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REINDUSTRIALITZACIÓ: Els treballadors de Nissan diuen ‘prou’ i tornen al carrer PÀG. 6

Esports: La piscina d’estiu oferirà com a novetat abonaments per dies i preus per als joves  PÀG. 28
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ÈPOCA III

Creu Roja ofereix material d’ajuda 
a la gent sense sostre PÀG. 15

Montcada celebrarà el Dia 
de la Cultura Popular PÀG. 23
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L’antiga sala Kactus 
passarà a ser un nou 
espai per a joves PÀG. 16

PÀGS. 3-5

Primera 
festa gran
en pandèmia

DEL 21 AL 24 DE MAIG
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• Taller familiar de sostenibilitat:
“Lluc el samaruc”

Edat recomanada: activitat familiar, amb infans 
de 4 a 8 anys
Horari: de 18 a 19 h
Aforament: 15 persones (adultes i infants)

• Taller de fotografia familiar:
“Capturem la fàbrica”
A càrrec de Teresa Llordés, fotògrafa especialitzada 

en art i arquitectura.

Edat recomanada: activitat familiar, amb infants de 
9 a 14 anys
Horari: de 17 a 19 h
Aforament: 15 persones (adultes i infants)

• Taller d’il·lustració:
“Urban Sketching a la Casa
de les Aigües”
A càrrec d’Héctor Ayen i el Taller d’il·lustració de 

Can Sant Joan

Edat recomanada: majors de 14 anys
Horari: de 17 a 19 h
Aforament: 15 persones

• Espectacle:
“Clown en moviment: Win-Do-W”
A càrrec de Sara Pons Company 

Edat recomanada: activitat familiar
Horari: de 19.30 a 20.15 h
Aforament: 60 persones

• Visita guiada:
“La Casa de les Aigües quan cau el sol”

Edat recomanada: públic adult
Horari: de 20.30 a 22 h
Aforament: 15 persones

INFORMACIÓ, CONCERTACIÓ DE VISITES I RESERVES:

Museu Municipal de Montcada i Reixac
935 651 122
610 144 499
museumunicipal@montcada.org
@museumontcada
@museu_montcada

Totes les activitats, amb aforament limitat 

i reserva obligatòria

ACTIVITATS  ·  NIT DELS MUSEUS
Casa de les Aigües, de 17 a 22 h

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

Tel.: 935 648 505
A/e: montcadaempren@montcada.org

Club
de l’Emprenedoria

Sessió formativa:

Dilluns 31 de maig, de 9.30 a 13.30 h

Format en línia (Zoom)

“L’economia col·laborativa  

per a emprenedors. 

Models de negoci basats

en plataformes digitals”

Si ho 
fem bé,
tothom 
guanya

Telèfon: 935 642 815    Horari: de 8 a 13.30 h       
A/e: serveismunicipals@montcada.org    
Brigada municipal. C. Can Milans, nau 20 

Per a més informació, pots trucar 
a Serveis Municipals i de manteniment.  

RECOLLIDA DE 
LA FRACCIÓ 
VERDA

RECOLLIDA 
DE MOBLES I 

VOLUMINOSOS

RECOLLIDA 
D’OLI USAT

CONTENIDOR 
DE TÈXTIL

MINIDEIXALLERIES
24 h

DEIXALLERIA 
MÒBIL

Setmanal

DEIXALLERIA
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Del 21 al 24 de maig, Montca-
da i Reixac viurà la seva pri-
mera festa major en pandèmia, 
que estarà condicionada per 
les restriccions que marca el 
Procicat sobre esdeveniments 
festius. Per aquest motiu, la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni 
proposa un nou format de fes-
ta que prio ritza la seguretat del 
públic i, alhora, permet gaudir 
de la cultura en totes les seves 
manifestacions. Amb el nom de 
FeM Montcada, s’oferiran con-
certs i espectacles distribuïts en 
diferents recintes a l’aire lliure 
i equipaments amb l’objectiu 
de poder controlar l’aforament 
i aplicar totes les mesures sani-
tàries. El programa  es va pre-
sentar el 6 de maig a l’Auditori 
Municipal.

Escenaris. Les propostes s’or-
ganitzen en sis espais. A l’es-
cola Reixac hi haurà activitats 
infantils i espectacles familiars; 
al parc de l’Antiga Cerveseria, 
vermuts musicals i concerts de 
nit; a l’INS Montserrat Miró, 
propostes de cultura popular; 
a l’Espai Poblet –zona annexa 
al pavelló–, concerts de grups i 

solistes locals, en una nova ini-
ciativa que oferirà una vintena 
de propostes, i al Tea tre Muni-
cipal, els tres espectacles amb 
entrada: els concerts d’Itaca 
Band i l’Orquestra Maravella 
–amb dues funcions– i el mun-
tatge còmic The Opera Locos.  

Tret de sortida. El programa ar-
rencarà el dia 21, a les 17h, amb 
un repic de campanes i una tro-
nada aèria a càrrec dels Diables 
de Can Sant Joan, seguida d’un 
espectacle itinerant amb Pep 
Callau i els Pepsicolen. Una de 
les novetats del programa és la 
Escape Room que acollirà la 
Casa de les Aigües, en què els 
participants hauran de resoldre 
un misteri relacionat amb la 
història d’aquest complex mo-
dernista. 
La regidora de Cultura i Patri-
moni, M. Rosa Borràs (ERC), 
va destacar “l’esforç que ha fet 
el departament per oferir es-
pectacles atractius per a totes 
les edats en diferents espais 
temàtics que reuneixen les 
garanties de seguretat”. Per la 
seva banda, l’alcaldessa Laura 
Campos (ECP) va animar els 
montcadencs a participar: “Vo-
lem que sortiu de casa, amb 
responsabilitat i prudència, 
però amb ganes de gaudir de 
la festa”. 

Concurs de cartells. El dissenya-
dor gràfi c Alfonso Giménez, de 

Betxí (Castelló), ha estat el gua-
nyador del concurs de cartells 
FeM Montcada 2021. El jurat 
també ha concedit tres accèssits 
per a Jaume Gubianas, Alba 
Tramútolo i David Mar. El 
disseny premiat  il·lustra tot el 
material promocional de la fes-
ta i les samarretes commemora-
tives, que es poden adquirir a 
l’Auditori al preu de 7 euros. 
En la modalitat infantil i juve-
nil, amb quatre participants, 
totes les categories van quedar 
desertes, excepte la que va gua-
nyar la jove Laura Vilaltella.

Laura Grau | Montcada

EXPOSICIÓ DE CULTURA POPULAR
L’Espai d’Entitats Poblet acollirà la mostra ‘La 
nostra festa: genuïnament Montcada’

Del 17 al 24 de maig
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Una de les novetats és 
la Escape Room que 
acollirà la Casa de les 
Aigües els dies 22 i 23

Membres del Consell d’Infants, que van col·laborar en la presentació de l’acte, mostren les samarretes amb el disseny guanyador

Josep Plaja guanya 
el certamen de pintura
El Premi de Pintura de Festa Major, dotat amb 
800 euros, ha estat per al pintor de Palafrugell, 
Josep Plaja López, amb una obra sobre la Casa 
de les Aigües (a la foto). L’autor, de 66 anys, 
va estudiar Belles Arts a l’Escola Massana de 
Barcelona. Ha realitzat diverses exposicions 
col·lectives i individuals a Madrid, Barcelona, 
Girona i el Baix Empordà i ha guanyat diversos 
premis en modalitats de pintura ràpida i pintura. 
El pintor Ernest Descals, de Manresa, va quedar 
fi nalista amb la pintura ‘Vies del tren’. Totes les 
obres romandran exposades a l’Auditori Munici-
pal fi ns al 30 de maig | LG

Fem Montcada, el nou format segur 
com a alternativa a la Festa Major
Els espectacles i concerts es distribuiran en sis espais temàtics per poder controlar l’aforament i aplicar les mesures sanitàries

Nova edició del concurs 
d’Instagram de la festa
L’Ajuntament i l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada 
i Reixac (Afotmir) organitzen un concurs d’Insta-
gram amb motiu del FeM Montcada per premiar les 
millors imatges dels quatre dies de festa. Cada autor 
hi podrà pujar un màxim de 2 fotografi es abans de 
les 0h del 25 de maig, amb l’etiqueta #concursfm-
mir21. Les bases es poden consultar a montcada.
cat i al blog de l’entitat, afmontcada.blogspot.com.
es. El veredicte es decidirà el 28 de maig a la seu de 
l’Afotmir en un acte tancat al públic i el lliurament 
de premis del certamen serà l’1 de juny, a l’Auditori 
Municipal (19.30h), on s’exposaran les imatges gua-
nyadores | LG

Laura Vilaltella, guanyadora del concurs juvenil de cartells, amb Campos i Mar Sempere
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VENDA 
D’ENTRADES

Diumenge 23
12 h. Espectacle familiar. 
Safari, amb La Baldufa Teatre

18 h. Espectacle familiar.
Bambalas, amb Alas Circo Teatro

Dilluns 24
12 h. Espectacle familiar.
La cigala i la formiga, amb Xip Xap

18 h. Concert familiar.
De cap per avall, amb Ambauka una àvia

Escola Reixac (C. Duc de Tetuan, s/n)

Espai Reixac

ACTIVITATS INFANTILS I ESPECTACLES FAMILIARS

VERMUTS MUSICALS I CONCERTS DE NIT

Espai Antiga Cerveseria

Parc Antiga Cerveseria (C. Montiu, 22)

ACTIVITATS DEL MUSEU

Casa de les Aigües (Av. de la Ribera, s/n)

ESPECTACLES MUSICALS

Espai Teatre Municipal

Teatre Municipal de Montcada i Reixac (C. Tarragona, 32)

Les entrades anticipades per als espectacles del 
Teatre Municipal i per a l’escape room de la Casa 
de les Aigües són a la venda a www.teatremontcada.
cat i a l’Auditori Municipal (Pl. Església, 12). El dia de 
l’activitat, si hi ha entrades disponibles, es posaran 
a la venda al mateix espai, una hora abans de l’inici.

Divendres 21

18 h. Hora del Conte. Els secrets 

de la detectiva Klaus, amb Engruna 

Teatre i la Biblioteca Elisenda de 

Montcada

Dissabte 22
12 h. Espectacle familiar.

Embolic a la Granja, 
amb La Baldufa Teatre 

18 h. Concert familiar.
Els Superherois, amb Pop x Xics

Divendres 21
21.30 h. Concert, amb Maruja Limón 

Dilluns 24
12 h. Vermut musical,

amb Venancio y los Jóvenes

de Antaño

20 h. Concert, amb Abbey Road

Dissabte 22
12 h. Vermut musical,
amb The Sick Boys

21.30 h. Concert, amb Chicuelo

Diumenge 23
12 h. Vermut musical,
amb Versión Imposible

21.30 h Concert, amb Las Karamba

Accés lliure, aforament limitat.
No cal reserva prèvia. 

Accés lliure, aforament limitat.
No cal reserva prèvia. 

