La Salle
ha iniciat amb bon peu la seva par-
ticipació al grup B de Primera Ca-
talana amb dues victòries contra el 
BM Pau Casals (26-32) i el CE Mo-
lins de Rei-Sant Llorenç (33-21). 
D’altra banda, el sènior B masculí 
va guanyar el seu primer partit a 3a 
Catalana a Santpedor (20-31) | RJ

Bon inici del femení 
lassal·lià a Primera 

El Maderas San Andrés CFS Mont-
cada B, que la temporada passada 
no va poder evitar el descens des 
de 2a Catalana, inicia un nou pro-
jecte sota la direcció de Juan Anto-
nio Sarto. Després de debutar amb 
derrota a la pista del CE Vacarisses 
B (9-2), els montcadencs van su-
mar el primer triomf contra el CE 
González-Serra B (2-1) | RJ

Primera victòria del 
sènior B a Tercera
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Eva Nieto i Carles Cirera, del 
club Endansa, es van procla-
mar subcampions del món a la 
categoria sènior 1 llatí durant la 
competició que es va disputar el 
15 d’octubre a Miami, als Estats 
Units, amb la presència de 60 
parelles de 15 països diferents. 
Amb aquest nou èxit, els mont-
cadencs es consoliden a l’elit 
mundial d’aquest esport ja que 
repeteixen la mateixa posició 
que van aconseguir l’any passat 
al Mundial de Bilbao. Nieto i Ci-

rera van ser els millors al ball de 
rumba i van obtenir a la fi nal un 
total de 540 punts, acabant per 
darrera dels vigents campions 
del món, els italians Valentino 
Esposito i Laura Zaccagnino, i 
per davant dels alemanys An-
dreas Hoffmann i Isabel Krue-
ger. “Estem molt contents per 
haver reafi rmat la segona po-
sició en un Mundial, guanyant 
en rumba i superant parelles 
de gran nivell internacional”, 
ha afi rmat Nieto | RJ 

Eva Nieto i Carles Cirera, a la segona posició del podi durant la competició celebrada a Miami
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.....Minut i resultat....................................

La Unió Bàsquet 
MiR presenta tots 
els seus equips el 22 
d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet

U
B 
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BÀSQUET El pavelló Miquel Poblet acollirà el 22 d’octubre la presentació de 
tots els equips que l’UB MiR ha confeccionat per aquesta tempora-
da. L’acte començarà a les 16h amb la desfi lada de tots els conjunts 
i, posteriorment, es disputaran els partits dels sèniors A i C masculí 
contra el Bàsquet La Mina i l’UB Llefi à B, respectivament. A nivell 
esportiu, el primer equip blau –a la foto– ha encadenat tres victòries 
seguides contra l’ABB (62-63), l’UB Llefi à (79-57) i el BC Grame-
net (46-49). Després de cinc jornades disputades, el conjunt que 
dirigeix Miquel Ángel Ganella ocupa la quarta posició al grup 3r de 
Tercera amb 8 punts. D’altra banda, el sènior femení va aconseguir 
el 15 d’octubre contra el CB Parets (57-38) la seva primera victòria 
al grup 3r del Campionat Territorial de Tercera | RJ

EXCURSIONISME
Una trentena de persones, a la Montcada Camina
Un total de 34 persones va participar el 8 d’octubre a l’excursió de 16 
quilòmetres que es va fer a la Serralada de Marina en el marc del cicle 
Montcada Camina que promouen El Cim, el CEAV i el Centre Excursio-
nista de Can Cuiàs amb la col·laboració de l’IME. La propera sortida es 
farà el 5 de novembre en direcció al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs | RJ  

La 37a edició de la Pe-
dalada Popular que va 
organitzar l’AV de Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll 
el 8 d’octubre va reunir 
una cinquantena de par-
ticipants, cent menys que  
al 2016. Elies Martí, pre-
sident de l’AV, creu que 
aquesta disminució s’ex-
plica per la coincidència 
amb altres activitats. “La pedalada va anar bé perquè no es va produir 
cap incident i esperem que el proper any puguem augmentar la 
quantitat de participants”, ha dit Martí | RJ 

