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HHolaolaestiu!estiu!
L’oferta municipal d’activitats d’estiu per a infants i joves

(a partir de l’1 de juny)
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DIA INTERNACIONAL
DE LA SALUT
DE LES DONES

28 de maig de 2021

PROGRAMA

Totes les activitats són gratuïtes i amb les mesures vigents per la Covid

Xerrada: “Maneig de l’estrès
i de l’ansietat”

Centre Cívic Can Cuiàs
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
a centreciviccancuias@montcada.org

Mostra de llibres sobre la salut
i el gènere

Biblioteques de Montcada i Reixac

Xerrada: “Gènere i salut

en temps de Covid” 

Auditori Municipal
A càrrec de Raquel Boquet, psicòloga 

del Grup de Dones Feministes

de Cerdanyola El Safareig

Activitat: “Relaxació i meditació
amb instruments harmònics”

A càrrec d’Olga Beato,

de l’Espai de Tai Chi

Activitats realitzades

amb la col·laboració d’Aula MiR

Taller de taitxí per a dones

Exteriors del Casal de gent gran Casa 
de la Mina
A càrrec d’Olga Beato,

de l’Espai de Tai Chi

Divendres 28 de maig,
de 10 a 11 h

Del 28 de maig
al 5 de juny

Dimecres 2 de juny, 
a les 18 h

A continuació

Dissabte 5 de juny, 
a les 10 h

Guia de 
lectura

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac???

?
??

Enquesta ciutadana 

sobre incivisme al carrer

(voluminosos - gossos)

Digues la teva!
??
??
??
?ra!

Dues agents cíviques us demanaran la vostra opinió al carrer

També pots omplir el formulari a través del portal 
participa.montcada.cat (enquesta activa a partir del 9 de juny)

Coneixes el servei de recollida gratuïta 
de voluminosos? El fas servir?

Saps que la normativa d’animals de companyia 
obliga a recollir els excrements dels gossos a la via 
pública (també a netejar les miccions)?

Portes els utensilis per fer-ho quan surts 
a passejar amb el gos?

Creus que cal sancionar o que cal conscienciar?
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CAN SANT JOAN

Montcada i Reixac tindrà una 
nova escola bressol a Can Sant 
Joan, en substitució de l’antiga, 
gràcies a un conveni amb el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat. El nou equipament 
es construirà en uns terrenys de 
l’Institut Escola El Viver, al cos-
tat de la pista esportiva i a tocar 
de la Casa de la Mina i l’estadi 
de futbol. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), va fer aquest 
anunci el 26 de maig després de 
reunir-se amb representants de la 
direcció i l’AFA del centre escolar 
i de l’EBM de Can Sant Joan. La 
roda de premsa es va fer als ma-
teixos terrenys on s’aixecarà el 
nou edifi ci, que podria entrar en 
funcionament el curs 2023-24.

Projecte. El nou centre serà fi nan-
çat íntegrament per la Generali-
tat i tindrà un cost d’1.800.000 
euros –que aportarà en tres 
anua litats–, dels quals 1.200.000 
euros es destinaran a la cons-
trucció de la nova escola bressol 
i la resta, a les obres d’ampliació 
de l’IE. L’Ajuntament s’encarre-
garà de la licitació, la redacció 
i l’aprovació del projecte, així 
com de la direcció de les obres. 
“Amb aquesta actuació dig-
nifi quem la llar d’infants del 
barri i alhora convertim l’IE 
El Viver en el primer complex 
educatiu de 0 a 16 anys de 
tota l’àrea metropolitana”, va 
dir Campos, qui va anunciar la 
propera organització d’un acte 

festiu per celebrar la notícia amb 
tota la comunitat educativa. El 
regidor d’Urbanisme, Jordi Sán-
chez (ERC), va destacar que 
“el projecte és fruït de la col-
laboració entre institucions  
i suposa una oportunitat per 
dotar el barri d’un edifi ci sin-
gular i sostenible”. 
La regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ECP), va manifestar 
la seva satisfacció per “la bona 
qualitat educativa de la xarxa 
d’escoles bressol municipals 
que, amb aquest nou pro-
jecte, fa un pas endavant”, i 
va ressaltar la proximitat de la 
mina d’aigua com un valor afe-
git per als infants. La directora 
de l’IE El Viver, Conxita Roca, 
visiblement emocionada, va do-
nar les gràcies a les autoritats 
per les gestions fetes. “No ens 

hauríem  imaginat mai que 
El Viver es faria tan gran”, 
va afegir Roca. La directora de 
l’EBM de Can Sant Joan, Virgí-
nia de la Bella,  també va mos-
trar la seva alegria “per fer rea-
litat un somni, que permetrà 
estrènyer les relacions  entre 
els dos centres”. La presidenta 
de l’AFA, Jennifer Vázquez, i el 
president de l’AV, José Luis Co-
nejero, convidats a l’acte, també 
van celebrar la notícia.

Cronograma. L’Ajuntament pre-
veu que durant el 2021 es re-
dacti el projecte de la nova es-
cola bressol i de l’amplia ció de 
les aules de l’IE i que durant el 
2022 s’adjudiquin les obres amb 
l’objectiu que l’escola bressol 
Can Sant Joan comenci al nou 
edifi ci l’1 de setembre de 2023.

Laura Grau | Can Sant Joan

A TOCAR DE LA MINA 
La nova llar d’infants es construirà a la zona 
que els alumnes anomenen ‘El bosquet’, 
que connecta amb el Parc de les Aigües
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‘No ens hauríem 
imaginat mai que El 
Viver es faria tan gran’, 
diu la directora

Foto de família al fi nal de la roda de premsa amb les autoritats municipals, les treballadores de l’escola bressol, la directora de l’IE El Viver i representants de l’AFA i l’AV del barri

L’escola bressol amb més història
L’Escola Bressol de Can Sant Joan és la més antiga de Montcada. Va 
començar a funcionar fa 35 anys en un local del carrer Viver, com 
la cooperativa ‘La lluna i la pruna’, per traslladar-se  més tard amb 
el nom de ‘Les Tres Bessones’ a les instal·lacions actuals, als baixos 
d’un edifi ci d’habitatges del carrer Font, prop de l’IE El Viver. Al 2013 
va passar a forma part de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals. La 
ubicació dintre d’un edifi ci fa que el centre tingui moltes servituds i 
que no s’hi poguin fer ampliacions ni grans reformes | LG

La nova escola bressol serà construïda per 
l’Ajuntament i fi nançada per la Generalitat
Amb aquest projecte, l’IE El Viver es convertirà en el primer complex educatiu de 0 a 16 anys de tota l’àrea metropolitana

VIDEO A LAVEU.CAT
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LA RIBERA
L’Ajuntament convoca el 29 de maig 
una reunió informativa sobre els 
solars buits que hi ha al barri

L’Espai Poblet i les pistes annexes van ser els projectes d’inversions guanyadors en la primera edició dels pressupostos participatius, al 2017

TERCERA EDICIÓ

Els pressupostos participatius s’obren 
també a projectes socials i juvenils
El consistori inicia al mes de juny el període de presentació de propostes i al novembre es donaran a conèixer les guanyadores

L’1 de juny es posa en marxa 
la tercera edició dels pressupos-
tos participatius que incorpora 
novetats, com ara la possibilitat 
de presentar projectes de caràc-
ter social i d’altres específi cs de 
l’àmbit juvenil. El grup motor, 
integrat per personal tècnic i 
polític, ja ha elaborat les bases 
de participació que s’havien 
d’aprovar al Ple de maig –en el 
moment de tancar aquesta edi-
ció de La Veu.
Els pressupostos participatius 
són un mecanisme a través del 
qual la ciutadania decideix a 
quines actuacions anirà destina-
da una part dels recursos eco-
nòmics públics del municipi, en 
total 285.000 euros –250.000 
de la partida d’inversions i 
35.000 euros de partides del 
pressupost ordinari que es des-
tinaran 25.000 per a projectes 
socials i 10.000 per a projectes 
juvenils.

Calendari previst. Fins al 30 de 
juny es podran presentar els 
projectes generals i socials, men-
tre que el termini per als d’àm-
bit juvenil s’allargarà fi ns al 6 de 
setembre, atès que per als joves 
el juny és un mes marcat pels 
examens fi nals i la selectivitat. 
El grup motor i la comissió tèc-

nica valorarà les proposi cions 
entre setembre i octubre i al no-
vembre es donaran a conèixer 
els projectes guanyadors que 
s’incorporaran als pressupostos 
de l’any vinent.

Novetats. “A cada convocatòria 
intentem introduir millores i, 
en aquesta, obrim la possibi-
litat als propostes de caire so-
cial, atenent a la necessitat del 
ric teixit associatiu que tenim, 
i també volem implicar els jo-
ves”, ha explicat el regidor de 
Ciutadania i Participació Ciu-
tadana, Juan Carlos de la Torre 
(ECP). La iniciativa de dotar 
una partida de 10.000 euros per 
a projectes juvenils ha sorgit de 
la Regidoria d’Infància i Joven-
tut, que serà l’encarregada de 
tutelar el desenvolupament de 
la proposta guanyadora.  
Per participar en qualsevol de 
les dues fases cal registrar-se a 
la plataforma Montcada Par-
ticipa. Cada persona o entitat 
podrà presentar dos projectes 
de cada apartat, com a màxim.

Pilar Abián | Redacció
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Inversions 
Projectes que impliquin millores i/o 
arranjaments d’espais públics, ad-
quisició de mobiliari urbà, creació 
d’una web o aplicació, un nou equi-
pament o millora dels existents. En 
aquesta convocatòria, s’amplia de 
50.000 a 60.000 la quantitat de di-
ners a destinar i es redueix de cinc a 
quatre els projectes a executar. Poden 
generar despeses en pressupostos fu-
turs derivades del seu manteniment. 

Socials 
Iniciatives que tinguin com a objec-
tiu general millorar les condicions de 
vida de les persones. Es poden adre-
çar a col·lectius específi cs (infància, 

joventut, dones...) o a tota la població 
i ser d’àmbits diferents –per exemple: 
activitats de sensibilització, de foment 
de la cultura o de l’esport o promoció 
de la salut. No han de ser propostes 
amb caràcter de servei permanent, ja 
que només es garanteix el seu fi nan-
çament per a l’any 2022.

Juvenils 
Han de tenir com a objectiu millo-
rar les condicions de vida de les 
persones joves. Poden ser projectes 
educatius o lúdics i s’hauran de de-
senvolupar en coordinació amb la 
Regidoria d’Infància i Joventut. Han 
de ser propostes a executar al llarg 
de l’any vinent.

Tipus de 
projectes 
que es poden 
presentar a la 
convocatòria 

Bases

L’Ajuntament amplia la 
dotació econòmica en 
35.000 euros, passant
a un total de 285.000
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Recollida d’idees per vincular 
el vial amb l’entorn natural

Pilar Abián | Terra Nostra

Aconseguir que la N-150 deixi 
de ser una barrera que separi la 
ciutadania del medi natural que 
l’envolta –en el cas de Montcada, 
de Collserola, el Ripoll i el riu 
Sec– és un dels objectius inclosos 
al projecte europeu Riconnect-
Urbact, juntament amb la inte-
gració de tot el vial en la trama 
urbana, per tal que esdevingui 
una avinguda des de Montcada 
i fi ns a Barberà. Fixar la mirada 
en l’ecosistema proper a la carre-
tera va ser l’objectiu de la sessió 
organitzada  el 25 de maig per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), en la qual van parti-
cipar representants de l’AV Terra 
Nostra, veïns, i polítics i tècnics 
municipals i metropolitans.
“Volem que el vial sigui una 
avinguda que uneixi els mu-
nicipis per on passa i un espai 
públic de qualitat”, va explicar 
el president de l’Àrea Territo-
rial i vicepresident de l’Àrea de 
Desenvolupament de Polítiques 

Urbanístiques de l’AMB, Jordi 
Sánchez (ERC).