Dissabte 22 i diumenge 23
A partir de les17 h.
Escape Room

(diverses sessions) Preu: 18 euros per grup (màxim 6 persones)
Organitza: Museu Municipal

Diumenge 23
19 h. Espectacle musical.
The Opera Locos, amb Yllana

Preu: 15 euros,
anticipada 10 euros

Divendres 21
21.30 h. Concert,
amb Itaca Band

Preu: 15 euros,
anticipada 10 euros

Dissabte 22

17 i 19.30 h. Concert, amb 
l’Orquestra Maravella

(dues funcions)
Preu: 10 euros,

anticipada 5 euros

E

E
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Espai Casa de les Aigües

Actualitat
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Institut Montserrat Miró i Vilà (C. Carrerada, s/n)

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Espai Miró
CONCERTS GRUPS LOCALS

Espai Poblet

Pavelló Miquel Poblet, espai annex (Camí de la Font Freda, s/n)

#laculturasegura

Accés lliure, aforament limitat.
No cal reserva prèvia. 

Accés lliure, aforament limitat.
No cal reserva prèvia. 

Accés lliure, aforament limitat.
No cal reserva prèvia. 

Dissabte 22
12 h. Espectacle familiar.
La Rateta, amb Campi qui pugui

18 h. Concert familiar 
d’havaneres, Ondina 

amb Les Anxovetes

21.30 h. Concert d’havaneres,
amb L’Espingari

Diumenge 23
12 h. Espectacle El convit dels 

Montcada: Esclat FeM, amb la Colla 

Mitjana de Gegants

de Montcada i Reixac, la Colla

de Drac i Diables de Can Sant Joan, 

els Castellers de Montcada

i Reixac i Inxa Brass Band

18 h. Audició de sardanes, amb la
cobla Jovenívola de Sabadell

21.30 h. Porta de l’Infern, amb la
Colla de Drac  i Diables de Can Sant 

Joan

Dissabte 22

Concurs de triples i activitats 

esportives

A partir de les 9 h. 
Inscripcions, el mateix dia de l’activitat 

Pavelló Miquel Poblet
Organitza: UB MiR

Divendres 21 
Espectacle itinerant

17 h. Tret inicial de FeM Montcada, amb
Resistència Tour, amb Pep Callau i els 

Pepsicolen

17 h. La crida de FeM: repic de campanes

i tronada aèria inaugural

Organitza: Colla Mitjana de Gegants de 

Montcada i Reixac   Col·laboren: Parròquia 

de Santa Engràcia i la Colla de Drac i 

Diables de Can Sant Joan

Exposició “La nostra festa: 

genuïnament Montcada”
Mostra de cultura popular

i tradicional

Espai d’Entitats Poblet (C. Tarragona, 2)
Del 17 al 24 de maig

Exposició Premi de Pintura

i Cartells de FeM Montcada 2021
Auditori Municipal (Pl. de l’Església, 12)
Del 6 al 30 de maig

I també

MÉS
INFORMACIÓ

SAMARRETES DE FeM MONTCADA

Les samarretes de FeM Montcada es venen a 
l’Auditori Municipal i els dies de festa, a l’Espai Reixac 
i a l’Espai Miró. Preu: 7 euros

Horari de l’Auditori Municipal del 21 al 24 de maig: de 
10 a 13.30 h i de 17 a 21 h

e Can Sant 

C

E

Divendres 21
Urbamir. Concerts:

18 h. Bahama + NASE

18.40 h. Carlos 081 + NASE

19.20 h. SamuSam i Zen +DJ

20.10 h. Lil Russia + Jahzzmvn Selecta + Ismaele

21.20 h. Lesko i Kros + NASE

22.20 h. Micro obert

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

Dissabte 22
Concerts:

11.30 h. A²

12.30 h. La Nena Samsó

13.30 h. Tort

19.30 h. Anna Lee

20.30 h. L’Home Invent 

21.30 h. Desenfreno

Diumenge 23
Concerts:

11.30 h. Sergio Cossani

12.30 h. Los Taraos

13.30 h. Mr. DJ Roccat (sessió DJ)

18.30 h. Slow Gravity

19.30 h. DJ Rivi (sessió DJ)
20.30 h. Salva Criado

21.30 h. Kilian Noise & Friends of Dark

Dilluns 24
Concerts:

12 h. TresD9

13 h.  Los Confina2

Actualitat
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FUTUR DE NISSAN

La plantilla recupera les protestes davant 
el futur incert de la reindustrialització
A set mesos de la marxa de la multinacional, els comitès d’empresa diuen que no hi ha avenços i que les famílies estan angoixades

Els comitès d’empresa de Nis-
san han dit prou. Cansats que 
la taula de reindustrialització, 
constituïda al setembre on par-
ticipa el Ministeri d’Indústria, 
la Generalitat i els comitès de 
treballadors, no avanci en la 
concreció de projectes que per-
metin recuperar el teixit indus-
trial que deixarà Nissan quan 
marxi el 31 de desembre, 
Al tancament d’aquesta edició, 
estava previst que el 13 de maig 
els treballadors de les plantes 
de producció de Zona Fran-
ca, Sant Andreu de la Barca i 
Montcada i Reixac tornessin 
a manifestar-se pels carrers de 
Barcelona. Ho faran nou me-
sos després de les protestes que 
van acabar amb un acord social 
i de reindustrialització per a la 
plantilla i el futur dels centres 
de producció, signat  a l’agost.
“La manifestació és l’única 
via defensar la continuïtat 
dels llocs de feina que afecten 
1.600 treballadors directes i 
uns 20.000 llocs de treball indi-
rectes d’empreses proveïdors”, 
han expressat els comitès. 

Data assenyalada. L’anunci de 
la mobilització es va fer el 7 de 
maig, una data més que simbòli-
ca ja que va fer justament un any 

de l’inici de la vaga indefi nida 
que va durar 95 dies. Els sindi-
cats han enviat un avís també a 
la direcció de la multinacional ni-
pona: “Nissan ha de facilitar la 
transició a la nova activitat i ser 
més transparent”. Ara mateix, 
la taula treballa amb l’escenari 
que 36 empreses han presentat 
40 projectes, la majoria vincula-
des a crear un nucli o ‘hub’ del 
sector de l’electromobilitat. 

Lluís Maldonado | Redacció

PÀG. 10

MOBILITAT SOSTENIBLE
La xarxa ciclable creada fa 10 anys 
té la perspectiva de créixer fi ns a 
Ripollet, Cerdanyola i la Llagosta
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‘Necessitem un projecte gran’

Els treballadors van estar de vaga indefi nida 95 dies al 2020 que va permetre un acord per recuperar el teixit industrial i els llocs de treball

DIEGO BELMONTE,  President del Comitè d’Empresa de Montcada

Els futurs usos empresarials dels 
actius de Nissan no avançen ni al 
ritme ni en la línia que voldrien els 
sindicats. El comitè d’empresa és 
partidari de projectes més grans 
que recuperin Barcelona com a 
referent de la producció de l’auto-
mòbil amb propostes, que tot i no 
s’han presentat com a projectes a 
estudiar, reconeixen que existeixen.

“Necessitem un projecte gran 
que absorbeixi les tres plantes 
i, fi ns al moment, les propostes 
que opten són la suma de pe-
tites empreses que no garantei-
xen absorbir els 1.500 treballa-
dors directes i els llocs de feina 
de les empreses externes”, ha 
criticat el president del comitè 
d’empresa de Montcada, Diego 

Belmonte, qui ha reconegut que 
existeixen projectes vinculats a la 
planta del Pla d’en Coll, però ha 
lamentat la “reserva” en projec-
tes inversors de grans empreses.
Els comités demanen projectes 
sòlids que no divideixin la plan-
tilla i permetin conservar la xarxa 
de proveïdors que té a tota Catalu-
nya, amb 20.000 treballadors | LM

‘La plantilla recupera 
la via de la mobilització 
nou mesos després de 
l’acord signat a l’agost’

Els sindicats volen un gran inversor per absorbir els tres centres de producció
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Un any després d’haver esta-
blert una moratòria per a l’ator-
gament de llicències vincula-
des a l’obertura d’establiments 
d’activitats de jocs i apostes de 
Montcada, la Junta de Govern 
Local ha aprovat inicialment 
una modifi cació de planeja-
ment urbanístic que pràctica-
ment impossibilita l’obertura 
d’aquests tipus de negocis a 
la localitat. El nou pla d’usos 
fi xa que no es poden instal·lar 
a menys de 800 metres de dis-
tància d’equipaments culturals, 
socials o educatius.

Iniciativa pionera. “A la pràctica, 
aquesta mesura fa inviable 
l’obertura d’aquest tipus de 
locals”, ha indicat el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC). L’edil ha afegit que 
Montcada i Reixac és un dels 
primers municipis que limita 
la instal·lació d’aquests establi-
ments, que estan proliferant en 

poblacions de l’entorn, i s’ha 
mostrat molt crític amb el mo-
del de negoci: “Són una xacra 
social que afecta els barris 
vulnerables i el nostre jovent, 
generant una addicció; hem 
tingut exemples de pobles del 
voltant i som conscients dels 
problemes que genera, per 
això, els volem evitar”. 
Amb aquest tràmit urbanístic es 
dona compliment a una moció 
aprovada fa un any per Ple a 
proposta del PSC, el grup ma-

joritari en l’oposició, que instava 
el consistori a evitar la prolifera-
ció de les cases de joc i apostes 
i prendre mesures de preven-
ció davant de la ludopatia. El 
text plantejava la revisió de les 
ordenances i normatives urba-
nístiques per introduir les màxi-
mes limitacions a la implantació 
d’aquests, especialment a les 
zones freqüentades per infants i 
joves. Actualment, no hi ha cap 
establiment d’aquestes caracte-
rístiques al municipi.

L’Ajuntament limita l’obertura 
de cases d’apostes i sales de joc

JUNTA DE GOVERN

Aquests negocis no podran estar a 800 metres d’equipaments socials i educatius

Pilar Abian | Redacció
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La mesura adoptada per l’Ajuntament respon a una moció presentada fa un any pel PSC
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PLE D’ABRIL

L’Estany de Gallecs ultima el camí iniciat
fa 40 anys cap a la seva regularització
Satisfacció unànime de tots els grups municipals per la recent aprovació dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització

Els propietaris de la 
seixantena de parcel·les 
existents al sector 
hauran d’assumir 
els 2, 2 milions que 
costarà la urbanització

Regularitzar la situació de les 
urbanitzacions encara pendents 
de desenvolupar i dotar-les dels 
serveis que tenen la resta de 
barris del municipi és un dels 
objectius que es va fi xar fa sis 
anys l’actual govern –ECP i 
ERC– i que tot just ara comen-
ça a veure els primers fruits. Es 
tracta d’un procés que reque-
reix un esforç important tant 
per a l’administració local, com 
a impulsora dels projectes, com 
per als propietaris de les parcel-
les i els habitatges existents, 
que n’han d’assumir els costos. 
I és que en ple segle XXI, a 
Montcada i Reixac encara hi 
ha urbanitzacions amb dèfi cits 
urbanístics, que no han estat 
ofi cialment recepcionades per 
l’Ajuntament com és el cas de 
Can Pomada, la Zona 21 de 
Terra Nostra, Reixac, Vallença-
na Baixa i l’Estany de Gallecs –
cas a part és el Bosc d’en Vilaró 
que, en trobar-se en zona fores-
tal, no pot iniciar aquest tràmit.