CICLISME
Baixa el nombre de participants a la Pedalada Popular

L’UE Sant Joan-Atlètic demana que l’Ajuntament reparteixi 
les subvencions en funció de la categoria de cada club

Sequera golejadora del 
CD Montcada a la Ferreria
L’equip de José Antonio Montes encadena 
tres partits com a local sense marcar. Després 
d’empatar sense gols de manera consecutiva 
contra l’At. Sant Pol i el CE Llavaneres, els verds 
–tot i que van vestir de rosa per donar suport a 
la lluita de l’entitat ‘Sin teta hay paraíso’ contra el 
càncer de mama– van perdre davant de l’EF Ma-
taró, un dels dos líders del grup 2n de Segona 
Catalana, per 0 a 2. Entremig, els montcadencs, 
que ocupen la novena posició amb 11 punts, van 
ser capaços de guanyar al camp de l’altre líder, el 
CE Europa B, per 1 a 3 | RJ

L’entitat de Can Sant Joan ha expressat públicament el seu malestar perquè 
considera que l’Ajuntament hauria d’atorgar les subvencions econòmiques 
en funció de la categoria que cada club defensa. Després d’anunciar que 
faria una acte de protesta i que la junta directiva s’estava plantejant la seva 
dimissió, la situació es va poder reconduir amb una reunió dels dirigents 
del club amb l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC). Serratosa ha avançat que, cara al proper any, 
el consistori està treballant en un nou model de repartiment de les ajudes 
que tingui en compte les despeses federatives de cada club. A nivell espor-
tiu, l’equip de Paco Hidalgo és onzè al grup 1r de 1a Catalana amb 9 punts 
després de derrotar el FC Cardedeu (4-1) | RJ
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L’UD Santa María es refà de la 
primera derrota marcant sis gols
Una setmana després de perdre el seu primer partit 
al camp del FC Vilamajor (1-0), l’equip de Robert Villa 
es va recuperar amb una contundent victòria a l’estadi 
de la Ferreria contra el CE Farners (6-2). Després de 
la disputa de set jornades, els de Terra Nostra ocupen 
la quarta posició al grup 9è de Tercera Catalana amb 
16 punts. D’altra banda, l’UD Santa María B va perdre 
el seu tercer partit al camp del VDF Roureda (4-1) i és 
dotzè amb 4 punts al grup 8è de Quarta Catalana | RJLA
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La secció de muntanya de la JAM 
va estar representada per un total 
de 16 atletes a la 9a edició de l’Ul-
tra Trail Guara Somontano que es va 
disputar entre el 6 i el 8 d’octubre 
a Alquézar (Osca). Amb un temps 
de 4 hores, 46 minuts i 52 segons, 
Francisco Serrano –a la foto– va ser 
el millor a la categoria Màster (sent 
el 46è a la classifi cació general) a la 
Trail, cursa de 38 quilòmetres amb 
2.200 metres de desnivell. Héctor 
Bastida i Javier Carmona també 
van córrer aquesta distància. A l’Al-
quézar Trail, amb un recorregut de 
13 km i +355 metres, van competir 
Cristina Ortiz, que va ser quarta a la 
categoria sots-23, i Sara Zamarreño. A la Long Trail (52 km i +3.100 m), la 
representació local va estar formada per Chema Marín, José Sanchís, Jor-
di Casanovas, Pedro Fernández, Carlos Carrillo, Jordi Flores, Enric Maya, 
Enric Dalmau, José Serrano i Juanjo Bonil. Óscar Amposta va ser l’únic 
atleta montcadenc que va participar a l’Ultra Trail (102 km i +6.000 m) | RJ

ATLETISME
Francisco Serrano (UltraJAM) obté el primer lloc 
de la categoria màster a la Trail Guara Somontano