Implicació veïnal. La participa-
ció d’entitats i ciutadans en l’ac-
tivitat va ser posada en valor 
tant per part dels representants 
municipals com per una de les 
coordinadores del Pla d’acció 
integrat de l’N-150, l’arquitec-
ta de l’AMB Judith Recio. “Els 
tècnics tenim una visió més 
global i territorial; necessi-
tem comptar amb les aporta-
cions de la ciutadania que és 
la que conviu a diari amb el 
vial”, va assenyalar.
La sessió de treball –la quarta 
convocada fi ns ara i la primera 
presencial– va consistir en un 
recorregut a peu des de l’N-
150, a l’alçada del carrer Poblet 
fi ns a la riera de Sant Cugat, 
passant pel parc de Canaletes, 
a Collserola, i el terme muni-
cipal de Cerdanyola. Al llarg 
del traçat, els tècnics anaven 
assenyalant els punt crítics a 

millorar des d’un punt de vista 
de connexió entre la carretera 
i l’entorn natural i recollint les 
demandes dels veïns. Algunes, 
en la línia d’habilitar corredors 
biològics, i d’altres, relaciona-
des amb el trànsit de vehicles, 
com ara prohibir la circulació 
de camions de gran tonatge pel 
barri de Terra Nostra o ajustar 
la freqüència dels semàfors per 
garantir la seguretat dels via-
nants.

Objectius. L’AMB ha presentat 
la transformació de l’N-150 al 
projecte europeu Riconnect-
Urbact en què participen vuit 
àrees metropolitanes que estan 
treballant conjuntament sobre 
com resoldre problemàtiques 
urbanístiques similars. El pro-
jecte no fi nancia les accions que 
s’arribin a consensuar en els 
diferents grups de treball, sinó 
la planifi cació de les futures in-
tervencions.

VIDEO A LAVEU.CAT

N-150

Entitats i veïns de Terra Nostra participen en la jornada organitzada per l’AMB
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Jornada reivindicativa un 
any després de l’anunci 
del tancament de plantes

Pilar Abián | Redacció

Coincidint amb el primer ani-
versari de l’anunci de tanca-
ment de les plantes catalanes de 
Nissan a Montcada i Reixac, la 
Zona Franca i Sant Andreu de 
la Barca, els comitès d’empresa 
han convocat el 28 de maig al 
matí aturades parcials i accions 
de protesta davant de cadascu-
na de les factories. En el cas de 
la fàbrica de la multinacional al 
Pla d’en Coll, les accions es fa-
ran entre les 9.30 i les 11h.  

Recuperar el teixit industrial. Tot i 
que la direcció de Nissan va ar-
ribar l’agost passat a un acord 

amb els sindicats, ratifi cat en as-
semblea, sobre l’acomiadament 
de més de 2.500 empleats direc-
tes, tant la plantilla de la mul-
tinacional com les de les seves 
empreses auxiliars mantenen 
la seva lluita per aconseguir un 
projecte de reindustrialització 
que doni resposta a la pèrdua 
de teixit industrial i d’ocupació 
que suposa la marxa de l’auto-
mobilística nipona. 
Justament el 14 de maig, es 
va convocar una manifestació 
als carrers de Barcelona amb 
aquesta demanda, en la qual 
van participar un miler de per-
sones. 

A la concentració que es va fer el 14 de maig a Barcelona hi van participar un miler de persones

NISSAN

El 28 de maig, aturades per reclamar la reindustrialització
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Alguns dels participants a l’activitat, intercanviant propostes a l’inici del camí que connecta el vial amb el parc de Canaletes, a Collserola

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 19 d’abril de 2021,

ha acordat aprovar inicialment el projecte per l’ampliació del sostre de la planta baixa de l’edifici del carrer 
Barcelona 31-37 al barri del Pla d’en Coll de Montcada i Reixac..

El que s’exposa a informació pública per termini de 30 dies, mitjançant el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de difusió local, al e-tauler, així 
com al web municipal, a fi efecte que pugui ser examinat i es puguin formular al·legacions.

Transcorregut l’esmentat sense que consti que s’han formulat al·legacions s’aixecarà la corresponent 
providència a efectes de la seva aprovació definitiva.

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

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
18/05/2021

EDICTE
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Al voltant de 150 persones van 
participar el 19 de maig, a les 
21h, en la concentració de so-
lidaritat amb Palestina davant 
l’ofensiva militar de l’Estat is-
raelià. L’acte es va fer a la ma-
teixa hora en què es duien a 
terme accions similars arreu de 
Catalunya. 
El montcadenc Laurent Co-
hen, membre de l’Associació 
Catalana de Jueus i Palestins 
(JUNTS), va llegir el manifest 
de la Coalició Prou Complici-
tats amb Israel, la plataforma 
d’entitats que promou accions 
de suport al poble palestí. En 
acabar, els assistents van en-

Concentració en suport al poble 
palestí i contra els bombardejos

SOLIDARITAT

Al voltant de 150 persones se sumen a la convocatòria feta al municipi el dia 19
Laura Grau | Montcada

cendre espelmes en record de 
les víctimes civils del confl icte, 
més de 200 persones. La con-

centració va comptar amb el 
suport de l’entitat Montcada 
Solidària.

Participants a la concentració, encenent espelmes en record a les víctimes
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Prèviament, cal concertar l’entrevista 
trucant al telèfon gratuït 

900 124 124
o enviant un correu electrònic a 

sindic@sindic.cat

EL SÍNDIC A 

El proper dilluns 14 de juny de 2021 
l’equip del Síndic de Greuges de 
Catalunya farà atenció telemàtica a 
Montcada i Reixac.

Atendrem les persones que vulguin 
fer consultes o presentar queixes 
sobre una actuació de l’Administració 
pública i també sobre les empreses 
que presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.).

Les visites s’atendran per videotrucada 
o telefònicament

Atenció

telem
àtica

MONTCADA 

#JoEmVacuno

Consulta tota la informació a:
canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19

VACUNACIÓ 
COVID-19
CATALUNYA
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L’incident va tenir lloc el 19 de maig a la tarda a la fàbrica de gel 
Quality Ice i va obligar a activar el Comitè d’Emergències integrat 
per Protecció Civil i la Policia Local i l’alerta química en categoria 
1, en el marc del Pla d’Emergèn-
cia Exterior del Sector Químic de 
Catalunya. Tot i que l’episodi no 
es va considerar perillós per a la 
població, com a mesura de pre-
venció es van suspendre les ac-
tivitats als centres educatius i als 
equipaments esportius més pro-
pers ubicats al polígon | LG

Oferta de cursos i tallers adreçats 
a persones aturades o en actiu
Promoció Econòmica i Ocupació ofereix cursos per a persones en 
situació d’atur, o bé en actiu, des d’ara i fi ns a fi nal d’any. La forma-
ció exclusiva per a persones aturades es divideix en dos eixos, d’una 
banda, tècniques de recerca de feina i de l’altra, orientació laboral. 
Els cursos tindran una durada entre 4 i 5 hores per sessió, seran 
presencials i es faran en horari de matí –informació i inscripcions: 
promocioeconomica@montcada.org | LR

POLÍGON LA FERRERIA

Una fuita d’amoníac obliga a posar 
en marxa el Pla d’emergències

FORMACIÓ

Abans d’aprovar el llistat de municipis considerats de mercat tens i 
on es limita per llei el preu dels lloguers, l’AMB obre un procés par-
ticipatiu a través del seu web per recollir les aportacions ciutadanes. 
L’Ajuntament de Montcada ha sol·licitat que la localitat s’inclogui en 
l’esmentat grup pel creixement del preu dels arrendaments en els 
darrers anys per sobre del 20%. Actualment el municipi té tempo-
ralment la consideració de mercat tens fi ns al mes de setembre | PA

HABITATGE

L’AMB fa una enquesta ciutadana 
sobre el mercat de lloguer
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El veïnat veu el solar de l’antiga 
Valentine com una barrera

Laura Grau | La Ribera

La Taula Activa de la Ribera 
–espai de participació del Pla 
de Desenvolupament Comuni-
tari– i l’entitat La Horda veuen 
amb preocupació la situació 
del barri, aïllat del centre del 
nucli urbà per les tanques que, 
des del 2009, envolten els ter-
renys de les antigues fàbriques 
Valentine i Daicolorchem.
El solar que ocupava la plan-
ta de pintures, propietat d’una 
constructora i dos bancs, està 
pendent d’urbanitzar després 
que l’Ajuntament aprovés un 
nou planejament per al sector 
l’any 2018. El mateix any, es 
va dur a terme un procés par-
ticipatiu perquè el veïnat apor-
tés suggeriments per a la urba-
nització i els usos de l’espai, en 
què hi van prendre part tant la 
Taula com La Horda.

Propostes. Algunes de les apor-
tacions van ser fer una plaça a 
l’espai central del barri; ubicar 

l’aparcament al perímetre del 
sector a urbanitzar i reordenar 
la zona de passeig de l’avingu-
da de la Ribera per facilitar el 
pas dels vianants. El consistori 
va traslladar aquestes apor-
tacions a la propietat, per tal 
que les tingui en compte en el 
moment de fer la urbanització.
Tres anys després del procés 
participatiu, però, no s’ha fet 
cap pas endavant i l’antic so-
lar de Valentine continua buit. 
“Molta gent ha deixat de ve-
nir a les reunions i la trista 

realitat és que l’espai conti-
nua tancat i s’ha convertit en 
un niu d’escombraries i ra-
tes”, lamenta Meriem Jarraf, 
una de les components més 
veteranes de la Taula. 

Trobada. A petició d’aquests 
col·lectius, l’Ajuntament ha 
convocat una reunió informa-
tiva el 29 de maig per explicar 
la situació dels projectes d’ur-
banització del sector. La troba-
da es farà a la pista esportiva 
de la plaça del barri (11h).

LA RIBERA

L’Ajuntament convoca una reunió per explicar el projecte d’urbanització del sector

LA
U

R
A 

G
R

AU

Membres de la Taula Activa de la Ribera i de la Horda, davant de la tanca del solar buit

Del 14 de juny al 30 de juliol,

de dilluns a divendres.

Dos horaris a escollir:

d’11.30 a 13.30 h o de 15.30 a 17.30 h

Col·labora:

Gratuïts!

Català inicial en línia
Cursos intensius

Informació i inscripcions: 935 647 183

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE LA LLAGOSTA

Informació i matrícula:
Bloc: cfalallagosta.cat  ·  93 574 49 81 / 634 543 693  ·  a8059044@gmail.com 

C/ Estació, 28, 08120, La Llagosta

(consulteu horaris d’atenció al públic al bloc de l’escola)

LA FORMACIÓ OBRE PORTES!

El CFA La Llagosta és una escola per a persones adultes, pública i gratuïta,
que emet titulacions ofi cials com ESO i informàtica,

i ofereix cursos d’accés a universitat i FP, llengües, etc.

CFA
La Llagosta

Has pensat a millorar el teu nivell d’estudis? Al CFA La Llagosta t’oferim una sèrie de cursos ofi cials 
que t’ajudaran a connectar amb el món actual i a millorar les teves opcions de trobar feina.