De totes les urbanitzacions es-
mentades, l’Estany de Gallecs 
és la que es troba en una fase 
més avançada en el camí cap a 
la regularització. Aquest veïnat, 
d’11,8 hectàrees, és l’únic que 
es troba fora del terme muni-
cipal, concretament a l’entorn 
del parc natural i agrícola de 
Gallecs –755 hectàrees repar-
tides entre els municipis de 
Mollet, Santa Perpètua de Mo-
goda, Palau-Solità i Plegamans, 
Lliçà de Vall i Parets. La urba-
nització pertany a Montcada i 
Reixac des de l’època medieval 
i compta amb una seixantena 
de parcel·les i una quarantena 
d’habitatges. 

Recta fi nal. Al Ple del mes 
d’abril, tots els grups muni-
cipals van manifestar la seva 
satisfacció per la recent aprova-
ció en Junta de Govern Local 
dels projectes d’urbanització 
i de reparcel·lació de l’Estany 
de Gallecs. El president de 

l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC), va celebrar que 
el procediment, iniciat a l’an-
terior mandat, estigui ja en la 
recta fi nal. “Vull agrair a l’AV 
l’Estany de Gallecs la seva 
implicació i esforç per acon-
seguir el màxim de consens”, 
va dir l’edil. 
En nom del PSC, Andreu Irue-
la també es va sumar als desit-
jos del govern: “Esperem que 
això es pugui extrapolar als 
barris que tenen problemà-
tiques i que es doni acompa-
nyament als veïns en el procés 
de regularització”. La portaveu 
de Cs, Ana Pellicer, igualment, 
va expressar la seva satisfacció 
perquè l’Estany de Gallecs pu-
gui tenir aviat “els serveis i mi-
llores que necessita”.

Calendari. Amb els projectes 
d’urbanització i reparcel·lació 
ja aprovats per l’Ajuntament, 
ara toca  fer la inscripció de les 
fi nques al registre i iniciar els 
tràmits per dur a terme el con-
curs de licitació de les obres, 
que podrien començar l’any 
vinent i que estan pressupos-
tades en 2,2 milions d’euros, 
que hauran d’assumir els pro-
pietaris. El cost anirà en funció 
dels drets d’edifi cació de cada 
parcel·la. 
“Tot i que la majoria dels 
propietaris n’està a favor, sa-
bem que no serà fàcil per a 
tothom, per això des del con-
sistori donarem suport a qui 
ho necessiti amb facilitats per 

fer el pagament a través de 
contribucions especials”, ha 
explicat Sánchez. L’Ajuntament 
també hi col·laborarà, reinver-
tint al projecte el 10% d’apro-
fi tament que la propietat ha de 
cedir obligatòriament a l’admi-
nistració.
El projecte d’urbanització pre-
veu l’asfaltat dels vials i la cre-
ació de voreres, l’arranjament 
de l’accés al sector des de la 
carretera C-155, la creació de 
la xarxa de clavegueram i d’ai-
gua potable i substituir l’actual 
enllumenat per un de baix con-
sum, soterrant les línies aèries. 
Al 2019, es van fer les obres 
per instal·lar una canonada 
d’aigua entre un dipòsit situat 
a Palau Solità i Plegamans i 
l’entrada a la urbanització, una 
actuació que va costar poc més 
de 250.000 euros i que van su-
fragar l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i el veïnat. El 
projecte d’urbanització inclou 
la connexió entre aquesta ca-
nonada i cada habitatge.

Obstacles superats. Fa més de 
40 anys que l’Estany de Ga-
llecs espera que es faci efectiu 
el projecte de consolidació. En 
la dècada dels setanta, l’Estat 

Pilar Abián | L’Estany de Gallecs

‘Volem culminar el procés amb èxit’
VALORACIONS

L’espai on es troba la urbanització pertany a Montcada i Reixac des de l’època medieval i es troba envoltat del parc natural i agrícola de Gallecs, repartit entre quatre municipis

L’Estany podrà disposar 
de serveis bàsics, com 
el clavegueram, l’aigua 
potable, l’asfaltat i 
l’enllumenat públic

‘Hem aconseguit aprovar els projec-
tes d’urbanització i reparcel·lació que 
permetran dotar aquesta urbanització 
dels serveis que necessita. No ha estat 
un procés fàcil, de fet, portava quaranta 
anys aturat. Volem culminar-ho amb èxit, 
ja que ens ha de servir d’exemple a seguir 
amb d’altres urbanitzacions amb dèfi cits 
urbanístics que tenim a Montcada’

‘La nostra valoració és 100% positiva. Hi 
ha moltes ganes que això tingui un fi nal 
perquè s’ha allargat molt en el temps. 
Portem des del 2017 amb la redacció 
dels projectes i hem fet tres votacions 
en assemblea, en què majoritàriament 
els propietaris han votat a favor d’assu-
mir els costos. Evidentment, comptem 
amb tenir el suport de l’Ajuntament’.

Jordi Sánchez, president de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament
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franquista va projectar una 
ciutat domitori al parc natural 
que no es va arribar a fer mai 
i va obrir un expedient d’expro-
piació del sector. Posteriorment, 
als anys 80, les competències es 
van traspassar a la Generalitat 
i d’aquí a l’Incasòl, organisme 
que durant tres dècades va 
mantenir el criteri que la meitat 
de les fi nques eren de la seva 
titularitat perquè quan es va 
obrir l’esmentat expedient no 
tenien escriptura pública. No 
va ser fi ns al 2017 que l’Inca-

sòl va concloure que no era 
propietari de cap parcel·la. Un 
cop superat aquest últim escull, 
l’Ajuntament, amb el vistiplau 
de l’AV i de la majoria dels pro-
pietaris, va iniciar la redacció 
dels projectes d’urbanització i 
reparcel·lació que ara han que-
dat defi nitivament aprovats.
Un cop el sector estigui regula-
ritzat, l’Ajuntament recepcionarà 
el veïnat amb les obligacions de 
manteniment i conservació de 
l’espai públic que això implica.

VIDEO A LAVEU.CAT

‘Hi ha moltes ganes que això acabi’

Francesc Cardona, president de l’AV L’Estany de Gallecs
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L’empremta de Montse 
Ribera a la Policia Local

Inici de la tramitació per fer el 
nou eix de vianants a la Ferreria
El projecte està inclòs al Pla de modernització dels polígons industrials locals

Pilar Abian | Redacció
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El camí paral·lel a la riera de Sant Cugat uneix Terra Nostra amb la Font Pudenta

El Ple ha donat llum verda a 
l’expedient de contractació per 
a l’execució de les obres d’ade-
quació d’un eix de vianants al 
polígon de la Ferreria, en paral-
lel a la riera de Sant Cugat, 
entre les dues passarel·les exis-
tents a Terra Nostra i la Font 
Pudenta. Tots els grups muni-
cipals van votar a favor excepte 
Cs, que es va abstenir.
L’actuació s’inclou en el Pla de 
modernització dels polígons del 
municipi subvencionat en gran 
part per la Diputació i que pre-
veu una inversió de més d’un 
milió d’euros en dos projectes, 
l’ementat passeig i la millora de 
l’efi ciència energètica de l’enllu-
menat públic als sectors de la 
Ferreria, Molí d’en Bisbe, Foin-
vasa i la Granja. 

Projecte en detall. L’eix de via-
nants, amb un pressupost de 
713.355 euros, preveu l’ade-
quació d’una vorera en el camí 
de terra paral·lel a la riera de 
Sant Cugat que fan servir tant 
treballadors del polígon com 

alumnes que es desplacen a 
l’INS La Ferreria, així com veïns 
que l’utilitzen de passeig. Des del 
pont de ferro que hi ha a l’alçada 
del carrer Alzina fi ns al que hi 
ha a la Font Pudenta es farà una 
vorera de 1.600 metres de lon-
gitud i 2 d’amplada, que anirà 
acompanyada de 160 columnes 
amb il·luminació led i un nou 
arbrat. Es preveu que les obres 
es puguin adjudicar a l’estiu i 
comencin a la tardor, amb un 
termini aproximat de fi nalitza-

ció de cinc mesos.

Declaració institucional. El Ple 
d’abril es va iniciar amb la lectu-
ra d’una declaració institucional 
signada per tots els grups mu-
nicipals del consistori –ECP, 
PSC, ERC i Cs– en contra de 
la normalització del discurs de 
l’odi i dels insults contra els 
càrrecs públics, entenent que 
aquesta pràctica suposa un dè-
fi cit democràtic.

PLE D’ABRIL

El record de Montse Ribera 
(ERC) –regidora de la Policia 
Local entre el 2015 i el 2019– 
continua ben present en el cos 
de seguretat i en el si de l’Ajun-
tament. Tant és així, que a pro-
posta dels comandaments i amb 
la unanimitat del tots els grups 
municipals, es va aprovar al Ple 
d’abril batejar la sala de reunions 
de la seu policial amb el nom de 
l’exedil, morta prematurament al 
2019 a l’edat de 46 anys. L’home-
natge es va fer el 5 de maig en la 
intimitat, a causa de les restricci-
ons anti-covid, amb la presència 
del marit i els fi lls de Ribera, i va 
incloure els parlaments del res-
ponsable de la Policia Local, Oriol 
Serratusell (ECP); el cap del cos, 
José Manuel Martín; el portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez, i l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP).

Record emotiu. En totes les in-
tervencions es va recordar Ribe-

ra com una persona dialogant, 
empàtica i amb vocació de ser-
vei públic. “Sempre estava dis-
posada a ajudar en la gestió 
i a mediar quan hi havia un 
confl icte; el seu compromís, 
dedicació, il·lusió i treball per 
l’Ajuntament i la ciutadania 
va ser innegable”, va expressar 
Campos. 
El cap de la Policia Local va 
posar en valor la capacitat de 
l’exregidora per facilitar la fei-
na de les persones que l’envol-
taven. “Vam proposar batejar 
aquesta sala amb el nom de 
Montse Ribera perquè sim-
bolitza i reuneix els principis 
i els valors que l’han de regir 
com un espai de diàleg, entesa 
i empatia, qualitats molt lliga-
des a la seva fi gura”, va des-
tacar Martín, tot assegurant que 
havia estat una de les persones 
que més empremta ha deixat a 
l’organització.
Serratusell també va incidir en 

l’impuls que Ribera va donar al 
projecte de modernització de la 
Policia Local. “Hi ha un abans 
i un després del seu pas”, va 
dir. Per la seva banda, Sánchez va 
agrair al cos la iniciativa i a tots els 
grups, la unanimitat en acceptar 
la proposta: “Això demostra que 
Montse era patrimoni de tots”. 