KORFBAL
El CK Montcada A es 
manté invicte al Top A
Després de tres jornades, el con-
junt de David Rúa és líder del Top 
A –format només per cinc equips– 
amb un balanç de dues victòries 
contra el KC Barcelona (17-15) 
i el CK Castellbisbal (17-27) i un 
empat contra l’Assessoria Vallpara-
dís (22-22). Al Top B, que també 
està format per cinc equips, el CK 
Montcada B només suma un triomf 
–contra el CK Barcelona B (22-9)– 
en tres jornades. A Segona Divisió, 
l’AEE Montserrat Miró només ha 
jugat un partit que va fi nalitzar amb 
victòria contra el KC Sant Llorenç 
(21-20) | RJ

IME
Dol a l’esport local per 
la mort de Rafi  Delgado
La treballadora de l’IME va morir 
el 16 d’octubre, als 50 anys, des-
prés d’una llarga malaltia.  Delgado 
mantenia un contacte directe amb 
les entitats esportives locals que 
van expressar de forma pública 
el seu condol a familiars, amics i 
companys de l’IME | RJ

La propera edició de la cursa que la JAM organitza a la Serralada de Mari-
na se celebrarà el 22 d’abril de 2018, recuperant el format de tres curses. 
Les inscripcions encara no estan obertes i el club treballa perquè es pugui 
incorporar al calendari de la FEEC. La JAM també ha creat la seva pròpia 
aplicació per a dispositius mòbils als sistemes Android i Apple | RJ

Confi rmada la data per a la 6a Montescatano
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El cadet A femení del CH La 
Salle es manté invicte i lidera, 
amb 4 punts, al grup A de Lli-
ga Catalana després d’haver 
disputat dos partits. L’equip 
que dirigeix Àlex Expósito va 
debutar l’1 d’octubre a la pis-
ta de l’EH Sant Vicenç (24-25) 
i, després d’una jornada de 
descans, va repetir victòria al 
pavelló Miquel Poblet contra 
el BM Granollers (35-27). D’al-
tra banda, el cadet masculí las-
sal·lià ha perdut els dos partits 
que ha disputat fi ns ara al grup 
B de Lliga Catalana contra el 
FC Barcelona (47-11) i el BM 
La Roca (34-42). 

Convocats. El CH La Salle va 
comptar amb una representació 
als entrenaments que les seleccions 
catalanes cadet masculina i femeni-
na van fer el 14 i 15 d’octubre per 

preparar el campionat autonòmic 
que es disputarà al gener a Galícia. 
Els convocats locals van ser Quim 
Bosch, Ainhoa Riera, Mireia Here-
dia i Claudia Girondó. 

HANDBOL

El cadet A femení del CH La Salle és 
líder a Lliga Catalana amb dos triomfs
Quatre jugadors del planter van ser convocats per entrenar amb les seleccions catalanes

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet femení del CH La Salle ha començat amb bon peu la seva participació a Lliga Catalana
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Èxit del Lee Young al Promoció de Catalunya
Raúl David (sènior 1), 
Ángela Rodríguez (sè-
nior 2) i Izan Mateo 
(benjamí) van aconse-
guir la medalla d’or a 
la competició que es va 
disputar el 15 d’octubre 
a Barcelona. Lucas 
Fernández (cadet A) 
va guanyar la d’argent, 
mentre que el bronze va ser per a Miriam Caravaca (sènior 1), Angi Sun, 
Diego Martínez (ambdós infantils A) i Lucía Santiago (alevina B) | RJ

FUTBOL
Debut amb golejada del juvenil A del FB Montcada

El Hierros Iserte Montcada B –a 
la foto– ha iniciat la temporada 
al grup 1r de 1a Divisió amb un 
balanç d’una victòria i una der-
rota. Els montcadencs, que van 
guanyar en el seu debut a la pista 
del CFS Arenys de Munt (1-2), 
van perdre el primer partit a casa 
contra el CN Sabadell B (2-3).