Informació i preinscripcions per al curs 2021-22 a www.cfalallagosta.cat 
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DIA DE LA SALUT DE LES DONES
L’Ajuntament organitza diverses activitats 
per celebrar l’efemèride, que es 
commemora el 28 de maig

PÀG. 10

Difondre la fi losofi a del comerç 
just, el medi ambient i les al-
ternatives sostenibles, la ban-
ca ètica i l’economia solidària. 
Aquests són els objectius de la 
campanya ‘I tu què tries?’ que 
preveu activitats a la biblioteca 
Elisenda i els centres cívics de 
la Casa de la Mina i de Can 
Cuiàs. Tots els tallers progra-
mats són gratuïts i les places 
són limitades. Les persones 
interessades a participar-hi han 
de fer la reserva prèvia contac-
tant amb l’equipament on es fa 
la proposta.

A la Biblioteca Elisenda totes 
les activitats comencen a les 
18h. Les primeres activitats van 
ser la construcció d’un hotel 
d’insectes, que va obrir el pro-
grama el 26 de maig, i un taller 
de piruletes de xocolata, que es 
va fer l’endemà. 
La resta de tallers de tallers pre-
vistos són ‘El teu primer hort 
ecològic’ (3 de juny), ‘La màgia 
del son: història de bruixes i 
l’elaboració d’un coixinet rela-

xant per dormir’ (14 de juny) i 
un taller per elaborar un mural 
sobre ecologia (17 de juny).

Centres cívics. Al Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina 
hi haurà un taller per fer una 
mascareta facial i ungüents 
naturals, el 3 de juny (17h). 
Al Centre Cívic Can Cuiàs es 

farà un taller per a persones 
adultes per crear una espelma 
i ambientadors naturals (15 de 
juny, 17h); un taller de piru-
letes de xocolata (16 de juny, 
17.30h); un altre per fer un 
hort ecològic (8 de juliol, 17.30 
h) i un d’artístic (15 de juliol, 
17.30h).
En format digital es proposa 

el joc interactiu www.jotrio.cat i 
el documental ‘Veus per a una 
economia transformadora’, 
que es pot veure al canal de 
Youtube de LaCoordi Comerç 
Just. Les activitats de comerç 
just adreçades a públic infantil 
i juvenil formen part del pro-
grama Hola estiu! (veure pàg. 
13) que s’estrena aquest any.

‘I TU QUÈ TRIES?’

Les activitats es faran des d’ara i fi ns a mitjan de juliol a diversos equipaments municipals

Nova campanya per promoure 
la fi losofi a del comerç just
Lluís Maldonado | Redacció

Les propostes es faran 
a la Biblioteca Elisenda, 
el Casal de la Mina i el 
Centre Cívic Can Cuiàs
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Enguany, no s’ha pogut organitzar la tradicional fi ra del comerç just, que s’ha celebrat al municipi en diverses ocasions abans de la pandèmia

Una vuitantena 
d’entitats 
rebrà ajuts de 
l’Ajuntament

L’Ajuntament destinarà 
304.364 euros de subvencions 
repartits entre un total de 84 
entitats: 182.201 es donaran 
a 67 associacions vinculades a 
la Regidoria de Ciutadania i 
Participació Ciutadana d’àm-
bits veïnal, cultural, mediam-
biental, salut, igualtat, coo-
peració i solidaritat; 104.450 
euros per a 15 clubs esportius 
i 17.713 euros per a dues enti-
tats comercials.

Balanç. Respecte a l’any pas-
sat, la xifra fi nal de les subven-
cions atorgades ha baixat un 
3% –10.267 euros menys– a 
causa de la pandèmia, que 
ha paralitzat les activitats i les 
previsions d’algunes entitats, 
especialment les esportives, 
algunes de les quals no n’han 
demanada cap. 
En comparació amb l’any 
passat, les ajudes relacionades 
amb les activitats esportives 
han baixat un 19% –25.000 
euros menys– i ha pujat un 
8% a les altres dues àrees 
–14.732 euros més.
El regidor de Participació 
Ciutadana, Juan Carlos de 
la Torre (ECP), ha destacat 
que les ajudes a les entitats 
“permeten poder mantenir 
la seva activitat i executar 
projectes destinats a dina-
mitzar el municipi en l’àm-
bit cultural, lúdic, formatiu, 
esportiu, solidari i reivindi-
catiu”.

Lluís Maldonado | Redacció
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Hola estiu! és el nom d’un nou 
web impulsat per l’Ajuntament 
que recollirà tota la informa-
ció de les activitats adreçades 
a infants, joves fi ns a 18 anys 
i públic familiar que diferents 
departaments municipals orga-
nitzaran enguany al municipi 
de juny a principi de setembre. 
Aquesta iniciativa forma part 
del projecte Lleure educatiu 
360, impulsat per l’Ajuntament 
amb el suport de la Diputació 
en el marc del programa d’edu-
cació Aliança 360. 
L’objectiu d’aquesta acció és 
impulsar iniciatives que perme-
tin afavorir l’equitat en totes les 
activitats vinculades a l’educa-
ció, afavorint la transversalitat 
per connectar aprenentatges, 
espais, temps i agents socials. 
Hola estiu! es concep com una 
eina de cohesió i una via d’en-
trada a tot el programa d’acti-
vitats, per tal que la ciutadania 
conegui les propostes i pugui 

gaudir-ne i benefi ciar-se dels 
valors del lleure.

Activitats. El web inclourà el 
programa Estiu a les places, 
que consistirà en propostes 
de lleure i esport que es fa-
ran durant els mesos de juny 
i juliol als diferents barris del 

municipi; els contes de les bi-
blioteques a l’aire lliure, els 
dimecres de juny i juliol; cur-
sos men suals i tallers d’un dia, 
als equipaments municipals; la 
piscina i els casals d’estiu. Les 
propostes vinculades a Hola 
estiu! estaran identifi cades amb 
un logotip específi c. 

Nou web municipal amb totes 
les propostes infantils i juvenils 

HOLA ESTIU!

Es posarà en marxa a principi de juny en el marc del projecte Lleure educatiu 360

Sílvia Alquézar | Redacció

AR
XI

U
/ M

O
N

TC
AD

A 
CO

M
U

N
IC

AC
IÓ

El programa Estiu a les places es podrà consultar a través del nou web municipal

El projecte Més enllà 
dels murs estrenarà 
una docusèrie 

EDUCACIÓ

L’alumnat de sisè curs de l’es-
cola Reixac i de l’Institut Es-
cola El Viver ha elaborat la 
docusèrie ‘Bombolles’, durant 
la qual els infants expliquen 
com han viscut l’experiència 
de convivència en el marc de la 
pandèmia i mostraran de quina 
manera és important la comu-
nitat, el respecte i el contacte 
social, entre d’altres valors.

‘Bombolles’. Aquesta docusèrie 
s’emmarca en el projecte inte-
rescolar Més enllà dels murs, 
una proposta inclosa dins el 
catàleg d’activitats que l’Ajun-
tament ofereix cada curs a les 
diferents escoles i instituts del 
municipi. Aquest any, la pan-
dèmia ha impedit fer el tradici-
onal muntatge teatral conjunt 
entre les escoles participants, 
que es representava al Teatre 
Municipal com a clausura del 
projecte. ‘Bombolles’, de tres 
capítols, s’estrenarà el pròxim 

31 de maig (17h), a través del 
canal de Youtube de l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac. 
Les persones que vulguin més 
informació i imatges de la re-
alització del projecte poden 
consultar el perfi l d’Instagram 
a l’adreça @inclusiomir.

Sílvia Alquézar | Redacció

Imatge del muntatge fi nal del 2019
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L’Ajuntament organitza diver-
ses activitats amb motiu del 
Dia Internacional de la Salut 
de les Dones, coordinades per 
la Regidoria d’Igualtat, Femi-
nismes i LGTBI. El progra-
ma va arrencar el 27 de maig 
amb l’acció Fotografi a d’una 
pandèmia, paraules i música 
pel confi nament, als exteri-
ors del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina, a càrrec de 
la Xarxa d’Equipaments, en 
col·laboració amb Creu Roja.

Programa. El dia ofi cial de 
l’efemèride, el 28 de maig, 
hi ha prevista una xerrada 
al Centre Cívic Can Cuiàs 
sobre el maneig de l’estrès i 
de l’ansietat, de 10 a 11h. Les 
places són limitades i cal fer 
inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica centreciviccancui-
as@montcada.org. Fins al 5 de 
juny hi hauran una mostra de 
llibres sobre la salut i el gène-
re a les dues biblioteques.

El 2 de juny (18h), l’Ajunta-
ment i l’Aula d’Extensió Uni-
versitària organitzen la xerra-
da ‘Gènere i salut en temps de 
Covid’ a l’Auditori Municipal, 
amb Raquel Boquet, psicòloga 
del Grup de Dones Feminis-
tes de Cerdanyola El Safareig. 
Després de la conferència es 

farà una sessió de relaxació i 
meditació amb instruments 
harmònics, a càrrec d’Olga 
Beato, de l’Espai de Tai Chi 
de Montcada i Reixac. El 5 de 
juny també hi haurà un taller 
de taitxí per a dones al Casal 
de la Mina (10h), a càrrec de 
l’Espai de Tai Chi.

L’acte central serà una xerrada 
sobre la salut en temps de Covid
Sílvia Alquézar | Redacció

DIA DE LA SALUT DE LES DONES

La conferència, a càrrec de la psicòloga Raquel Boquet, es farà el 2 de juny a l’Auditori

La crisi de la Covid-19 ha posat en evidència les desigualtats de gènere
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Campanya sobre el model 
d’assistència en l’envelliment

CIUTAT AMIGA DE LA GENT GRAN

El consistori farà una enquesta als mercats setmanals els dies 1 i 2 de juny

L’Ajuntament posa en marxa 
una campanya sobre el model 
d’assistència durant el procés 
d’envelliment, que arrencarà 
amb una enquesta. Aquesta 
acció s’emmarca en el projec-
te Montcada Ciutat Amiga de 
les Persones Grans. Als mer-
cats setmanals de Can Sant 
Joan de l’1 de juny i del Pla 
d’en Coll del dia 2 es farà una 
enquesta a peu de carrer, amb 
preguntes que refl exionen so-
bre l’envelliment i que volen 
copsar la percepció dels veïns 
i veïnes sobre les residències. 
L’enquesta és oberta a la tota 
la ciutadania, ja que es pre-
gunta com li agradaria viure 
el seu propi envelliment i el 
de la seva família o bé, com 
voldria que fos l’assistència en 
un futur.
El qüestionari també es podrà 
contestar en línea, per mitjà 
del web municipal.  L’enques-
ta estarà activa durant tot el 
mes de juny.

Sílvia Alquézar | Redacció

Comissió de seguiment
Una vintena de persones entre 
representants de la ciutadania, 
agents socials del sector i per-
sonal municipal forma part de 
la recentment creada comissió 
mixta de seguiment del pro-
jecte Montcada Ciutat Amiga 
de les Persones Grans. L’ens, 
que es reunirà cada sis mesos,  
s’encarregarà de supervisar el 
procés d’implementació del pla 
d’acció i d’avaluar els resultats. 
“És molt important empoderar 
les persones grans en les eta-
pes de seguiment del projecte, 
perquè se sentin involucrades 
en els processos de presa de 
decisions”, ha explicat el regi-
dor de Ciutadania i Participació 
Ciutadana, Juan Carlos de la 
Torre (ECP). 