Pilar Abian | La Ferreria

A la fi  de l’acte, els participants a l’homenatge a l’exregidora d’ERC es van fer una foto de família davant de la seu de la Policia Local

Ribera va ser regidora des del juny del 2015 fi ns a la seva mort, al setembre del 2019

Unanimitat de tots els grups per batejar la sala de juntes del cos amb el seu nom
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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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Actualment a Montcada i Rei-
xac hi ha més de 20 km de 
recorregut de carrils bici. Fa 
10 anys s’estrenava la primera 
xarxa ciclable de connexió mu-
nicipal amb prop de 14 Km. El 
desen volupament posterior de 
Mas Duran i la creació de l’Ane-
lla Verda per l’N-150 entorn El 
Turó, fa dos anys, han fet créi-
xer el recorregut inicial.
“Fa una dècada èrem un tant 
escèptics de quin seria l’ús de 
la xarxa ciclable, però ara la 
valoració és satisfactòria”, 
reconeix el tècnic de Mobilitat, 
Dani Munu era, qui destaca que 
“l’ús de la bicicleta al munici-
pi està molt estès”. 
El punt que conforma el fi nal 
del pont dels Hermanos, l’avin-
guda de la Ribera i el carrer Joa-
quim Castellví té una freqüència 
de pas en dies feiners de prop de 
1.000 registres. “Ha estat tan 
important, que ha servit per 
redefi nir amb els anys l’ur-
banisme a molts punts de la 
ciutat”, subratlla Munuera, qui 
destaca la importància de les 
aportacions i la implicació ciuta-
dana en la millora de la xarxa: 
“No només tenim un inspector 
de via pública, sinó tota la ciu-
tadania que ens aporta idees 
que ens són de gran vàlua per 
millorar la xarxa”.

Diagnosi. L’Ajuntament farà en-
guany un anàlisi del nivell pro-
grama del Pla de Mobilitat que 
fi xava les intervencions a fer des 
del 2017 fi ns al 2022. “Neces-
sitem tenir una radiografi a 
completa de la situació actual 
per fi xar les noves prioritats”, 

explica Munuera. Al 2015 es 
va crear per primer cop la Re-
gidoria de Mobilitat, que dirigeix 
Jaume Teixidó (ERC). L’edil su-
bratlla la vessant estratègica de la 
mobilitat sostenible en un muni-
cipi esquarterat com Montcada 
i Reixac, que en bicicleta es pot 
recórrer de punta a punta en poc 
més de 20 minuts. 
“Els principals eixos de treball 
són seguir connectant  els bar-
ris, facilitar la interconnexió 
amb el transport públic i enca-
rar el manteniment defi cient 
de la xarxa amb més inversió”, 
explica Teixidó. Per a l’edil, és 
necessari incentivar l’ús de la bi-
cibleta en l’hàbit diari amb uns 
carrils bicis segurs i consolidar 
l’actual xarxa.
El creixement del carril bici 
passa a curt termini per connec-
tar-lo amb Ripollet i Cerdanyo-
la. També s’està treballant per 
fer-lo arribar fi ns a la Llagosta a 
través de l’N-152, amb continu-
ïtat de trama urbana, projecte 
pendent de l’autorització de la 
Generalitat. 

VIDEO A LAVEU.CAT

La xarxa ciclable aposta per seguir cosint  
Montcada i créixer cap a municipis veïns

10 ANYS DE MOBILITAT SOSTENIBLE
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Els més de 20 km de recorregut per a ciclistes creats en aquesta dècada han redefi nit actuacions urbanístiques posteriors
Lluís Maldonado | Montcada

‘Volem garantir la 
connexió total dels barris, 
fomentar la interconnexió 
modal amb el transport 
públic i invertir més 
en el seu manteniment, 
que ara és defi cient’

Jaume Teixidó
Regidor
de Mobilitat

La velocitat en carrils d’únic 
sentit passa a ser de 30 km/h

Usuària urbana de la bicicleta i 
amb gran consciència de la mo-
bilitat sostenible, Míriam Domín-
guez ha dedicat el mes d’abril a 
denunciar diàriament a Instagram 
els “bicinyaps”, com ella anome-
na els punts negres de la xarxa 
ciclable del municipi. L’activista 
opina que “és defi cient i inse-
gura i amb poca coherència en 
la senyalització”. Domínguez és 
crítica amb les nombroses tipolo-
gies de carrils i considera que el 
model idoni és el de segregar la 

bici de la calçada dels vehicles. 
“La vorera és per als vianants”, 
afi rma, mentre defensa que per 
potenciar el nombre d’usuaris 
“cal que la xarxa sigui segura per 
a totes les edats”. Domínguez 
retreu a l’Ajuntament que estigui 
treient espais als vianants i a les 
bicis a favor del cotxe a barris com 
Mas Duran. “Allà els carrils han 
nascut obsolets, sense el mínim 
d’amplitud i senyalització i amb 
materials defi cients que es fan 
malbé ràpidament”, lamenta | LM

‘Els carrils són defi cients, obsolets i insegurs’
MÍRIAM DOMÍNGUEZ, activista  i usuària de la xarxa ciclable

Taula de mobilitat, en perspectiva
L’Ajuntament té la intenció de 
constituir un Consell de Mobi-
litat amb l’objectiu de disposar 
d’un ens multidisciplinar que 
capti les inquietuds de la ciu-
tadania en aquesta matèria, se-
gons es va anun ciar a la reunió 
virtual del Consell de Civisme i 
Convivència que es va celebrar 
el 4 de maig. Actualment, s’està 
en el procés de redacció del re-
glament i recopilant informació 
amb la pretensió que aquest 

òrgan es pugui posar en mar-
xa després de l’estiu. “Estem 
fent tots els esforços per poder 
crear aquest consell perquè la 
mobilitat és un aspecte que 
afecta tota la ciutadania”, ha 
explicat el regidor de Mobilitat, 
Jaume Teixidó (ERC). 
En el si del Consell de Civisme, 
l’edil va parlar sobre les recents 
actuacions fetes per millorar la 
mobilitat a Mas Duran i d’altres 
que hi ha en perspectiva | LR

PARTICIPACIÓ

L’11 de maig va entrar en vi-
gor la nova normativa estatal 
del Reglament de Circulació 
Urbana, que estableix que a les 
vies dels municipis la velocitat 
dels de vehicles amb motor en 
carrils d’un sentit en cada di-
recció es limita a 30 km/h.
“L’objectiu és reduir la sinis-
tralitat vial, sobretot, dels 
col·lectius més vulnerables”, 
ha subratllat el titular de Mo-
bilitat, Jaume Teixidó.
La mesura vol garantir la fl uï-

desa dels desplaçaments a ciu-
tats i municipis per garantir la 
seguretat i reduir l’impacte nega-
tiu de la contaminació i la quali-
tat de l’aire pel que fa a la circu-
lació de vehicles amb motor.
L’Ajuntament està substituint 
tota la senyalització vertical als 
carrers retirant els rètols de 50 
i 40 existents. També repintarà 
la zones actuals de la fi nalitza-
ció de la restriccions per evitar 
confusió entre vehicles motorit-
zats i bicicletes | LMNova senyalització a l’N-150, a Terra Nostra
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En aquest punt de la rambla de Països Catalans, a Montcada Nova, convergeixen diferents carrils bici de la xarxa municipal
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Visita al vial en el marc del procés 
participatiu per fer-hi millores
Pilar Abián | Terra Nostra

En el marc del procés partici-
patiu iniciat per l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) 
la passada tardor, el 25 de 
maig (18.30h) es farà una vi-
sita al tram de l’N-150 objecte 
d’estudi del projecte europeu 
Riconnect-Urbact, des del bar-
ri de Terra Nostra, a Montcada 
i Reixac, fi ns a Barberà, al lí-
mit amb Sabadell. L’activitat és 
oberta a la ciutadania dels mu-
nicipis afectats i, especialment, 
a les persones i representants 
d’entitats que estan participant 
en les sessions de co-creació 
d’aquesta iniciativa. 
L’objectiu de la trobada és ana-
litzar i debatre in situ quines 
millores es poden fer a l’N-150. 
Per assistir-hi, cal inscripció 
prèvia, enviant un correu elec-
trònic a participaciociutadana@
montcada.org.

Objectius. El projecte pretén re-
pensar l’àmbit de la carretera 

i proposar millores al llarg del 
tram seleccionat, des del punt 
de vista urbanístic, mediambien-
tal, de mobilitat, seguretat, usos 
dels espais, foment del comerç 
i del teixit cultural i associatiu. 
L’elaboració del pla es divideix 
en diferents grups i en el deno-
minat de co-creació hi participa 
el veïnat, a títol personal, o bé 
en representació de les entitats 
del territori. 
En els darrers set mesos s’han 

fet una enquesta i tres sessions 
amb la ciutadania, durant les 
quals s’han posat de manifest 
els punts forts i principals dèfi -
cits del tram de l’N-150 i s’han 
recollit propostes sobre les in-
fraestructures i equipaments 
que podria acollir. 
A trets generals, l’objectiu com-
partit és convertir el vial en una 
avinguda amb condicions òpti-
mes d’habitabilitat i de sosteni-
bilitat i dotada de serveis.

N-150

L’acte, obert a tota la ciutadania, es farà el 25 de maig a la tarda i cal inscripció prèvia

L’AMB vol transformar l’N-150, des del barri de Terra Nostra fi ns a Barberà del Vallès Dilluns 17 de maig,
a les 18.30 h
Online

“Vulneració de drets 

i Llei Trans”

A càrrec de Mar Cambrollé 
(presidenta de la Plataforma Trans) 
Enllaç al Zoom: https://bit.ly/2PY7zLN

Dimarts 18 de maig, a les 19 h
Centre Cívic Can Cuiàs

“Los tiempos de Harvey Milk”

Documental i col·loqui.

Dissabte 15 de maig, 17.30 h
Parc infantil del Parc de la Llacuna

“Vull una família” 

Contes amb titelles
sobre diversitat familiar.
A càrrec de LaBerta DelPoblet

Del 15 al 31 de maig 
Biblioteca Elisenda de Montcada
Famílies: mostra de llibres 

sobre la diversitat familiar

DIA DE LA 
DIVERSITAT FAMILIAR

DIA CONTRA
LES LGTBIFÒBIES
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Dia de la Diversitat 
Familiar

Dia contra 
les LGTBIfòbies
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L’11 de maig es va començar 
a vacunar la població de 50 a 
59 anys contra la Covid-19 al 
CAP Les Indianes. Els primers 
pacients han estat citats via te-
lefònica per ordre decreixent, 
seguint la mateixa dinàmica 
que s’ha fet servir amb les fran-
ges ja cobertes pel centre d’as-
sistència primària montcadenc 
des de mitjans de febrer, pri-
mer els majors de 80 anys i, a 
continuació, de 70 a 79. Segons 
fonts del CAP, d’aquesta últi-
ma franja només resten al vol-
tant de 400 persones per vacu-
nar, bona part de les quals han 
preferit retrasar voluntàriament 
la punxada, o bé n’han renun-
ciat. De moment, es mantenen 
les vacunacions en horari de 
matí i tarda i també al migdia.