Convocats. Marc Hermosel i David 
Segovia, jugadors del juvenil A del 
CFS Montcada, van participar el 
16 d’octubre en un entrenament 
que la selecció catalana sots-19 va 

fer a Cervelló. El seu company 
Bernat Batllori també va ser con-
vocat per a una sessió de treball 
que la sots-19 va fer el dia 9 | RJ

Tres jugadors del planter han entrenat amb Catalunya sots-19

El juvenil B suma una 
victòria i una derrota

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA

El cadet A de l’UB MiR va de-
butar el 30 de setembre a la fase 
prèvia del grup 11è del Nivell 
B amb una derrota contra l’AE 
Sant Andreu-Natzaret B (63-67). 
Els blaus, que van descansar a 
l’última jornada, jugaran el 21 
d’octubre contra l’AB Premià | RJ

El cadet A de 
l’UB MiR perd 
en el seu debut

Dues victòries seguides per al cadet del CD Montcada 
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El partit de la primera jor-
nada al grup 31è de 2a 
Divisió al camp de l’EF 
Planadeu es va ajornar i 
els vermells van debutar 
el 14 d’octubre a la Fe-
rreria amb una golejada 
contra l’UD Tibidabo To-
rre-Romeu (6-3) | RJ

Després de debutar al 
grup 7è de 1a Divisió 
amb una derrota al 
camp del FC Carde-
deu (1-0), els verds 
han sumat dos triomfs 
seguits contra l’At. Po-
linyà (2-0) i el CF Po-
nent (1-3) que els han 
situat al sisè lloc | RJ 
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Rafi  Delgado Delgado
16 d’octubre de 2017

El món de l’esport montcadenc ha perdut una gran 
professional i nosaltres, una gran companya.

Gracias Rafi  por todos los momentos compartidos y 
esa bonita sonrisa que siempre guardaremos en el 

corazón.

Els teus companys i companyes de Montcada Comunicació, 
l’IME i l’Ajuntament de Montcada i Reixac



Jon Martín
Figura internacional. Als seus 35 anys, el montcadenc Jon Martín s’ha convertit en uns dels instruc-
tors catalans de zumba amb més repercussió a nivell europeu i mundial. Membre d’una familía que fa 18 
anys va fundar l’escola de ball JYM’S al barri de Can Sant Joan, Martín va començar al món de l’aeròbic 
fi ns que, al 2013, va descobrir per casualitat una modalitat esportiva que ha canviat la seva vida personal 
i laboral. Exregidor com a independent al govern socialista de María Elena Pérez, fa dos anys va agafar 
una excedència del seu lloc de treball a l’Ajuntament per dedicar-se professionalment a donar classes de 
zumba. Actualment, dissenya les seves pròpies coreografi es, té milers de seguidors a les xarxes socials 
i pot viure de la seva gran passió: de dilluns a divendres, fa de monitor a l’escola familiar i durant el cap 
de setmana viatja per dirigir classes magistrals multitudinàries. Pensant en el futur, está treballant en un 
nou projecte d’abast internacional que tindrà la seva seu a Montcada.

‘Ballar zumba em permet 
comunicar el que sóc’ 

Al 2013, l’embaràs de la seva ger-
mana va canviar la seva vida.
Sempre m’havia dedicat al món de 
l’aeròbic, però la vaig haver de subs-
tituir com a instructor de zumba a la 
nostra escola. Em va agradar i dos 
anys més tard, em van convidar a par-
ticipar a una convenció que es va fer a 
Orlando (EE.UU). A partir d’aquí, vaig 
començar a tenir molts contactes i ara 
faig classes magistrals per tot el món.
A quins països l’ha portat el zumba?
Als Estats Units, Qatar, Dubai, Bèlgica, 
Alemanya, França, Suècia, Noruega, 
Alemanya, Dinamarca... Tinc força re-
percussió a nivell internacional i mol-
ta gent creu que sóc de fora. De fet, 
l’anglès està molt present a la meva 
vida perquè la meva parella, que tam-
bé és instructor de zumba, és belga.   
Enguany va participar en un creuer 
de zumba entre Barcelona i Roma.
Sí, va ser espectacular i un moment 