Balanç. Durant la reunió, es va 
donar compte de les accions 
previstes per al 2020, un any 
marcat per la pandèmia i que va 
impossibilitar que es complissin 
a temps les propostes projecta-
des. Les actuacions que es van 

executar van ser les relacionades 
amb la via pública i l’accessibi-
litat. Aquestes accions correspo-
nen a l’11% del total de les pro-
postes previstes a dur a terme 
durant el trienni comprés entre 
els anys 2020-2022 | SA
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Un total de 12 joves participa a la càpsula formativa de socor-
risme que organitza l’Ajuntament en el marc del Dispositiu Local 
de Transició Escola-Treball (Diltet). La formació inclou primers 
auxilis, natació, prevenció i rescat i els majors de 18 anys també 
faran la formació per fer servir el desfi bril·lador. El curs de nata-
ció té lloc a la piscina del complex esportiu Montcada Aqua i la 
part teòrica, al Casal de la Mina | LR               VIDEO A LAVEU.CAT

DILTET

Xerrada sobre el Ramadà
Safa Chaudhry, de 
l’entitat Pakmir, i 
Smail Boumahrez, de 
la comunitat que ges-
tiona la mesquita lo-
cal, van compartir les 
seves vivències sobre 
el Ramadà en el marc 
del debat que la Xarxa 
Antirumors (Xarmir) 
va organitzar el 18 de maig al Kursaal amb l’objectiu de donar a 
conèixer aquesta celebració entre la ciutadania | SA 

 XARMIR
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Càpsula formativa de socorrisme
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El montcadenc David Pi, guanyador d’un 
dels premis del concurs de microrelats
Les altres dues premiades al certamen convocat per l’Ajuntament són Júlia Pérez, de Barcelona, i Rosa M. Alentorn, de Parets del Vallès

‘DONES VEUS A LES DONES?’

Laura Grau | Redacció
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Quan l’autobús es comença a apropar, la ‘Lore’ 
s’aixeca, s’ajusta la minifaldilla texana i s’apropa a 
la vorada per tal que el conductor vegi les senyes 
que fa i s’aturi. Als seus auriculars trona la música 
de la Bad Gyal mentre saluda a l’entrar.
Té ganes de desconnectar i veure les amigues per-
què, el sortir de casa, la mare li ha dit que duia 
un escot massa pronunciat i que semblava una 
“choni”. No li entra al cap per què algú pensaria 
que aquestes paraules la poden ofendre.
Surt sobtadament de la seva abstracció quan 
s’adona que una noia es regira nerviosa en el seient 
mentre un home li pregunta que per què, sent tan 
guapa, es tapa els cabells.
Tot i que ella sembla incòmoda, ningú al bus fa cas 
de l’escena. La Lore, decidida, s’aixeca i seu al cos-
tat de la noia, que la mira amb ulls espantats.
“Ei! M’encanten les fl ors que duu el teu hijab”, 
aquesta li somriu agraïda i comenta que a ella li 
“molen” els seus aros. Continuen parlant animades, 
conscients de la mirada extranyada i descol·locada 
del senyor, que ara calla confós sense adonar-se 
que acaba de presenciar un nou lligam feminista.

Sororitat quotidiana

El montcadenc David Pi, 
professor de l’escola La Salle 
Montcada, s’ha endut un dels 
tres premis de la setena edició 
del concurs de microrelats ‘Do-
nes veu a les dones?’ amb el re-
lat ‘El passatger del vuitè’. Les 
altres dues premiades són Júlia 
Pérez, de Barcelona, pel conte 
‘Sororitat’, i Rosa M. Alentorn, 
de Parets del Vallès, pel micro-
relat ‘No en recordo el nom’. 
El veredicte es va fer públic 
el 16 de maig al parc Antiga 
Cerveseria, en un acte que va 
comptar amb l’actuació de les 
cantants de rap Montserrap i 
Aradia, acompanyades de DJ 
Nàtura. 

Objectiu. El certamen el con-
voca la Regidoria d’Igualtat, 
Feminismes i LGTBI i el Con-
sell de Dones com una eina de 
sensibilització de la lluita col-
lectiva de les dones pels seus 
drets. Enguany, hi va participar 
una trentena d’autors, la majo-
ria dones. La regidora d’Igual-
tat, Feminismes i LGTBI, Jes-
sica Segovia (ECP), va elogiar 
la riquesa temàtica dels treballs 
presentats, que aborden des de 
la violència masclista fi ns a te-
mes tan actuals com la realitat 
de les dones trans. L’edil també 
va destacar que el certamen ha 
rebut textos d’una dotzena de 
veïns de Montcada i Reixac. 

VIDEO A LAVEU.CAT

La meva fi lla no té nom. Va néixer un d’aquells 
dies que no surten al calendari, un dia extra amb 
què, de tant en tant, ens obsequia la natura. Va 
passar de camí a casa, quan caminava per  una 
carretera secundària que no surt als mapes.  
Em vaig acaronar a les restes del que havia estat 
una parada de bus, i  arraulida en un racó, vaig 
prémer fort fi ns que vas sortir. Les punxades de 
dolor foren potents, però tu i jo vam ser valentes, 
vam fer-ho soles.  
Els pardals es van menjar les restes de cordó i de 
la placenta, i els llimacs  varen resseguir els teus 
contorns, retirant les restes sanguinolentes i co-
brint el teu menut cos d’una capa protectora.  
Del pare no en direm res, no en recordo el nom.

No recordo el nom
El llefi scós veí planifi cava la sortida dels matins 
per coincidir amb ella a l’ascensor. Mentre bai-
xaven, ell, amb les mans a la butxaca i remenant 
alguna cosa més que les claus, bavejava en pen-
saments repassant les sinuoses formes de la jove 
Montserrat. Ella, defugint la mirada, intentava 
concentrar-se en els forjats dels pisos que s’ana-
ven succeint com si fos un compte enrere. Amb 
una mica de sort, si el veí s’estalviava el comenta-
ri groller, només hauria de suportar un incòmode 
silenci fi ns a la sortida.
Però aquell dia, la Montserrat va decidir que allò 
passava de taca d’oli, i va girar el cap i part del 
tors cap al veí just perquè els evidents mugrons 
i la silueta dels pits li quedessin de perfi l. El va 
mirar amb el ulls ben oberts i un somriure que 
convidava a accelerar-se quan li va etzibar un... 
“Que es troba millor? La seva dona em va comen-
tar que tenia cagarrines”. Defi nitivament el tenia 
calat i l’únic que va saber fer el veí mentre dirigia 
la mirada al terra i li envermellien les orelles va 
ser emetre, gairebé inaudibles, un so gutural i un 
anodí  “Sí“.

El passatger del vuitè
Júlia Pérez Cobos, Barcelona Rosa Maria Alentorn Farré, Parets del Vallès David Pi Ahmud, Montcada i Reixac

La regidora Jessica Segovia, amb els tres premiats: Júlia Pérez, Rosa M. Alertorn i el montcadenc David Pi
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28 l divendres
Taller. Maneig de l’estrés i l’ansietat. 

Hora: 10h. Lloc: Centre Cívic Can 

Cuiàs . 

29 l dissabte
Itinerari. ‘(Re)volta Rec Comtal’, itinera-

ri guiat. Hora: 10.30h. Lloc: Estació de 

Torre Baró.

Xerrada. Projectes urbanístics als te-

rrenys de les antigues fàbriques Valen-

tina i Intorsa. Hora: 11h. Lloc: Plaça de 

la Ribera. 

Xerrada. ‘Contra el feixisme i per la uni-

tat de les esquerres’, amb Núria Lozano, 

coordinadora d’EUCat, i l’Associació Ca-

talana d’expresos polítics del Franquis-

me. Hora: 12h. Lloc: Plaça Bosc de Can 

Sant Joan.

30 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Simulem un jardí de 

papallones’. Hora: 12h. Lloc: Parc de la 

Llacuna. 

Jugatecambiental. ‘Aire net, mobilitat 

sostenible’. Hora: 12h. Lloc: Parc de les 

Aigües.

1 l dimarts
Concurs. Veredicte i lliurament de pre-
mis del concurs d’Instagram de Festa 
Major. Hora: 19.30h.  Lloc: Auditori.

2 l dimecres
Xerrada. ‘Gènere i salut en temps de 
covid’, a càrrec de Raquel Bloquet, psi-
còloga del Grup de Dones Feministes El 
Safareig. Hora: 18h. Lloc: Auditori.

3 l dijous
Taller. Taller d’ungüents naturals i mas-
careta. Hora: 17h. Lloc: Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina (acte inclós al pro-
grama del Dia de la Salut de les Dones.

Contes. Sessió de contes amb Blai 
Senabre. Hora: 17.30h. Lloc: Espai 
d’Entitats Poblet. Inscripció al blog de 
les biblioteques.

Taller familiar. ‘El teu primer hort ecolò-
gic’. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisen-
da (cal incripció prèvia).

6 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Els ocells del parc i 
construcció de caixes niu’. Hora: 12h. 
Lloc: Parc de la Llacuna.

Jugatecambiental. ‘Construïm un mo-
linet’. Hora: 12h. Lloc: Parc de les Ai-
gües.

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les 
Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal.

laveu.cat/agenda

Telèfons d’interès

Agenda

Mossos  935 614 200
Policia Local 935 752 177
Taxis 936 917 600

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

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

EXPOSICIÓ
PINTURA 
I CARTELLS DE 
FEM MONTCADA

Fins al 20 de juny

Tel. 935 651 122 | De dilluns a divendres: 15 a 21h. Dissabte: 10 a 14h28 29 30
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J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens RamblaQuirós
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C.Pardo M.Guix QuirósJ.Vila
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.Quirós, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5
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DONACIONS DE SANG
Organitza: Banc de Sang i Teixits
Lloc: Casa de la Vila

9 DE JUNY, DE 10 A 20H

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

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

La propera edició de 
‘La Veu’, l’11 de juny
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Festa de Reixac
Els Amics de Reixac volem tornar a 
celebrar la Gran Festa de Reixac i, si 
la situació i les autoritats ho perme-
ten, la farem el 13 de juny, complint 
totes les mesures exigides. Aprofi ta-
rem per fer al matí l’assemblea anual 
de socis al nostre local social (11h). 
I a les 12h, començarà una audició 
de sardanes amb la Cobla La Nova 
Vallès, una activitat que fem amb el 
suport de l’Ajuntament. Els tiquets 
del dinar, previst a les 14h, es podran 
adquirir al despatx de la parròquia de 
Santa Engràcia els dimecres 2 i 9 de 
juny, de 18 a 19.30h. El preu del di-
nar és de 17 euros per persona. Es 
posarà un autocar a disposició de les 
persones que vulguin participar, que 
s’haurà de reservar juntament amb 
el dinar pel preu de 3 euros. A partir 
de les 17.30h, hi haurà música i una 
xocolatada amb melindros per endol-
cir la vetllada. També hi haurà servei 
de bar. Com sempre, la vostra assis-

tència és necessària per mantenir la 
tradició. Reixac és viu i etern.

Amics de Reixac

Bona notícia
Des dels Amics del Museu Municipal 
celebrem la decisió de l’Ajuntament 
de no traslladar la seu del Museu a 
la Casa Larratea, Creiem que, com 
sempre hem defensat, ha estat 
l’opció més encertada. A més a més, 
és la que obre més possibilitats de 
futur, tant a la seu actual del Museu 
com a la Casa Larratea, la restauració 
de la qual és sens dubte una gran no-
tícia per a la protecció del patrimoni 
municipal. Per últim, volem reiterar la 
nostra plena disposició a continuar 
col·laborant amb l’actual equip de 
govern municipal, tal com hem fet 
amb els anteriors. Una excel·lent no-
tícia per a Montcada: la història del 
nostre poble, es queda a la Casa de 
la Vila!