Programació virtual. Tots els 
grups inclosos a la campanya de 
vacunació tenen la possibilitat 
de programar telemàticament 
la vacuna en qualsevol dels cen-
tres que el Departament de Salut 
ha disposat arreu del territori. El 
CAP Les Indianes es podria afe-
gir al llistat en els propers dies, de 
manera que, en breu, els usuaris 
que ho desitgin podran reservar 
cita per internet i per punxar-se 
al municipi sense haver-se de des-
plaçar fora. 

El CAP Les Indianes comença 
a vacunar els majors de 50 anys

COVID-19

El centre d’assistència primària programa les cites per telèfon per ordre decreixent

Pilar Abián | Redacció
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Les persones que ho desitgin poden programar la vacunació de forma telemàtica

La web municipal montcada.cat ha 
estat distingida per la UAB pel 
seu nivell de transparència amb 
el Segell Infoparticipa 2020, que 
atorga el grup de recerca Co-
municació Sonora, Estratègica 
i Transparència (ComSET) de 
l’esmentada universitat, en reco-
neixement a la qualitat i accessi-
bilitat informativa dels portals de 
les institucions públiques. 

Criteris auditats. L’índex Infopar-
ticipa analitza el nivell i qualitat 
de les dades que faciliten les 
institucions públiques per mitjà 
de 52 indicadors agrupats en 
els diferents àmbits de gestió, 

com ara les eines de participa-
ció ciutadana, la disposició dels 
recursos col·lectius i econòmics 
–pressupostos, contractacions, 
salaris o subvencions–, infor-
mació sobre els representants 
polítics, així com les dades que 
ofereixen sobre el municipi. El 
consistori montcadenc ha acon-
seguit el 94% dels indicadors 
establerts sobre el nivell trans-
parència. Els regidors que com-
parteixen la responsabilitat de 
Transparència i Bon Govern al 
consistori, Eva Manzano i José 
Domínguez –ambdós d’ECP–, 
han valorat positivament el 
guardó, entenent que respon al 
fruit d’un treball transversal.

Distinció a montcada.cat 
per la seva transparència

PREMI

La UAB ha atorgat al portal el segell Infoparticipa 2020

Pilar Abian | Redacció

L’Ajuntament se suma a la demanda 
d’alliberament de les patents

Montcada s’ha afegit a la decla-
ració per a l’alliberament de les 
patents de les vacunes contra la 
Covid-19 promoguda pels pro-
fessionals, les agències públiques 
i les organitzacions internacionals 
de la salut global, entenent que 
aquesta situació està obstacu-
litzant i alentint la sortida de 
la crisi sanitària.  L’adhesió del 
municipi a aquesta declaració 
l’ha promogut el grup munici-
pal d’En Comú Podem (ECP), a 
través d’una moció presentada 

al Ple d’abril. La proposta va 
comptar amb el suport del seu 
company de govern, ERC, i els 
dos grups de l’oposició, PSC i 
Cs, tot i que la formació taronja 
va fer un vot diferenciat instant 
els governs i la Unió Europea a 
fer un exercici de transparèn-
cia sobre els contractes amb 
els laboratoris farmacèutics. 
Per a Cs, alliberar les patents 
podria suposar un fre a la in-
novació en aquest àmbit en 
plena pandèmia | LG

MOCIÓ PLENÀRIA

U
AB

L’alcaldessa, Laura Campos, va recollir el 10 de maig el premi en nom del consistori

L’Alcaldia amb Núm. de Decret 2021/001216 de data 10 de maig 
de 2021 ha resol:

Aprovar definitivament el Projecte de millora de l’accessibilitat 
de la vorera a la riera de Sant Cugat al polígon industrial 
de la Ferreria, en el terme municipal de Montcada i Reixac 
(l’expedient 000002/2021/PROJECT).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant 
anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’e-tauler, i al 
periòdic de difusió local “La Veu” de Montcada i Reixac.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
10/05/2021

EDICTE

TERMINI 
OBERT
BEQUES 
MENJADOR 
I D’ESCOLARITZACIÓ
CURS 2021-2022
Fins al 30 de maig

Tota la informació a www.montcada.cat
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Ara, més que mai,

combat les 
al·lèrgies
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Des de l’inici d’any ja hi ha ha-
gut a la riera de Sant Cugat dos 
abocaments d’aigües residuals 
provocats per l’embussament 
de la xarxa de clavegueram. En 
ambdues ocasions, els tècnics 
encarregats de resoldre la inci-
dència han atribuït els episodis 
al taponament de les canonades 
provocat principalment per to-
valloletes humides, fet pel qual 
l’Ajuntament ha volgut fer una 
crida a la població perquè no 
les llenci al vàter, sinó al cubell 
de les escombraries. 

Perjudici mediambiental. Malgrat 
que en els envasos d’aquests pro-
ductes es digui que són biodegra-
dables, el cert és que no es desfan 
amb la facilitat de la cel·lulosa 
del paper higiènic, de tal manera 
que formen uns fi ls que es lliguen 
entre ells com una trena i aca-
ben per obstruir els desaigües 
domèstics, les clavegueres mu-
nicipals i, fi ns i tot, les estacions 

depuradores d’aigües. D’altra 
banda, posen en risc els ope-
raris encarregats del manteni-
ment del clavegueram, generen 
abocaments contaminants a les 
rieres i males olors al municipi, 
entre altres.

“Des del consistori volem in-
cidir en aquesta qüestió per 
evitar l’embussament de la 
xarxa i els problemes que 
se’n deriven”, ha manifestat el 
regidor d’Espai Natural, Oriol 
Serratusell (ECP). 

Les tovalloletes humides, un 
mal de cap per al clavegueram

MEDI AMBIENT

Crida de l’Ajuntament als veïns perquè no les llencin al vàter i evitar així embussaments

Pilar Abian | Redacció
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De de l’inici d’any hi ha hagut dos embussaments a una claveguera de la riera de Sant Cugat La Regidoria de Comerç ha posat en marxa un canal a la xarxa social 
de Telegram amb l’objectiu de disposar d’una eina de comunica-
ció directa amb tots els comerciants del municipi, tant els socis de 
l’Associació de Comerciants de Cant Sant Joan i Montcada Centre 
Comerç; com els que no ho estan. Aquest canal informarà sobre no-
vetats, actuacions i formacions relacionades amb el seu sector, així 
com les mesures sanitàries contra la Covid-19 vigents en cada mo-
ment. L’enllaç per formar part d’aquest grup és: t.me/MIRcomerc | LR

Un home mor atropellat pel tren 
a l’estació de Montcada-Manresa

Els Mossos investiguen l’atropellament mortal que es va produir el 7 de 
maig a l’estació de Montcada-Manresa, poc després de les 23h, i que 
va causar la mort d’un home. La Plataforma Tracte Just Soterrament 
Total  (PTJST) ha lamentat la 175 defunció que hi ha hagut a les vies al 
municipi, segons els registres de què disposa el col·lectiu | PA

La Regidoria de Comerç crea el 
seu propi canal de Telegram

MORT A LES VIES

ACCIONS
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La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de maig de 2021, va acordar:

PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla especial d’usos de Montcada i Reixac.

SEGON. Suspendre l’atorgament de llicències i altres autoritzacions per desenvolupar activitats recreatives relacionades 
amb la implantació de locals de jocs i apostes en tot el municipi de Montcada i Reixac durant el termini d’un any, que 
començarà a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquests acords i de l’àmbit identificat gràficament en el 
Butlletí oficial de la Província de Barcelona.

TERCER. Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’edictes al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a 
l’e-Tauler de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.

QUART. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials (Departament de Vicepresidència 
i Economia i Hisenda de la Generalitat).

El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat e-Tauler.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
10/05/2021

EDICTE

V CONCURS D’’

Les millors fotografies de la festa tenen premi!

Bases:
www.montcada.cat

i afmontcada.blogspot.com

Fins  a les 0 h del 25 de maig podeu penjar un màxim de dues fotografies a Instagram,

amb l’etiqueta #concursfmmir21. No hi ha límit d’edat i cal que el vostre perfil sigui públic.
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SALUT BUCODENTAL 
Els equips d’odontologia dels CAP 
del municipi fan revisions a alumnes 
de 1r i 6è dels centres de primària

PÀG. 17

L’assemblea local de Creu Roja 
ha posat en marxa un projecte 
per pal·liar les difi cultats i els 
riscos que les persones sense 
llar es troben en el seu dia a dia. 
El programa, fi nançat a través 
de la campanya de l’IRPF, es re-
alitza en coodinació amb el de-
partament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament i les policies local i 
autonòmica. 
En els seus primers mesos en 
funcionament, la iniciativa 
compta amb un parell de grups 
fi xos de voluntariat que setma-
nalment visiten els llocs on es 
troben aquestes persones, al-
gunes de les quals ja tenen un 
vincle amb els Serveis Socials. 
“L’objectiu és detectar-ne les 
necessitats i derivar-les en les 
corresponents intervencions”, 
explica la voluntària Ana Sofía 
Jaramillo. “L’acollida de les 
persones visitades ha estat po-
sitiva. La majoria ens ha tras-
lladat com a necessitat més 

urgent la falta d’una habita-
ció, llar o espai personal on 
pernoctar”, comenta Manolo 
Martínez, tècnic de Creu Roja.

Suport emocional. Fins ara, el 
programa atén cinc persones. 
El voluntariat els porta aigua, 
roba d’abric, aliments i altres 
estris que els permeten millorar 
la seva situació. “És el nostre 
granet de sorra per ajudar 
aquestes persones”, assenyala 
Jaramillo. Les visites dels volun-
taris també són importants per 
mitigar la soledat de la població 
sense llar. “Aquestes persones 
agraeixen molt l’estona que 
passem amb elles”, afegeix la 
voluntària Mar Esteve.

VIDEO A LAVEU.CAT

NOVA INICIATIVA

L’objectiu és conèixer les condicions i les necessitats dels afectats per possibilitar una gestió adequada de les seves mancances 

L’ofi cina local de Creu Roja engega un 
projecte adreçat a persones sense llar
Sílvia Alquézar | Pla de Besòs El programa es 

fi nancia a través de la 
campanya de l’IRPF i 
rep el suport municipal

De Colòmbia, a una barraca del Pla de Besòs
Pedro Joaquín Ávila té 58 anys 
i viu a una barraca de l’assenta-
ment il·legal ubicat a la llera del riu 
Besòs. Va arribar de Colòmbia poc 
abans de l’inici de la pandèmia, 
fugint de la violència de narcotra-
fi cants i paramilitars. Al seu país, 
va deixar la dona i els sis fi lls, amb 
qui manté contacte gràcies a un 
telèfon mòbil que li han deixat per 
rebre trucades.
Pedro Joaquín va emigrar a Ca-
talunya per treballar a Badalona 
a l’obra d’un constructor que va 
conèixer a Colòmbia, però al poc 
temps es va quedar sense feina. 