molt bonic perquè molta gent que ha-
bitualment no ve a Can Sant Joan, em 
va poder veure en acció. Va anar tan 
bé que es tornarà a fer al mes de juny 
del proper any. 
Treballa de dilluns a divendres do-
nant classes al gimnàs JYM’S i viatja 
per tot el món. Quan descansa?
Ara estic més tranquil perquè la tem-
porada forta comença a la primavera. 
Aquest és un treball de 24 hores que 
no acaba quan fi nalitza una classe. 
Tinc 7.000 seguidors a Instagram i 
haig de transmetre alegria durant tot 
el dia. Donant classes de zumba, he 
trobat la forma de comunicar el que 
realment sóc. He passat per molts 
llocs i feines, però ara em sento una 
persona plena.
A més, dissenya les seves pròpies 
coreografi es.
Això em permet tenir el meu segell i 
em fa més atractiu perquè em con-

tractin. Fer una coreografi a que sigui 
fàcil de seguir és complicat, ha de te-
nir musicalitat i ser visual perquè qui 
rep la classe oblidi que està seguint 
algú. El zumba és un llenguatge uni-
versal que permet que gent que mai 
aniria a un gimnàs faci esport. 

Molta gent ja el coneixia per la seva 
tasca com a regidor en l’anterior 
mandat. 
Vaig començar a treballar a 
l’Ajuntament al 2005 per muntar 
l’Ofi cina Local d’Habitatge. Cinc anys 
després, vaig entrar a les llistes com 

a independent, ja que no sóc mili-
tant del PSC. Va ser una etapa dura 
a nivell personal i polític, però no em 
penedeixo de res. Vaig conèixer molta 
gent que ara forma part de la meva 
vida i és molt enriquidor poder dir que 
has estat regidor al teu poble.   
Ara es troba en excedència. Es veu 
de nou assegut en una ofi cina?
Al zumba no hi ha una edat per a la 
retirada, però tot depèn del teu cos. 
Òbviament, ja no tinc l’energia d’un 
noi de 20 anys, però si et cuides amb 
una bona alimentació, pots mantenir-
te en actiu durant molt de temps. En 
tot cas, estarè encantat si haig de tor-
nar a treballar a l’Ajuntament perquè 
hi vaig ser molt feliç. 
Què va sentir quan va rebre un guar-
dó als últims Premis Esportius?
Encara m’emociono quan penso en 
aquell moment, va ser com rebre 
un Oscar. Després de portar tan de 

temps dedicat al món de l’esport, ob-
tenir aquest reconeixement reafi rma 
que vaig donar el pas correcte en el 
moment indicat. 
Quins projectes de futur té?
El 2018 serà un any molt especial per 
al JYM’S perquè tenim una idea que 
encara no podem fer pública. L’escola 
ja té 18 anys, és major d’edat, i ha 
d’agafar una nova volada. He anat 
agafant idees en els meus viatges i 
muntarem una cosa mai vista a Mont-
cada, amb instructors de tot el món. 
Com s’explica que a Montcada hi 
hagi tantes escoles de dansa?
Hi ha molta gent que no s’ho creu 
quan els hi dic que al meu poble hi ha 
set escoles de ball. Jo en faig bandera 
perquè és molt enriquidor. Només cal 
veure la dimensió que té el Carnaval, 
una cita que per a mi és imprescindi-
ble. De fet, cada any bloquejo la meva 
agenda per poder-hi participar.

instructor de zumba

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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‘El meu treball dura 
24 hores i no fi nalitza 
amb la classe. Haig 
de transmetre alegria 
durant tot el dia’