Associació Amics del Museu

>Editorial
Nova escola a 
Can Sant Joan
El mes de maig s’acaba amb 
una bona notícia, la construc-
ció d’una nova escola bressol 
a Can Sant Joan, gràcies a 
un acord entre l’Ajuntament 
i el departament d’Educació 
de la Generalitat. El projecte 
permetrà dignifi car el servei 
en aquest barri, allotjat des de 
fa més de vint anys als baixos 
d’un edifi ci del carrer Font, i 
alhora convertirà l’IES El Viver 
en el primer complex educatiu 
públic de l’àrea metropolitana 
que abastarà la franja d’edat 
des dels 0 als 16 anys. 
La notícia ha estat rebuda amb 
alegria per part de la comunitat 
educativa. A més, el projecte 
serà dissenyat per l’Ajunta-
ment, que obrirà un procés 
participatiu amb les parts im-
plicades –l’IE, EBM Can Sant 
Joan i l’AV– perquè aportin 
idees i propostes. La previsió 
és que la nova llar d’infants 
comenci a funcionar el curs 
2023-2024. 

LA CERDANYA 
EN BLANC I NEGRE

EXPOSICIÓ

Óscar Barcons

Fins al 13 de juny

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

A diari pujo fi ns a l’ermita de Reixac i fi ns la bandera pel camí que 
hi ha a prop de la Masia Tort. Quasi al arribar al camí que connec-
ta bandera i ermita hi ha un munt de brossa, ampolles de vidre, 
plats de ceràmica... Vaig enviar un email a l’Ajuntament, però no 
he rebut cap resposta, no se tampoc si és competència de l’Ajun-
tament de Montcada, ja que, és dins del Parc de la Serralada de 
Marina. Crec que seria adient netejar la zona, ja que, ara de cara 
a l’estiu, comença a fer calor i és perillós.  

Judit Aibar Montcada
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Juan Carlos de la Torre

La festa major alternativa, FeM Montcada 2021, plantejada 
amb activitats a l’aire lliure i controlant els aforaments. Unes 
activitats que es van desenvolupar en sis espais diferents en els 
quals es complien les recomanacions sanitàries.
El FeM Montcada ha comportat la tornada de les activitats cul-
turals tradicionals i populars al nostre municipi com els concerts, el teatre i diferents espectacles 
com els dels diables, els gegants, els castellers i els dansaires. Un any després hem pogut tornar 
a gaudir i socialitzar amb els nostres amics, amigues, veïns i veïnes, encara que d’una manera
diferent, però donant passos per tornar a la normalitat. Per això donem l’enhorabona a tothom 
(Treballadors / es, tècnics / es i voluntaris / es) pel bon funcionament i plantejament de la festa 
major alternativa.
No obstant això rebutgem els actes incívics, com els esdevinguts a l’escola Font Freda, encara 
que sabem que han estat puntuals, tenim l’obligació de rebutjar-los. Aquests fets no enfos-
queixen el comportament exemplar de la gran majoria de ciutadans i ciutadanes que han res-
pectat totes les mesures sanitàries.
Així mateix, destacar la gran exposició ‘La nostra festa: genuïnament Montcada’ sobre la cultura 
popular que repassa les diferents manifestacions folklòriques catalanes de la nostra ciutat que 
s’ha realitzat a l’espai d’entitats poblet. Amb aquesta exposició constatem el patrimoni i el llegat 
que ha deixat, deixa i continua deixant la cultura. També sabem que s’estan produint els primers 
contactes amb les entitats per començar a fer realitat la Taula per la Cultura i les arts.
Esperem que aquesta festa major alternativa sigui el tret de sortida per tornar a reprendre l’ac-
tivitat lúdica de les festes dels nostres barris per tal de tornar gradualment a la normalitat i que 
serveixi d’alleujament al sector cultural que tant porta patint la pandèmia. 
De la mateixa manera, encara que és cert que els nivells de vacunació diaris cada dia són més 
esperançadors i albirem el fi nal d’aquest malson, hem de ser conscients que el virus de la Co-
vid-19 segueix present, no ha desaparegut de les nostres vides. Per això, acollint-nos al compor-
tament exemplar d’aquests dies, seguim fent una crida a la prudència.

FeM Montcada, ganes de cultura i festa

Andreu Iruela

Poco a poco vamos volviendo a la ‘normalidad’ que en su día 
nos robó la pandemia de la COVID-19. Desde estas líneas 
quiero aprovechar para enviar mi más sentido pésame a las 
personas que a causa de esta epidemia han perdido a un ser 
querido, y que además en muchos casos no han podido ni 
tan siquiera despedirlo como se merecían. Mi agradecimiento también para todos los que nos 
han cuidado durante este tiempo, con especial mención al personal sanitario. 
No podemos confi arnos, ni mucho menos, ya que el virus continúa entre nosotros y por lo tanto 
debemos cumplir las restricciones sanitarias que nos marcan las autoridades, si bien es cierto 
que nos encontramos en la recta fi nal, debemos seguir las pautas marcadas para que la situa-
ción no vuelva a descontrolarse. 
Muestra de que volvemos a la ‘normalidad’ es que hemos podido disfrutar de la Fiesta Mayor, 
cierto es que diferente, pero al fi n y al cabo hemos podido ver de nuevo alegría en las calles de 
nuestra ciudad, era algo muy necesario para todos. Se ha comprobado el alto nivel de cultura de 
Montcada i Reixac, con conciertos que han hecho las delicias de la ciudadanía. Mi más sincera 
enhorabuena a todos ellos, y mi agradecimiento por hacernos disfrutar estos días. 
Volver a la ‘normalidad’ es también encontrar nuestra ciudad un tanto abandonada, sin cuidado 
alguno del mobiliario urbano y con calles sin mantenimiento alguno, lo que sin lugar a dudas 
indigna a los vecinos que ven como su administración más cercana vive muy alejada de sus 
problemas reales y cotidianos. 
El equipo de gobierno debería hacer menos política de despacho y bajar más a la realidad que 
sufren cada día los vecinos de Montcada i Reixac, que merecen una ciudad limpia, acorde a 
los impuestos que pagan, que recordemos son los más altos de nuestro entorno más próximo.  

Ana Pellicer

GRÀCIES així, en majúscules. Gràcies a tots els montcadencs 
i montcadenques per les ganes i la il·lusió amb què han par-
ticipat en la FeM Montcada, en una edició que ha estat mar-
cada pels aforaments limitats i les restriccions de seguretat 
però també per la participació i el desig de gaudir.
I gràcies per la responsabilitat demostrada, per la paciència i la tolerància i per haver  sabut 
conciliar la festa amb  la prudència i el respecte als protocols de seguretat.
Hem hagut de reinventar la Festa Major a què estavem acostumats  i reinventant-nos i hem 
aconseguit superar totes les exigències que la normativa Procicat  ens va  imposar. No hem dub-
tat en cap moment que la  cultura és segura i, sota aquesta premisa, hem treballat i confi gurat 
la FeM Montcada.
Hem ofert a la ciutat un ampli programa d’activitats diverses, on tot hi ha tingut cabuda, des dels 
grups de música  locals fi ns a  la cultura tradicional i popular passant pels espectacles infantils, 
els musicals, les  exposicions, l’escape room i un llarg etc. Totes elles  repartides  en diferents 
espais  temàtics amb propostes diferenciades que han estat molt ben valorades i han tingut una 
excel·lent  resposta  del públic  demostrant així que teníem ganes de sortir al carrer i gaudir de 
la festa
Més de 100 persones, entre personal municipal,  extern i voluntaris,  han vetllat perquè la FeM 
Montcada fos un èxit i ho han aconseguit. A totes elles vull donar les gràcies més sinceres.
I no vull acabar sense  posar en valor la gran tasca feta per tot el personal de la Regidoria de 
Cultura, no tan sols per preparar la FeM Montcada amb tanta cura, sinó per tota la feina feta  du-
rant aquesta pandèmia, pel seu esforç  i la seva entrega incondicional, perquè en cap moment 
han deixat de creure  que fent cultura en qualsevol de les seves vessants estem consolidant les 
bases per al benestar individual i col.lectiu dels montcadencs i montcadenques.  Companyes, 
companys, GRÀCIES.

Gràcies Montcada i Reixac!

A Montcada i Reixac las entitats gaudeixen d’una bona salut, 
només cal veure el  potent i ampli teixit associatiu que hi 
ha, amb prop de 200 entitats registrades. Les entitats locals 
realitzen una gran tasca social i cultural al nostre poble i, a 
més, són una eina fonamental per a l’educació en valors de 
la ciutadania així com per a la dinamització dels barris en el lleure, sense deixar de banda la 
seva àmplia trajectòria reivindicativa. 
En un municipi amb dispersió territorial i trinxat per infraestructures, és en el àmbit associatiu 
on aquesta debilitat es converteix en una fortalesa arrelada a tots el barris.  La ciutadania de 
Montcada i Reixac té un elevat grau d’implicació en els afers municipals i una gran capacitat 
d’organització col·lectiva, com refl ecteix la creació de diferents plataformes i grups reivin-
dicatius en els darrers anys liderant les lluites veïnals com, per exemple, el moviment anti-
incineració contra la cimentera, la plataforma Tracte Just Soterrament Total per la consecució 
del soterramentde l’R2, la Taula de la Salut o la FAVMIR (Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada  i Reixac) en defensa de la sanitat i participant activament en las problemàtiques 
del eix Besòs vinculades a l’erradicació de la pobresa, la millora i integració d’infraestructures, 
l’habitatge digne i  la mobilitat.
Un dels principals objectius del govern és fer la ciutadania partícip i corresponsable en la ges-
tió dels afers municipals i aprofi tar aquesta capacitat ciutadana per promoure la participació 
del veïnat en la presa de decisions que afectin a la ciutat. Els diferents àmbits de participació 
i reivindicació han estat enfortits de manera  indispensable i indissoluble del treball conjunt 
de la ciutadania i la institució, dotant les entitats d’un marc de participació i col·laboració que 
enforteix les pròpies entitats i reforça la nostra capacitat com a municipi en la consecució de 
demandes històriques. És per això que qualsevol projecte de transformació social ha de ser 
participat per la ciutadania de manera activa i amb un rol protagonista o no ho serà. Amb 
major implicació i participació en la presa de decisions responsables sobre la fi nalitat dels 
recursos públics, en el àmbit social, cultural i també polític de la nostra ciutat.