“Van fer una inspecció de treball i 
em vaig quedar sense res d’un dia 
per l’altre perquè no tinc regula-
ritzada la situació”, es lamenta. A 
partir d’aquí, va començar el seu 
periple. Un compatriota li va oferir 
la possibilitat de venir a viure a una 
parcel·la al costat del riu, amb una 
barraca sense llum ni aigua. “No 
tenia cap altra opció. He sobre-
viscut com he pogut, fent treballs 
esporàdics en horts i desballes-
taments. A l’hivern, he passat 
molt fred”, afi rma Pedro Joaquín, 
qui afegeix que la seva situació va 
començar a millorar quan va de-

manar ajut a l’Ajuntament i al CAP: 
“Estic molt agraït per tot el que 
estan fent per mi”.
Des de fa uns mesos, també rep 
el suport de Creu Roja a través 
del nou programa adreçat a les 
persones sense llar. “Estic molt 
content. Em porten aliments i ai-
gua. També em van dur un sac de 
dormir i un fogonet per cuinar”, 
explica Pedro Joaquín, qui no vol 
tornar a Colòmbia “perquè aquí es 
viu molt millor que al meu país, 
on sempre he viscut envoltat de 
violència. A Catalunya, hi ha pau 
i tranquil·litat” | SA
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Voluntaris de l’ofi cina local de Creu Roja visiten regularment les persones sense sostre, derivades des de Serveis Socials de l’Ajuntament
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 26 
d’abril de 2021, ha acordat:

PRIMER.- Estimar en part les al·legacions presentades en relació amb 
l’acord d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de l’àmbit de 
l’Estany de Gallecs presentades per:

- FJ.C.G. amb DNI XXXXX309A, F.G.M. amb DNI XXXXX490Y, J.J.P. 
amb DNI XXXXX307V, A P.R.M. amb DNI XXXXX650B, F.C. Ll. amb DNI 
XXXXX784J, F.C.G. amb DNI XXXXX893M i S.B.G. amb DNI XXXXX583K, 
C.C.V. amb DNI XXXXX681A, MJ.M.D. amb DNI XXXXX104N, I.S.C. amb 
DNI XXXXX111R, MI.B.O. amb DNI XXXXX541M

SEGON.- Desestimar la resta de les al·legacions presentades en relació 
amb l’acord d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de l’àmbit 
de l’Estany de Gallecs.

TERCER. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de l’àmbit 
de l’Estany de Gallecs.

QUART. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a 
l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, amb audiència 
a les persones interessades, amb citació personal.

CINQUÈ. Notificar el corresponent acord als interessats que consten a 
l’expedient.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci, o alternativament, recurs 
contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci. Si s’ha interposat recurs potestatiu 
de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu 
mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la 
seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs d’un mes des 
de l’endemà de la data d’interposició. 

El que s’exposa a informació pública pel seu coneixement general.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
04/05/2021

EDICTE

L’Ajuntament té la intenció de 
llogar l’antiga discoteca Kac-
tus –tancada des del juny del 
2018– per convertir-la en un 
nou equipament destinat a la 
gent jove. Amb aquest objectiu, 
destinarà una partida per valor 
de 42.000 euros, que servirà 
per fer una sèrie de reformes 
a nivell de seguretat i adaptabi-
litat a l’interior de l’espai, que 
es troba a la planta baixa de la 
Torre Vila, al carrer Major, un 
edifi ci modernista inclòs al Ca-
tàleg de Patrimoni. Per aquest 
motiu, les obres que es facin 
garantiran la conservació dels 
elements patrimonials.

En estudi. El projecte, que està 
en procés de defi nició, pretén 
treure el màxim rendiment a 
l’espai convertint la pista de 
ball en una sala polivalent 

que permeti organitzar troba-
des musicals i acollir classes o 
formacions. Al mateix temps, 
està previst que s’adaptin els 
lavabos, s’instal·li climatització 
i s’habilitin altres espais com a 
punts d’informació i associacio-
nisme juvenil. 
Amb aquesta actuació, la Regi-
doria d’Infància i Joventut vol 
augmentar l’oferta d’equipa-
ments destinats al públic juve-
nil, ja que el nou espai s’afegiria 
al servei que actualment dona 
l’Espai Jove Can Tauler. “Una 
de les necessitats que vam 
diagnosticar al Pla Local de 

Joventut és la manca d’espais 
per a joves majors de 16 anys i 
aquest es destinaria a aquesta 
franja d’edat”, ha assenyalat 
el regidor d’Infància i Joventut, 
Gerard Garrido (ERC), qui ha 
avançat que es farà un procés 
participatiu entre el jovent per 
acabar de defi nir els seus usos.

Edifi ci històric. La Torre Vila, 
dissenyada per Enric Sagnier, 
és propietat de la família For-
tuño. Ernest Fortuño, que re-
genta el bar Cafè Montcada –al 
semisòtan de l’edifi ci–, està sa-
tisfet d’haver arribat a un acord 
amb l’Ajuntament. 
“Això em dona garanties que 
es respectaran els elements 
arquitectònics i que hi haurà 
un manteniment adequat”, 
ha dit Fortuño, molt interessat 
a conèixer el projecte de refor-
ma. 

L’Ajuntament vol transformar 
Kactus en un espai per a joves

PROJECTE JUVENIL

L’antiga discoteca, allotjada a la Torre Vila, esdevindrà un equipament municipal

Pilar Abian | Redacció
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Kactus, que va tancar al 2018, va ser tot un referent de l’oci a Montcada durant gairebé 40 anys. La imatge correspon a la dècada dels noranta

El consistori vol fer 
un procés participatiu 
entre el jovent per 
defi nir els futurs usos 
de l’espai a llogar

Vols fer algun prec i pregunta
al Ple Municipal?

Envia la teva proposta, fins a 48 hores abans
de la sessió plenària, a  participa.montcada.cat
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Després del parèntesi del 2020 
obligat per la pandèmia, els 
CAP del municipi han reprès 
aquest mes  de maig el progra-
ma de salut bucodental, una 
de les activitats comunitàries 
que oferten anualment als cen-
tres de primària i que enguany 
compta amb la participació de 
sis escoles –Ginesta, Reixac, 
El Viver, Font Freda, Elvira 
Cuyàs, Mitja Costa i Fedac. 
La campanya, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament, 
s’adreça a alumnes de 1r i 6è i 
es calcula que, en total, es faran 
revisions a prop de 600 escolars, 
a càrrec de dos equips –un del 
CAP Montcada i l’altre de Les 
Indianes– formats per una odon-
tòloga i un auxiliar de clínica.
El programa de salut bucoden-
tal serveix per detectar càries, 
problemes de genives i la mala 
oclusió. “Les revisions ens 

permeten realitzar un diag-
nòstic precoç i derivar les fa-
mílies al seu CAP per fer un 
tractament primerenc o bé 
preventiu per evitar que el 
problema vagi a més”, expli-
ca Anna López, odontòloga del 
CAP Montcada. 
L’atenció primària cobreix les re-
visions odontològiques, el sege-
llat de fi sures, les fl uoritzacions i 

les obturacions o empastaments 
a les dents defi nitives en infants 
fi ns als 14 anys. En el cas de les 
dents de llet, els tractaments que 
s’hi fan a la sanitat pública no-
més són preventius.
López recomana a les famí-
lies fer revisions periòdiques 
des que els infants tenen les 
primeres dents: “La higiene 
bucodental s’ha d’iniciar en 
l’etapa de nadons, quan apa-
reixen les primeres peces i 
al CAP podem informar els 
pares sobre com fer-ho i amb 

quin tipus de pasta dentífri-
ca”. Els principals consells per 
mantenir una bona salut bucal 
passen per raspallar les dents 
com a mínim dos cops al dia 
amb pasta fl uorada i un raspall 
de fi laments suaus i capçal pe-
tit, que cal renovar cada dos 
mesos; utilitzar fi l dental o ras-
palls interdentals a diari; limi-
tar el consum de productes en-
sucrats i d’alcohol i no fumar.  

Servei adaptat. En el marc de la 
pandèmia per la Covid-19, el 

servei d’odontologia a l’aten-
ció primària s’ha adaptat per 
garantir la seguretat de la ciu-
tadania. En els casos urgents –
fl egmons o abscessos a la geniva, 
traumatismes a la boca, hemor-
ràgies que no s’aturen, dolor den-
tal que no remet o úlceres que 
triguen més de 10 dies a curar–, 
es recomana anar directament 
al CAP. En cas de qüestions que 
no es considerin d’urgència, cal 
concertar cita prèvia per internet 
o bé per telèfon.

VIDEO A LAVEU.CAT

Revisions a prop 
de 600 escolars
Pilar Abián | Can Sant Joan

SALUT BUCODENTAL 

Els CAP concentren la campanya anual en el mes de maig

L’odontòloga Anna López, del CAP Montcada, durant la revisió a un dels alumnes de l’IE El Viver, el passat 10 de maig
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‘La higiene bucodental 
s’ha d’iniciar en 
l’etapa de nadons, 
quan apareixen les 
primeres peces’

Anna López
Odontòloga del 
CAP Montcada
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NOU CANAL DE TELEGRAM

•  Veredicte i lliurament de premis del 7è concurs 
de microrelats “Dones veu a les dones”

•  Concert de Montserrap
i Aradia, amb DJ Nàtura

SANT JORDI 2021
Dimecres 28 d’abril, a les 18.30 h
Parc Antiga Cerveseria (C. Montiu, 22)

Dimemmm cres 28 d’abril
NOVA DATA: Diumenge 16 de maig

Casal Del 2 al 20 d’agost
Inscripció per setmanes

Agost per 
a tothom! • Gratuït

• 30 places disponibles

Adreçat a l’alumnat amb beca 

de menjador escolar en el curs 

2020-2021 i nascuts entre el 

2009 i el 2017

Lloc: Escola El Turó

Horari: de 9 a 15 h (inclou 

esmorzar

i dinar)

El formulari de preinscripció estarà a disposició de les persones 
interessades a:

Web de l’Ajuntament www.montcada.cat 

Oficines de Serveis Socials (Casa de la Vila i Espai Cultural 
Kursaal)

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Presentació del formulari, signat pel pare/mare o tutor legal

TELEMÀTICAMENT (preferentment):

Per fer la tramitació telemàtica cal disposar d’una identificació 
digital. Si no es té, es pot obtenir fàcilment l’IdCAT
a https://idcatmobil.seu.cat

CORREU ELECTRÒNIC a l’Oficina d’Atenció Ciutadana:
oac@montcada.org

Preinscripcions: del 17 al 31 de maig

1r torn: del 2 al 6 d’agost • 2n torn: del 9 al 13 d’agost 

• 3r torn: del 16 al 20 d’agost

Les visites de les escoles de 
primària a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac s’han reprès 
aquest mes amb un nou format 
i una nova ubicació, per adap-
tar-se a la normativa anti-covid 
i oferir una proposta més entre-
tinguda per als infants. Fins que 
va arribar la pandèmia, les visi-
tes es feien a l’edifi ci principal, 
a l’avinguda de la Unitat, on els 
alumnes eren rebuts per l’alcal-
dessa i visitaven alguns departa-
ments. A partir d’ara, l’activitat 
es trasllada a la Casa de la Vila i 
incorpora algunes novetats per-
què resulti més amena. 