La ciutadania, eix de transformacio social

Maria Rosa Borràs

La vuelta a la ‘normalidad’

Opinió

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021
Presenta la teva proposta abans del 30 de juny
(Projectes juvenils: fins el 6 de setembre)

IMAGINA MONTCADA I REIXAC
Si tens una idea d’inversió a Montcada i Reixac o un projecte social o juvenil
que et sembla interessant per a la ciutat, presenta’l als Pressupostos Participatius 2021

Consulta com fer-ho a participa.montcada.cat i a www.montcada.cat
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FEM MONTCADA

Del 21 al 24 de maig, Montca-
da i Reixac va viure més d’una 
trentena de propostes culturals 
repartides en diferents espais 
temàtics amb aforament limitat 
per poder aplicar les mesures 
que estableix el Procicat. El nou 
format, condicionat pel context 
de pandèmia, ha estat ben va-
lorat per la gent, que ha pogut 
tornar a gaudir d’espectacles 
i concerts de forma segura, la 
majoria en recintes a l’aire lliu-
re. Una de les propostes més 

aplaudides va ser la programa-
ció de l’Espai Poblet, que va 
acollir l’actuació d’una vintena 
de grups locals en una aposta 
de l’Ajuntament per donar visi-
bilitat als músics de Montcada, 
tal com havia reclamat el teixit 
associatiu musical. 
L’Espai Reixac va concentrar 
els espectacles infantils, amb 
circ, titelles i concerts familiars, 
mentre que l’Espai Miró va ser 
escenari de propostes de cultura 
popular i tradicional, amb sar-
danes, havaneres i l’actuació de 

Gegants, Castellers i Diables. 
L’espai Antiga Cerveseria va 
proposar vermuts musicals al 
migdia i nits a la fresca, desta-
cant el concert de Chicuelo i 
les bandes exclusivament feme-
nines Maruja Limón i Las Ka-
ramba.  El Teatre Municipal va 

completar el seu aforament els 
tres dies de programació, amb 
els concerts d’Itaca Band i l’Or-
questra Maravella –que va fer 
doblet– i l’espectacle còmic ope-
rístic ‘The Opera Locos’, premi 
Max al millor musical del 2019. 
Una de les novetats del progra-
ma va ser la primera Escape 
Room a la Casa de les Aigües, 
que va atraure més de 300 parti-
cipants (veure pàgina 17). 
La regidora de Cultura i Patri-
moni, M. Rosa Borràs (ERC), 
ha mostrat la seva satisfacció 

pel desenvolupament de la fes-
ta, destacant el comportament 
cívic de la gran majoria del 
públic, que s’ha mostrat respec-
tuós amb les restriccions d’afo-
rament i la resta de mesures sa-
nitàries anti-covid. “Esperem 
que sigui la primera i última 
festa major en pandèmia”, ha 
dit Borràs que, tot i així, con-
sidera que el format proposat 
“ha tingut bon resultat i ha 
permès que la gent gaudís de 
la festa i alhora se sentís ple-
nament segura”.

Laura Grau | Montcada
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‘Esperem que sigui la 
primera i l’última festa 
major en pandèmia’, ha 
dit M. Rosa Borràs

L’espectacle itinerant de Pep Callau i els Pepsicolen va recórrer per primer cop la majoria dels barris

Montcada viu més d’una trentena 
de propostes en espais segurs
El nou format ha tingut força acceptació entre el públic, que ha pogut triar entre diferents escenaris temàtics

Cultura
laveu.cat/cultura

CONCURS D’INSTAGRAM 
El lliurament de premis del certamen de fotografi es 
del Fem Montcada es farà l’1 de juny a l’Auditori 
Municipal, on s’exposaran les imatges guanyadores
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La banda Versión Imposible va protagonitzar un dels vermuts musicals a l’Espai Antiga Cerveseria, al carrer Montiu

VIDEO RESUM DE LA FESTA A LAVEU.CAT
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Lil Russia va ser un dels plats forts de la programació del festival Urbamir, dedicada a la música urbana

L’Home Invent retorna als escenaris després de la pandèmia, amb temes del seu darrer treball ‘La guerra de l’Emú’ Ània i Andrea van debutar a l’escenari com a duet Al cuadrado, cantant temes del seu primer EP

El duet de rapers Lesko i Kros van actuar al primer festival Urbamir El trio familiar format TresD9 va versionar temes coneguts de pop i rock
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Grups i solistes 
de Montcada 
aconsegueixen fer-se 
un lloc al programa

ESPAI POBLET

Per primera vegada, la Festa 
Major de Montcada habilita un 
espai per mostrar la diversitat 
musical que hi ha al municipi, 
una demanda que havien fet 
arribar a l’Ajuntament diferents 
entitats i associacions i que podria 
repetir-se en properes edicions

FEM MONTCADA

La pianista de Montcada Anna Lee va tocar temes del seu disc ‘Metalomanías’ de tribut a bandes mítiques del rock
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Kilian Noise and Friends of the Dark, en el seu concert de shock rock
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Les activitats de 
cultura popular 
tornen després d’un 
any d’absència
Els Diables de Can Sant Joan, 
la Colla Mitjana de Gegants i 
els Castellers de Montcada es 
van retrobar amb el seu públic 
amb les limitacions que marca 
la pandèmia, però amb ganes i 
il·lusió. L’Espingari també retorna 
als escenaris, ara com a trio 
familiar

ESPAI MIRÓ

PROGRAMA D’ACTIVITATS

La Colla Mitjana de Gegants i Capgrossos, durant ‘El convit dels Montcada’
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L’Espingari va actuar per primera vegada a Montcada com a trio familiar
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Itaca Band actua a 
Montcada amb nou 
format i nous músics 
La sala també va acollir el 
concerts de l’Orquestra Maravella, 
que va fer sessió doble, i 
l’espectacle còmic operístic ‘The 
Opera Locos’, que va entusiasmar 
els espectadors

TEATRE MUNICIPAL

L’Orquestra Maravella va fer doblet al Teatre Municipal, amb dos concerts al complet la tarda de dissabte L’espectacle còmic operístic ‘The Opera Locos’, amb cinc cantants lírics de nivell, va fer vibrar el públic

Els Castellers van aixecar petits pilars seguint normes estrictes
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Teatre, circ i concerts 
familiars concentren 
el públic amb infants 
al centre escolar
La companyia Alas Circo Teatro va ser 
un dels plats forts del programa infantil, 
que també va oferir l’actuació dels
grups de música Pop x Xics i Embauka, 
i els contes de La Baldufa i Xip Xap

PROGRAMA D’ACTIVITATS

ESPAI REIXAC

El grup Embauka va fer ballar i cantar el públic familiar des de les cadires, amb el concert-espectacle ‘De cap per avall’ El conjunt Pop x Xics va presentar el concert familiar ‘Els superherois’ al pati de l’escola Reixac

Vermuts musicals 
i nits a la fresca en 
un espai acollidor
El concert del guitarrista Chicuelo 
i la seva banda de músics va 
ser l’acte estrella del parc, que 
també va apostar per formacions 
formades exclusivament per dones 

ESPAI ANTIGA CERVESERIA
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Las Karamba aposten per la diversitat cultural des de la música Venancio y los jóvenes de antaño va apostar pels boleros i la salsa Maruja Limón, un grup format per dones que destaca per la frescura en directe
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Finalment, el Museu Municipal 
es queda on està, a la planta baixa 
de la Casa de la Vila, i es descarta 
traslladar-lo a la Casa Larratea, 
una opció que havia plantejat ini-
cialment l’Ajuntament, en contra 
de l’opinió de l’associació Amics 
del Museu, que va engegar una 
campanya a les xarxes socials 
defensant l’actual ubicació. Da-
vant la polèmica, el consistori va 
encarregar un informe a l’Ofi ci-
na de Patrimoni Cultural i de la 
Xarxa de Museus Locals de la 
Diputació de Barcelona. Segons 
el document, el trasllat del Mu-
seu seria viable, però l’adaptació 
del projecte museístic a l’edifi ci 
requeriria una gran inversió eco-
nòmica que, segons el consistori, 
“sobrepassa la idea inicial i el 
cost previst”. 

Reaccions. L’Associació Amics del 
Museu ha celebrat la decisió mu-
nicipal, que considera “la més 

encertada”, segons ha manifes-
tat en un comunicat. El passat 
mes de febrer, l’entitat va engegar 
una campanya de recollida de fi r-
mes en contra de la possibilitat 
del trasllat del servei a un edifi ci 
que, en la seva opinió, no reuneix 
les condicions per albergar la col-
lecció local i el magatzem. “L’in-
forme de la Diputació posa en 
evidència coses que nosaltres ja 
havíem dit, com ara que el cent 
per cent del Museu actual no hi 
cabria”, ha dit Gemma Hidalgo, 
secretària dels Amics del Museu. 

Agraïments. La directora hono-
rífi ca del Museu i presidenta de 
l’entitat, Mercedes Duran, tam-
bé ha mostrat la seva satisfacció 
per la decisió de l’Ajuntament i 
ha agraït el suport rebut per part 
de veïns, entitats i associacions 
de Montcada i d’altres municipis 
durant la campanya per defensar 
la ubicació actual. “La part més 
positiva d’aquest episodi és la 

presa de consciència per part 
de la població que el Museu 
i la història del municipi han 
d’ocupar un lloc cèntric i un es-
pai adequat”, ha afegit Duran. 

L’Ajuntament estudiarà a partir 
d’ara altres projectes d’àmbit 
cultural que puguin ubicar-se a 
la Casa Larratea, que serà res-
taurada gràcies a una subvenció 

de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB). L’edifi ci és d’estil 
neoclàssic amb elements moder-
nistes, data de 1889 i forma part 
del Catàleg de Patrimoni. 

Es descarta traslladar el Museu Municipal 
a la Casa Larratea per motius econòmics
L’Associació Amics del Museu celebra la decisió municipal, que garanteix la continuïtat del servei a la Casa de la Vila
Laura Grau | Redacció

El Museu Municipal, a la planta baixa de la Casa de la Vila, el dia que es va reobrir després de les reformes que s’hi van fer l’any 2018
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L’enderrocament a mitjan de maig 
de la Villa Micaela, al carrer Bonavis-
ta, va aixecar crítiques per part del 
PSC, que va lamentar la desapari-
ció d’aquest edifi ci que qualifi ca de 
“patrimoni històric de Montcada”. 
També ho va censurar l’entitat Movi-
ment MiR a les seves xarxes socials. 
El regidor d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment, Jordi Sánchez (ERC), va expli-
car que la casa, en mans privades, 
va ser descartada com a element a protegir per l’equip d’experts 
que va elaborar el Catàleg del Patrimoni “per no tenir valors ar-
quitectònics ni artístics que ho justifi quessin” | LG

S’enderroca la Villa Micaela

PATRIMONI
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La Casa de la Vila acull fi ns al 13 
de juny la mostra ‘La Cerdanya en 
blanc i negre’, d’Òscar Barcons, 
membre de l’Agrupació Fotogrà-
fi ca de Montcada i Reixac (Afot-
mir). L’exposició està formada per 
una trentena de fotografi es que 
retraten paisatges i escenes rurals 
de diferents poblacions d’aquesta 
comarca durant les quatre esta-
cions de l’any. 
En la seva primera mostra indi-
vidual, Barcons retorna als seus 
inicis com a fotògraf, apostant 
per la sobrietat del blanc i ne-
gre, i ret un homenatge a aques-
ta regió del Pirineu català on va 
de vacances des de fa més de 
vint anys i per a la qual sent una 
gran admiració per la bellesa 
dels seus paisatges. “Crec que 
és bona mostra del que es pot 
veure en aquesta comarca me-
ravellosa que és la Cerdanya”, 

explica l’autor, qui ha fet les fo-
tografi es amb càmara digital i a 
color per editar-les després en 
blanc i negre, donant un tracta-
ment específi c a cada instantà-
nia en funció de les seves pecu-
liaritats. Barcons va començar a 

estudiar fotografi a amb l’Afotmir 
a mitjan dels noranta i n’és soci 
des de fa més de vint anys. Ha 
participat en desenes d’exposi-
cions col·lectives i actualment 
fa les funcions de secretari de 
l’entitat | LG

El fotògraf de l’Afotmir Òscar Barcons fa la seva primera mostra individual

La Cerdanya, en blanc i negre
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CASA DE LES AIGÜES

Més de 300 persones participen 
en un original joc d’escapada
El Museu inclourà l’activitat a la programació estable de l’equipament per a famílies

Èxit del Dia Mundial dels Museus
La Casa de les Aigües va ser l’escenari el 15 de maig del programa 
d’activitats per commemorar l’efemèride, que va incloure tallers fa-
miliars sobre sostenibilitat, il·lustració i fotografi a. La proposta que va 
congregar més persones –una vuitantena– va ser l’espectacle ‘Clown 
en moviment: Win-Do-W’, de la Sara Pons Company. I amb motiu 
de la Nit dels Museus, que se celebrava el mateix dia, es va fer una 
visita guiada nocturna al recinte modernista | LG

Laura Grau | Redacció
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El joc d’escapada organitzat a la 
Casa de les Aigües els dies 22 i 
23 de maig en el programa Fem 
Montcada va atraure més de 300 
persones. La proposta, destina-
da al públic familiar, ha tingut 
tan bona acollida que el Museu 
Municipal –coordinadora de l’ac-
tivitat– ha decidit incloure-la a 
la programació estable de l’equi-
pament de cara a la temporada 
vinent i fer-la com a mínim dos 
cops a l’any. 
Amb el títol ‘El tresor de la Casa 
de les Aigües’, els participants ha-
vien de resoldre sis enigmes per 
localitzar un potet d’aigua que, se-
gons una antiga llegenda, atorga 
felicitat i prosperitat al seu propie-
tari. La proposta, dissenyada per 

una empresa especialitzada, va 
ser valorada positivament pel pú-
blic, que va recórrer els diferents 
espais del recinte modernista se-

guint el joc de pistes, amb alguna 
sorpresa inclosa. L’activitat també 
va atraure grups d’afi cionats de 
fora de Montcada.