Visita teatralitzada. Els nens i les 
nenes de 3r C de primària de 
l’escola Reixac van ser els pri-
mers a estrenar el nou format, 
el passat 3 de maig. Els espera-
va a la porta un conserge molt 
peculiar, que va descol·locar 

en un primer moment alumnes 
i professors perquè no era un 
treballador normal, sinó un per-
sonatge interpretat per l’actor 
Víctor Bea. El fals conserge va 
acompanyar els alumnes  fi ns a 
la Sala de Plens, on els espera-
va l’alcaldessa Laura Campos 
i la regidora d’Educació, Jessi-
ca Segovia –ambdues d’ECP–, 
a qui van poder fer preguntes 
sobre el funcionament del con-
sistori. També hi va ser un 
representant de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST), que va explicar la re-
ivindicació històrica que ha de 
canviar la fesomia de Montca-
da. El programa anual ‘Cone-
guem l’Ajuntament’ és una ini-
ciativa municipal que va néixer 
fa més de 25 anys amb l’objectiu 
que l’alumnat de les escoles del 
municipi conegui la tasca de 
l’administració local.

VIDEO A LAVEU.CAT

Les visites escolars 
es reprenen amb nou 
format i ubicació

Laura Grau | Montcada

‘CONEGUEM L’AJUNTAMENT’

Són teatralitzades i l’escenari és la Casa de la Vila

L’actor Víctor Bea interpreta un conserge excèntric que acompanya els nens durant la visita
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La Xarmir 
organitza una 
taula rodona 
sobre l’Islam

Amb motiu del Dia Mundial 
de la Diversitat Cultural pel 
Diàleg i el Desenvolupament, 
que se celebra el 21 de maig, la 
Xarxa Antirumors de Montca-
da i Reixac (Xarmir) organitza 
una taula rodona amb la parti-
cipació de persones de diferents 
orígens que tenen com a religió 
l’Islam. El col·loqui es farà el 
18 de maig al Kursaal a les 18h 
i comptarà amb un membre de 
l’entitat local Pakmir, formada 
per persones provinents del 
Paquistan; un portaveu de la 
comunitat que gestiona la mes-
quita de Montcada –la majoria 
procedent d’El Marroc–, i un 
representant montcadenc de la 
Casa Amaziga de Catalunya 
(CAC). 
La intenció de la Xarmir, que 
treballa amb la Regidoria de 
Polítiques d’Inclusió, és mos-
trar les peculiaritats que adop-
ta el Ramadà a les comunitats 
musulmanes de diferents paï-
sos. El 13 de maig es va cele-
brar la festa del trencament del 
dejú (Aid al Fitr).

Laura Grau | Redacció

El grup de tercer C de l’escola Reixac, al fi nal de la visita, va fer-se una foto amb les autoritats
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La gent gran reprèn l’activitat 
amb propostes a l’exterior

La Xarxa d’Equipaments orga-
nitza una nova edició del projec-
te ‘Espais de salut’, un pla d’ac-
tivitats gratuïtes amb inscripció 
prèvia destinades a promoure 
la salut física i mental. La inici-
ativa es duu a terme durant el 
mes de maig al Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina i el Cen-
tre Cívic Can Cuiàs. 
El programa inclou propostes 
com un taller sobre plantes me-
dicinals i remeieres i xerrades 
sobre intel·ligència emocional 
i maneig de l’estrès i l’ansietat. 
L’impacte de la Covid-19 en la 
ciutadania és present en el pro-
jecte amb activitats com ‘Foto-
grafi es d’una pandèmia’ o ‘Mú-
sica pel confi nament’. “Tant la 
fotografi a com la música són 

eines que ens ajuden a exter-
nalitzar les emocions sorgides 
arran de la crisi sanitària”, 
explica Carmen Campos, dina-
mitzadora del Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina.

El programa. ‘Espais de salut’ es 
realitza des del 2018, quan va 
sorgir com una proposta dirigi-
da al col·lectiu de gent gran de 
la Casa de la Mina. Però, arran 
de la detecció d’interès en el 
projecte per altres grups d’edat, 
les activitats es van ampliar a 

d’altres instal·lacions i franges 
generacionals.
Amb la fi  de l’estat d’alarma, els 
cursos als centres cívics –fi ns 
ara en línia per les restriccions 
anti-covid– tornen a ser presen-
cials, amb un 50 % d’aforament 
permès a les aules. També, des 
del 6 d’abril, la Xarxa d’Equipa-
ments organitza tallers a l’exte-
rior de gimba i tai-txí (Casa de 
la Mina) i pilates (Centre Cívic 
Can Cuiàs), dirigits a majors de 
60 anys.
Totes les activitats del progra-
ma són gratuïtes, però cal ins-
cripció prèvia per participar-hi. 
Les persones interessades es po-
den apuntar enviant un correu 
electrònic a les adreces centreci-
viccancuias@montcada.org i caala-
mina@montcada.org.

La Casa de la Mina i Can Cuiàs destinen el mes de maig als espais de salut

Eric Moner | Can Sant Joan

Usuàries del Casal de la Mina, participant en l’activitat sobre plantes medicinals i remeires, feta a l’exterior de l’equipament

XARXA D’EQUIPAMENTS
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Totes les activitats 
són gratuïtes, però cal 
inscripció prèvia per 
poder participar-hi
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7, 9 i 11 La intel·ligència emocional t’obre portes.
Les habilitats socials i la gestió emocional marquen la diferència.
De 9.30 a 13.30 h •12 h de taller d’orientació laboral

16 Room Scape: entrenem la selecció grupal.
De 9.30 a 13.30 h • 4 h de taller de recerca de feina

13 i 15 Motivació, valors i consecució d’objectius a través d’un xoc de realitats
De 9 a 14 h • 10 h de taller d’orientació laboral

20 i 22 Si la crisi et dona llimones, fes llimonada!
Troba oportunitats on altres veuen adversitats. Resiliència motivada.
De 9.30 14.30 h • 10 h de taller d’orientació laboral

16 Com ser seleccionat a Infojobs. 70% d’efectivitat
De 9.30 a 14.30 h • 5 h de taller d’orientació laboral

18, 20 i 22  Gestió de la trajectòria professional per competències
De 9.30 a 13.30 h • 12 h de taller d’orientació laboral

18/10-17/12 Logijove 4.0. Operari Logístic de Magatzem 4.0
De 9 a 14 h • 190 h de taller de formació professionalitzadora

8, 10 i 12 Dones que ho podem tot: canvis i cerca de feina després dels 45.
De 9.30 a 13.30 h • 12 h de taller d’orientació laboral

17 Practica la venda de tu mateix a través de l’Elevator Pitch.
De 9.30 a 13.30 h • 4 h de taller de recerca de feina

Tallers de juny a novembre

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

OFERTA FORMATIVA 2021
100% SUBVENCIONADA 

La intel·ligència emocional t’obre portes.
Les habilitats socials i la gestió emocional marquen la diferència.
De 9.30 a 13.30 h •12 h de taller d’orientació laboral

Room Scape: entrenem la selecció grupal.
De 9.30 a 13.30 h • 4 h de taller de recerca de feina

Motivació, valors i consecució d’objectius a través d’un xoc de realitats
De 9 a 14 h • 10 h de taller d’orientació laboral

Com ser seleccionat a Infojobs. 70% d’efectivitat
De 9.30 a 14.30 h • 5 h de taller d’orientació laboral

Gestió de la trajectòria professional per competències
De 9.30 a 13.30 h • 12 h de taller d’orientació laboral

Logijove 4.0. Operari Logístic de Magatzem 4.0
De 9 a 14 h • 190 h de taller de formació professionalitzadora

Dones que ho podem tot: canvis i cerca de feina després dels 45.
De 9.30 a 13.30 h • 12 h de taller d’orientació laboral

Practica la venda de tu mateix a través de l’Elevator Pitch.
De 9.30 a 13.30 h • 4 h de taller de recerca de feina

Si la crisi et dona llimones, fes llimonada!
Troba oportunitats on altres veuen adversitats. Resiliència motivada.
De 9.30 14.30 h • 10 h de taller d’orientació laboral

JUNY

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

CURS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
URBANS I INDUSTRIALS

• Gratuït
• Adreçat preferentment a persones en situació

de vulnerabilitat econòmica i social
• Oportunitat per inserir-se sociolaboralment en 

l’àmbit de la gestió dels residus i el reciclatge

Durada: del 31 de maig
al 31 de juliol
Lloc: Promoció Econòmica 
i Ocupació
Horari: de 9.30 a 14.30 h

Informació i inscripcions:

Fins al 21 de maig
935 648 505
promocioeconomica@montcada.org
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Al número 5 del carrer Domè-
nec Fins, la imatge d’una dona 
amb un tocat ben luxós acom-
panya el rètol ‘Rocío Perru-
quers, des de 1954’. Tres loca-
litzacions i tres generacions –les 
dues primeres, de la mateixa 
família– defi neixen la història 
d’aquest comerç. El primer es-
tabliment, ‘Perruqueria Isabel’, 
el va obrir Isabel Vargas, a una 
de les estances del seu habitat-
ge al carrer Sant Jaume. Poste-
rioment, el seu marit, Esteve 
Pérez, també es va incorporar 
al negoci després d’estudiar 
l’especialitat.
En els seus inicis, la perruque-
ria va ser tot un èxit, ja que 
era una de les poques que hi 
havia al municipi. “El Nadal 
del 1964, els meus pares van 
treballar durant 36 hores se-
guides, van fer 110 serveis en 
total”, explica Nuri Pérez, fi lla 
d’Isabel Vargas. 

Durant alguns anys, la per-
ruqueria va funcionar amb la 
cooperació de familiars. Nuri 
recorda com rentava caps al 

negoci des dels nou anys. Tot 
i això, de jove no va considerar 
heretar el comerç. “Vaig estar 
treballant un any fora de la 
botiga, però em vaig adonar 
que necessitava una especiali-
tat més creativa”, explica.
Arran d’això, va aprendre estè-
tica i va introduir aquest camp 
a la perruqueria. Un cop va 
agafar les regnes del negoci va 
passar a ser ‘Perruqueria Nuri’. 
Al poc temps, l’establiment 
també va canviar d’ubicació 
al carrer Sant Jaume i, poste-
rioment, a un local del carrer 
Domingo Fins, l’actual ubicació 
des del 2002.   