Un grup de joves, resolent un dels enigmes que es va realitzar al recinte modernista
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a   

‘LAVEU.CAT’ 

FUTBOL SALA

El FS Montcada torna a Tercera
El club recupera la categoria nacional en una temporada excel·lent, on l’equip ha encadenat 11 victòries consecutives

El FS Montcada ja és equip de 
Tercera Nacional en aconse-
guir el 23 de maig una treballa-
da victòria a Castellar per 5-7. 
El conjunt de Juanjo Amigo 
va aprofi tar l’ensopegada del 
seu immediat perseguidor –el 
Manlleu va empatar a 4 contra 
l’Sporting Montmeló– per pro-
clamar-se campió del grup 1 de 
la Divisió d’Honor Catalana a 
falta de dues jornades perquè 
acabi la lliga.
Els montcadencs van haver de 
lluitar de valent per endur-se 
el triomf de Castellar, on han 
punxat rivals de la part alta. 
El partit no va començar bé, 
amb un 3-0 als 12 minuts de 
joc. Malgrat tot, el FS Mont-
cada no va defallir i a base de 
treball i bon joc va aconseguir 
capgirar el marcador. “Ha 
estat un partit difícil, però 
aquest equip té esperit cam-
pió”, va destacar el tècnic, 
Juanjo Amigo. 

Trajectòria brillant. El FS Mont-
cada lidera el seu grup amb 36 
punts, a 7 d’avantatge  respecte 
el Sant Cugat, segon classifi -
cat, i a 8 del Manlleu, al tercer 
lloc. L’equip només ha perdut 
un partit en tota la temporada, 
contra el Ripollet a casa, abans 
de l’aturada de la competició el 
passat mes d’octubre a causa 
de la pandèmia. Després de la 
represa de la lliga, els de Juan-
jo Amigo no han deixat esca-
par ni un sol punt, sumant 11 
victòries consecutives i sent el 
conjunt més golejador, amb 68 
dianes, i el menys golejat, amb 
33. La plantilla també compta a 
les seves fi les amb el ‘pichichi’ 
del grup, Adil, que ha marcat 
17 gols en 13 partits disputats.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’alegria es va desbordar entre la plantilla i l’afi ció després del xiulet fi nal del partit a la pista del Castellar, on el FS Montcada va guanyar per 5-7 aconseguint l’ascens matemàtic a Tercera Nacional a falta de dues jornades per al fi nal de la lliga

El FS Montcada és 
l’equip més golejador, 
amb 68 dianes, i el 
menys golejat, amb 33

Compromís i unió del vestidor
El FS Montcada ha recuperat la 
categoria de Tercera Nacional, 
després de dos anys a la Divi-
sió d’Honor Catalana. Un dels 
artífexs de l’èxit és l’entrenador, 
Juanjo Amigo, amb una dilatada 
experiència al futbol sala català, 
qui va agafar les regnes de l’equip 
a principi de temporada amb 
l’objectiu d’aconseguir l’ascens. 
Per al tècnic, les claus dels bons 
resultats han estat “el compro-
mís de la plantilla i  la unió del 
vestidor, molt importants tenint 
en compte les circumstàncies 
actuals”. Amigo ha agraït el su-
port del club, del que ha dit que 
“es mereix estar més amunt”,  i 
dels jugadors “per confi ar en mi i 
fer créixer el projecte amb el gen 
guanyador que m’agrada que tin-
guin els meus equips”.
Tant la directiva com la plantilla 
s’han mostrat molt contentes amb 
l’ascens de categoria. “Al fi nal, 
tot l’esforç que hem fet en una 

temporada atípica marcada per 
la Covid-19 ha pagat la pena. 
La plantilla ho ha donat tot per 
l’equip”, ha manifestat Mario Li-
trán, el capità des de fa 10 anys 
al vestidor. Per la seva banda, el 
president, Diego Márquez, ha 
destacat que se sent “orgullós de 
l’equip per deixar tan alt l’esport 
montcadenc en aquests temps 
tan difícils”, tot agraint la impli-
cació de la plantilla i el cos tècnic.

Plans de futur. Márquez ha avan-
çat que Juanjo Amigo continuarà 
a la banqueta la pròxima tempo-
rada. “És un tècnic amb expe-
riència a categories superiors i 
amb mentalitat guanyadora”, ha 
valorat el president. La directiva i 
Amigo han començat a parlar dels 
objectius i les necessitats de cara 
a la temporada vinent. Márquez 
ha destacat que el club seguirà 
apostant pels jugadors de la casa 
–la majoria de la plantilla actual 

s’ha format al club–, tot i que ha 
afegit que segurament s’haurà de 
reforçar amb algun fi txatge.
Per al president, l’objectiu del 
FS és “tenir els dos juvenils i el 
sènior B en categories de nivell 
perquè siguin un bon planter per 
al primer equip i perquè els ju-
gadors locals no marxin a altres 
conjunts”. 
El FS Montcada rebrà el 29 de 
maig (19h) la visita del Manlleu, 
un partit ja intrascendent a des-
prés de l’última jornada dispu-
tada. El club aprofi tarà el darrer 
matx de lliga al pavelló Miquel 
Poblet per retre homenatge al 
primer equip per l’ascens i reco-
nèixer el bon treball del prebenja-
mí i el benjamí, que també s’han 
proclamat campions de les seves 
respectives competicions. “Estem 
molt contents perquè, malgrat la 
pandèmia, el club està aconse-
guint molts èxits esportius”, ha 
remarcat Márquez | SA
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HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

Lleixà: “Hem assolit la permanència, 
tot i les nombroses adversitats”
El tècnic de La Salle fa balanç de la temporada després d’acomiadar la lliga amb una derrota a la pista del líder, el Sant Quirze 

El CH La Salle va posar el punt 
fi nal a la temporada el passat 
22 de maig a la pista del Sant 
Quirze, el líder del grup C de la 
Primera Estatal, amb una derro-
ta per 46 a 22 en un partit molt 
difícil de controlar. Dels 16 ju-
gadors de què disposa normal-
ment el tècnic Pau Lleixà no-
més se’n van desplaçar 12, amb 
baixes importants com la de 
Ricard Presas a la porteria, en 
el que hauria estat el seu comiat 
defi nitiu dels terrenys de joc.

Temporada atípica. Malgrat ha-
ver encadenat quatre derro-
tes consecutives a les últimes 
jornades, els lassal·lians van 
aconseguir l’objectiu de la per-
manència fa setmanes, tot i que 
el camí no ha estat fàcil. “Du-
rant la pandèmia, hem jugat 
sense parar com si fòssim un 
equip profesional. Aquesta 
temporada ha estat plena 
de contínues adversitats”, co-
menta l’entrenador, Pau Lleixà, 
qui ha destacat la retirada dels 
germans Pau i Joan Maresma 
–puntals a l’última dècada–, al-
gunes lesions de llarga durada 
i la marxa de Josep Quirós a 
manca de cinc partits per clou-
re la temporada. 

El CH La Salle ha acabat la 
competició a la desena posició, 
amb 22 punts. “Hem d’estar 
contents perquè hem salvat 
la categoria, sobretot re-
mant amb la gent jove”, ha 

destacat Lleixà, tot lamentat 
que “ens ha faltat cohesió 
d’equip i dinàmica de grup 
perquè no hem pogut entre-
nar com sempre a causa de 
la pandèmia”. L’entrenador 

ha felicitat la plantilla i l’em-
plaça a “desconnectar per 
afrontar millor la propera 
temporada”, en el que serà 
l’onzena a la categoria de Pri-
mera Estatal.

Lluís Maldoando | Redacció

‘Tanco una etapa molt important i ara 
els toca als joves mantenir la categoria’

Després d’una dècada com a 
porter del primer equip masculí i 
sumant 20 anys en total al CH La 
Salle –tota la seva vida esportiva, 
excepte sis anys que va estar al 
Granollers– Ricard Presas es va 
acomiadar el 15 de maig de la 
seva afi ció. Als seus 30 anys, el 
jugador ha decidit retirar-se i tan-
car una etapa que qualifi ca de 
molt important: “L’handbol m’ha 

donat molt, tant a nivell de for-
mació com de valors i, sobretot, 
grans amistats”. Presas marxa 
content per les experiències vis-
cudes al club i aposta pel canvi 
generacional. “Ara –diu– els toca 
als joves lluitar per mantenir la 
categoria”.
Per al tècnic de l’equip, Pau Llei-
xà, la marxa del porter –conside-
rat un dels millors de la categoria– 

serà difícil d’encaixar: “Ricard 
dona molta solidesa defensiva 
a la porteria, és molt competi-
tiu i està molt compromès amb 
l’equip, el trobarem a faltar però 
és llei de vida”. A banda de les 
qualitats esportives del jugador, 
Lleixà també ha posat en valor les 
personals. “És una grandíssima 
persona i un gran amic”, ha as-
senyalat el tècnic | PA

COMIAT DE RICARD PRESAS

‘Hem competit durant 
tota la pandèmia com  
un equip professional 
sense ser-ho’

Ha estat el porter del primer equip durant els últims 10 anys i en porta 20 al club
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El porter Ricard Presas i l’entrenador, Pau Lleixà, se saluden durant el darrer partit jugat a casa, contra l’H. Palautordera, el 15 de maig, que va ser el comiat del jugador
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El FS Montcada femení manté 
intactes les seves opcions d’as-
cens al grup 1 de la Primera 
Divisió Catalana, on ocupa la 
segona posició, amb 27 punts, a 
tan sols un de diferència respec-
te el primer classifi cat, el Sant 
Cugat. L’equip de Xavi Romeo 
és l’únic conjunt que encara se-
gueix imbatut, amb vuit victòri-
es i tres empats.
A l’última jornada disputada, 
el FS Montcada va superar el 
Futsal Terrassa, l’antepenúltim, 
per 1-3. “Vam jugar molt bé, 
tot i que veníem justes d’efec-
tius, amb només dos canvis”, 
comenta l’entrenador. L’equip 
visitarà la pista del Sant Cugat 
a l’últim partit de lliga, el 19 

de juny. El tècnic montcadenc 
espera arribar al darrer partit 
com a líder del grup: “Confi o 
que l’Industrias superi el Sant 
Cugat al matx del dia 29”  | SA 

ACTIVITATS 
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
MAIG 2021

EXPOSICIÓ ‘ESPAIS RECOBRATS’
Fins al 27 de juny

Casa de les Aigües
Visites: dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

 
ELS SECRETS

DE LA CASA DE LES AIGÜES
Diumenge 6 de juny, 12 h

Casa de les Aigües
Visita guiada.
Durada: 1 h

Preu: 2 €
 

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS 
DEL MUSEU MUNICIPAL

Diumenge 13 de juny, 11 h

Casa de la Vila
Durada: 1 h

Activitat gratuïta

El derbi entre el FS Montcada B i 
el FB Montcada serà el 5 de juny
Ambdós equips estan a la part alta de la classifi cació, a tan sols un punt de diferència

Rubén López ‘Turu’ (dreta), amb el president, Dani Sosa (centre), i el segon tècnic, Rafa Fernández
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El pavelló Miquel Poblet acolli-
rà el 5 de juny (18h) el derbi 
de futbol sala entre el FS Mont-
cada B i el FB Montcada, en-
quadrats al grup 2 de la Sego-
na Divisió Catalana. Ambdós 
equips es troben a la part alta 
de classifi cació. 
El FB Montcada, entrenat per 
José Luis Carrasco, ocupa la 
sisena posició, amb 15 punts, 
mentre que el FS, dirigit per 
Roberto Gómez, té un punt 
menys, al setè lloc. Ambdós 
equips han aconseguit quatre 
victòries aquesta temporada.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

Rubén López ‘Turu’, nou 
entrenador del San Joan

Navalón deixa 
la banqueta 
del Juvenil A

L’entrenador del juvenil A del FS 
Montcada, Álex Navalón, no con-
tinuarà a la banqueta de l’equip, 
que ha fet una gran temporada a 
la Divisió d’Honor Estatal. El tècnic 
assegura que no pot compaginar 
la seva vida professional amb l’exi-
gència d’una categoria semipro-
fessional d’àmbit estatal. Navalón 
s’ha mostrat molt agraït al club pel 
tot el suport rebut. El president, 
Diego Márquez, ha elogiat la tas-
ca de Navalón:  “Ha fet un treball 
magnífi c, molt professional, sa-
bent donar a cadascú el que ne-
cessitava per millorar” | SA 

FUTBOL SALAFUTBOL. SEGONA CATALANA

Rubén López ‘Turu’, de 33 
anys, és el nou entrenador 
de la UE Sant Joan Atlètic, 
en substitució d’Iban Tey. El 
nou tècnic coneix bé l’entitat, 
on ha jugat a les últimes tres 
temporades, el primer any a 
Primera Catalana i els dos úl-

tims, a Segona marcats per la 
pandèmia: “Estic molt agra-
ït per aquesta oportunitat 
i molt content i il·lusionat 
amb el nou repte”, assegura 
l’entrenador, qui ha destacat la 
passió amb què es viu el futbol 
a Can Sant Joan | SA 

El sènior femení lluita per pujar de categoria
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El FS Montcada, a tan 
sols un punt del líder

FUTBOL SALA FEMENÍ
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El partit entre els dos equips montcadencs es disputarà al pavelló Miquel Poblet, a les 18h
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Aforament limitat

Acte informatiu

Els projectes urbanístics 
als terrenys de les antigues 
fàbriques Valentine i Intorsa
29 de maig del 2021, a les 11 h

Pista esportiva de la plaça de la Ribera
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Carlos Cera, corredor de la 
Juventit Atlètica ( JAM), ha 
guanyat la medalla de bronze 
als 10.000 metres a l’aire lliu-
re al Campionats d’Espanya 
celebrat el 22 i 23 de maig a 
Sabadell, en la categoria M35 
(35-40 anys). “He sortit amb 
xip de guanyar però no he 
arribat bé al tram fi nal ”, 
ha valorat l’atleta. El seu 
Company d’equip Juan L. 
Ramon Lopo ha acabat en 
cinquena posició.

ATLETISME

Lluís Maldonado | Redacció

Carlos Cera obté el bronze 
al Campionat d’Espanya
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El corredor de la JAM no va poder mantenir el ritme que va marcar des de la sortida

El Club Lee Young guanya vuit 
medalles al campionat català
El Club Lee 
Young Mont-
cada ha 
guanyat vuit 
medalles al 
C a m p i o n a t 
de Catalunya 
de pumseEls 
resultats més 
destacats han 
estat els de 
Raúl D.García 
i Soomi Jo Lee, campions en les categories sènior 1 masculí i màster 
1 femení, respectivament. D’altra banda, Joel Lee (sènior 2), Javier 
Caparrós (màster 1) i Bernardo Fidalgo (màster 2) s’han adjudicat el 
bronze, a l’igual que Christian Villar (sènior 1), Júlia Genís (sènior 1) i 
la parella formada per Genís Andreu i Raúl D. García | SA 

TAEKWONDO

PETANCA

El femení del CP Montcada, 
campió de Catalunya
El CP Montcada femení –format per Montserrat Martínez, Antonia 
Barrientos i Sandra Ruiz– ha guanyat el Campionat de dobletes de 
Catalunya, que va derrotar el club Sant Pol a la fi nal. La victòria su-

posa el passi directe al 
Campionat d’Espanya, 
que es farà al juny a 
Huelva. El president, 
Daniel Ferrer, ha felici-
tat les jugadores per la 
fi ta aconseguida en un 
esport que considera 
“oblidat” per part de 
l’Ajuntament | LG 
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‘Tornar a la JAM ha estat la millor decisió 
esportiva que he pres en molts anys’
L’atleta Carlos Cera va decidir fa 
uns mesos tornar a la Joventut 
Atlètica (JAM), el club que el va 
veure créixer com a corredor, i 
ha volgut dedicar la medalla de 
bronze al Campionat d’Espanya 

al seu entrenador de tota la vida, 
Francisco Gómez ‘Fraski: “Tornar 
a la JAM ha estat la millor deci-
sió esportiva en molts anys”.
“Aquesta és la meva temporada 
més completa amb uns resultats 

excel·lents”, reconeix, tot afe-
gint queque s’ha creat un grup 
“homogeni i competitiu, que es 
retroalimenta i sense el quan 
no seria possible els resultats”, 
agraeix Cera | LM 

Cera, amb la medalla de bronze, i el seu company d’equip Juan L. Ramon Lopo, cinquè

L’APUNT



Salva Criado
Apassionat per la música i la guitarra des de l’adolescència, Salva Criado es va formar a l’Aula de 
Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu. Està avesat a cantar i tocar als llocs més diversos, 
des del metro i el carrer, fi ns a bars i petites sales alternatives de Barcelona i rodalies. Després de 
passar per bandes com La Heidi i El Circo de las Mariposas –amb gires per l’estat espanyol–, al 2014 
va fundar el seu propi grup, Gala Cortés, amb el qual va publicar el disc de rock alternatiu ‘El temor 
de las medusas’. Sis anys després, l’artista dona una empenta a la seva carrera en solitari amb la 
publicació de ‘Terciopelo’, un treball on s’allunya de la sonoritat rockera i aposta per una faceta més 
melòdica i lletres introspectives. Amb 32 anys, Criado fuig de la música comercial i passatgera, per 
reivindicar-se com un cantautor que busca connectar amb un públic minoritari. El disc es podrà 
escoltar a les principals plataformes digitals a partir del setembre.

‘Aspiro a fer arribar la 
meva música a la gent’

Com arriba a la música?
Per pura diversió. Sempre m’ha 
generat una emoció especial. 
Ja de petit em dedicava hores 
a tocar les cançons que sentia 
per la ràdio amb la fl auta de la 
meva germana gran. Amb 15 
anys, vaig començar a rascar la 
guitarra de forma autodidacta. 
Després va venir l’època de tocar 
amb els amics i crear bandes 
com Nikeriendo, Penguin Race, 
La Máquina de Escribir i Elmo 
Sedean, aventures de les quals 
tinc records entranyables. 
Quin camí va seguir per 
professionalitzar-se?
Vaig estudiar a l’Aula de Música 
Moderna i Jazz del Conservatori 
del Liceu.  A tercer curs, em van 
començar a sortir feines com a 
músic. Recordo el meu pas per la 
formació de jazz Express Quartet i 

els grups La Heidi i El Circo de las 
Mariposas. Són experiències que 
em van posar en contacte amb 
músics professionals i em van 
permetre veure com funcionava 
aquest món.
Com ha estat el procés de creació 
del seu primer àlbum?
Va començar fa cinc anys, quan 
vaig marxar a viure a Barcelona, 
i neix arran d’una crisi personal 
que em va obligar a fer teràpia 
psicològica. Fins que un dia, vaig 
decidir substituir la medicació per 
una llibreta on escrivia sobre els 
meus neguits. Al mateix temps, feia 
llargues passejades per la ciutat, 
parant a escriure i a tocar quan em 
venia de gust. Al vespre, mostrava 
les meves noves cançons en petites 
sales alternatives. I sempre es 
produïa alguna connexió especial 
amb persones del públic. 

Com defi niria el disc ‘Terciopelo’?
L’espina dorsal del disc és la guitarra 
acústica i la veu, però també hi ha 
sintetitzadors, guitarres elèctriques, 
contrabaix, trompetes i cor de veus. 
He fugit de la sonoritat rockera i he 
apostat per una línia més melòdica. 
Vull arribar a un públic molt 
determinat que connecti amb les 
meves cançons, que parteixen de la 
introspecció i parlen de la vida i les 
relacions humanes. M’emmirallo en 
artistes com Antonio Vega, Manolo 
Tena, Ismael Serrano, Joan Manel 
Serrat i Sílvio Rodríguez.

Aquest treball és la seva carta de 
presentació com a cantautor?
Sí. També representa un pas més 
per aspirar a nous territoris. Fins 
ara he actuat a bars i locals amb 
el sistema de taquilla inversa, una 
fòrmula que em va permetre reunir 
una petita legió de seguidors i 
aconseguir els diners necessaris per 
enregistrar el disc. Només aspiro 
a fer arribar la meva música a la 
gent i poder oferir millors concerts, 
actuant en sales on el públic pugui 
gaudir de l’experiència de forma 
plena. I per això, has de cobrar una 
entrada. 
És difícil viure de la música?
És com una carrera de fons. Hi ha 
hagut moments en què ho he vist 
negre, però ara començo a veure 
que és factible si diversifi ques 
la teva activitat. La promoció de 
‘Terciopelo’, el meu projecte més 

personal, no m’impedeix continuar 
vinculat a propostes que també 
m’interessen, com la banda d’Ernest 
Armengol, Matilda Blue, i el meu 
grup Gala Cortés, que publicarà 
un segon disc després de quatre 
anys inactiu. També col·laboro 
amb la cantautora Patrícia Atzur i, 
últimament, he fet de guitarrista per 
a algunes gravacions i he composat 
música ‘chill-hop’ per a plataformes 
digitals. Totes aquestes feines van 
sumant i, si tot va bé, aviat podré 
deixar de treballar de cambrer.
Una altra faceta és la de professor.
Vaig impartir classes de guitarra a 
l’escola Giravolt durant deu anys, 
i també una temporada a La Unió. 
M’agrada ensenyar perquè puc 
ajudar altres persones a expressar-
se i sentir-se lliures a través de la 
música. De fet, encara tinc alguns 
alumnes que venen a casa. 

‘Viure de la música 
és com una cursa de 
fons. Ara començo a 
veure que és factible’

Músic i cantautor

A títol personal
LAURA GRAU
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