Traspàs. Rocío Valle és ara la 
propietària del negoci, que es 
va passar a anomenar ‘Rocío 
Perruquers’ al 2019. Va ser 
alehores quan Nuri es va jubi-
lar i va traspassar l’establiment 
a qui va ser treballadora seva 
durant 25 anys. Ella compta 
amb el suport d’una perruquera 
contractada –Jessica Gómez–, 
assegura que la vocació li ve de 
lluny. “En el col·legi pentinava 
a totes les meves companyes”, 
recorda. “Rocío ha continuat 
amb la tradició de no deixar 
de banda mai la formació”, 
afi rma Nuri.
La perruqueria va tancar tem-
poralment del 13 de març al 
4 de maig del 2020 a causa 

del confi nament domiciliari. 
Els establiments no essencials, 
entre els quals es trobaven les 
perruqueries, van obrir més 
tard. “Ens van trucar moltes  
clientes abans d’aixecar-se 
el confi nament, demanant 
hora per a quan retornés 
l’activitat”, recorda Rocío. “Al 
principi de la pandèmia, la 
perruqueria no era un servei 
essencial, però ha quedat pa-
lès que tallar cabells és una 
necessitat”, opina Nuri.

VIDEO A LAVEU.CAT

NISSAGA DE COMERÇ 
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D’esquerra a dreta, Jessica Gómez, Rocío Valle, Esteve Pérez i Núria Pérez, tres generacions de perruquers a Montcada Centre

‘Durant el confi nament, 
va quedar palès que 
la perruqueria és un 
servei essencial’

Eric Moner/ Beatriz Narros | Montcada

Més de 50 anys entre tisores i tints
L’establiment Rocío Perruquers, emplaçat a Montcada Centre, és un espai de trobada per a la clientela

Núria Pérez ha estat al capdavant de l’establiment familiar fi ns al 2019, quan es va jubilar
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www.montcada.cat
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APP Montcada i Reixac



22 1a quinzena | Maig 202122

14 l divendres
Hora del conte. ‘Contes naturals a cau 
d’orella’, a càrrec de Gemma Garcia 
Vilardell. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda. 

15 l dissabte
Dia dels Museus. Tallers i activitats per 
al públic familiar. Hora: 17-22h. Lloc: 
Casa de les Aigües (veure pàgina 2).

Titelles. Espectacle sobre la diversitat fa-
miliar a càrrec de la companyia LaBerta 
DelPoblet. Hora: 17.30h. Lloc: Parc de 
la Llacuna.

16 l diumenge
Veredicte. Del concurs ‘Dones veu a 
les dones?’ i concert de Montserrap i 
Aradia amb DJ Natura. Hora: 18.30h. 
Lloc: Parc Antiga Cerveseria. Organit-
za: Regidoria d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBIQ.

17 l dilluns
Xerrada. Sobre la vulneració de drets 
i llei trans amb Mar Cambrollé. Hora: 
18.30h. En línia. Organitza: Regidoria 
d’Igualtat.

18 l dimarts
Taula rodona. Sobre el Ramadà amb re-
presentants de la comunitat musulma-
na de diferents orígens. Hora: 18h. Lloc: 
Kursaal. Organitza: Xarmir.

Cine-fòrum. Documental ‘Los tiempos 
de Harvey Milk’ i col·loqui. Hora: 19h.  
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs..

21 l divendres
Inauguració. Programació de FeM 
Montcada, amb repic de campanes, 
tronada aèria i una cercavila itinerant 
(veure pàgines 4 i 5).

25 l dimarts

Taller. Fem un hotel d’insectes. Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. Amb ins-

cripció prèvia.

27 l dijous
Xerrada. L’escriptora Marta Orriols par-

larà sobre la novel·la ‘Dolça introducció 

al caos’. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de 

Can Sant Joan. Amb inscripció prèvia.

28 l divendres
Taller. Maneig de l’estrès i l’ansietat, 

dins del programa Espais de Salut. 

Hora: 10h. Lloc: Centre Cívic Can 

Cuiàs. Amb inscripció prèvia.

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 14h14 15 16
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DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
La Casa de les Aigües acollirà tallers 
i activitats per al públic familiar

15 DE MAIG, 17-22H

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’, el 28 de maig
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Brutícia en pandèmia
Fa una setmana que passar per les 
voreres del carrer Conca és compli-
cat. A les bosses d’escombraries que 
trobes sota els vehicles i a les pape-
res, s’afegeix una munió de mobles. 
Etiquetats amb un “Això és incívic”, 
els voluminosos s’acumulen i servei-
xen d’amagatall als rossegadors, les 
cuques i més bosses d’escombraries. 
Si segueixes llegint l’etiqueta, et tro-
bes que “els abandonaments il.legals 
no tenen preferència” i decideixo fer 
una trucada.
Si truques al servei de recollida de 
mobles municipal, et contesten que 
“només poden recollir aquelles an-
dròmines que han estat notifi cades, 
però que les incontrolades han de ser 
notifi cades a l’Ajuntament”, on fi nal-
ment “notifi co” aquest abocament in-
controlat. La persona que m’aten em 
diu amablement que donarà ‘parte’ 
perquè passin a recollir-lo i que no li 
constava cap avís. Però hi ha engega-

da una campanya de concienciació 
ciutadana, penso jo, fet palpable per 
la correcta identifi cació dels mobles 
“incontrolats”. 
Malauradament, aquest carrer sem-
bla massa sovint un abocador. Tam-
poc ajuden les paperes plenes a 
vessar, això sí, etiquetades amb “Pro-
hibit llençar bosses d’escombraries”, 
mentre semblaria que el camionet de 
la neteja de l’Ajuntament obrís pas a 
una ambulància entre una munió de 
trastos vells (a la foto). Un escenari 

no gaire encoratjador en temps de 
pandèmia. Malgrat tot, seguim les di-
rectrius marcades: mans, distància, 
mascaretes i ventilació. Demano més 
conscienciació per part de tots, servi-
dors públics i ciutadania. 

José Luis Rivas
La Ribera 

Dia de la Cultura Popular
Des de la colla de Diables, estem sor-
presos amb la proposta d’instituir el 
Dia de la Cultura Popular, donat que 
des del 2017 algunes entitats  ja es-
tàvem treballant en impulsar una Jor-
nada de Cultura Popular a l’octubre. 
Aquest projecte va començar amb 
un format micro, amb la intenció de 
poder fer-lo més gran i implicar el 
màxim d’entitats perquè acabés es-
devenint un acte de referència per al 
municipi, gestionat per les entitats. A 
causa de la pandèmia, aquest projec-
te es va aturar, tot i que no s’ha deixat 
de treballar i se li volia donar un im-

puls gran aquest any. Ara, en rebre 
aquesta notícia, ens fa dubtar de 
quin és ben bé l’objectiu d’aquesta 
Taula de Cultura que també es vol 
crear. Evidentment poder oferir al 
nostre municipi un Dia de Cultura 
Popular és perfecte, adient i neces-
sari, però amb quin format? No pen-
sem que la prioritat sigui cercar una 
data per a la diada, sinó treballar en 
el format i funcionament d’aquesta 
cita anual. Qui liderarà aquesta Tau-
la? Quin paper jugaran les entitats? I 
l’Ajuntament? Serà un espai partici-
patiu o vindrà tot donat? 
Pensem, en tot cas, que cal veure 
cap a on camina aquesta Taula per 
tal de valorar fi nalment quina serà la 
nostra participació. No ens anticipem 
a una negació, però considerem que 
les entitats i col·lectius culturals i de 
les arts han de ser les gestores i pro-
motores d’aquest projecte. 

Laura Terol
Diables de Can Sant Joan

>Editorial
Festa segura
Montcada i Reixac viurà del 
21 al 24 de maig la seva 
primera festa major en pan-
dèmia, una celebració que 
adopta el nom de FeM Mont-
cada per deixar clar que no 
serà com la de sempre. La 
Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha fet un gran esforç or-
ganitzatiu per buscar un nou 
format que permeti conciliar 
el gaudi de la gent amb les 
mesures sanitàries. És per 
això, que ha distribuït les ac-
tivitats en diferents recintes a 
l’aire lliure on poder controlar 
els aforaments. 
Aquesta solució ja s’ha de-
mostrat efectiva en el pro-
grama ‘La Cultura en marxa’ 
que l’Ajuntament va engegar 
el passat mes de juliol i va 
repetir al setembre, per reac-
tivar la vida cultural després 
del confi nament i donar vida 
als artistes. Així, doncs, us 
animen a participar al FeM 
Montcada des de la prudèn-
cia i el respecte als altres.

LA CERDANYA 
EN BLANC I NEGRE

EXPOSICIÓ

Óscar Barcons

Del 18 de maig al 13 de juny

Agenda
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Amb el lema Dia de la Cultura 
Popular de Montcada i Reixac, 
l’Ajuntament vol instituir una 
cita anual al calendari festiu del 
municipi per fer un reconeixe-
ment a totes les entitats i perso-
nes que fomenten les manifesta-
cions de cultura popular, com els 
Diables, els Castellers i els Ge-
gants, un sector que està aturat 
des de fa més d’un any i que s’ha 
vist especialment perjudicat per 
l’aplicació de les restriccions sa-
nitàries contra la Covid-19. Així 
ho va aprovar per unanimitat el 
Ple Municipal a la sessió del pas-
sat mes d’abril.

Nou organisme. La moció, que 
va ser presentada pel PSC i 
consensua da amb la resta de 
grups, també demana la creació 
d’una Taula de Cultura, que 
serveixi com un organisme de 
consulta i assessorament sobre 
les activitats culturals de l’Ajun-
tament.  “L’objectiu és garantir 
un marc de participació ciuta-
dana, recollint les aportacions 
dels diferents col·lectius, sectors 
i entitats de la vida cultural del 

municipi”, va dir el portaveu 
socialista, Bartolo Egea. Els dos 
grups a l’oposició, PSC i Cs, van 
elogiar els esforços de la Regido-
ria de Cultura per mantenir viva 
la cultura, malgrat el context de 
pandèmia. La responsable del 
departament, M. Rosa Borràs 
(ERC), va agrair aquest reconei-
xement i va reafi rmar la voluntat 
de continuar treballant per com-
paginar les propostes culturals 
amb la normativa anti-covid. 
“Montcada és un referent d’or-
ganització d’actes en pandè-
mia, tal com han reconegut al-
guns municipis dels voltants i 
la Diputació de Barcelona”, va 
afegir Borràs, qui reconeix que la 
cultura tradicional i popular ha 
estat la gran perjudicada per la 
crisi sanitària.

Montcada instituirà una cita anual per 
reconèixer les entitats de cultura popular
També està previst constituir la Taula de Cultura, un nou organisme per garantir la participació ciutadana en aquest àmbit

NOVA INICIATIVA

Laura Grau | Redacció

El sector està aturat 
des de fa més d’un 
any, perjudicat per les 
restriccions anti-covid

La Colla de Diables de Can Sant Joan és un de les entitats de cultura popular que treballen perquè aquesta tradició continuï viva a Montcada
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Xavi Lorenzo 
Castellers

Castellers, Gegants i Diables opinen sobre la proposta municipal
“És una bona iniciativa 
que té molt a veure amb 
el projecte de crear una 
coordinadora d’entitats 
de cultura popular en què 
estem treballant fa temps 
entre totes les entitats. És 
veritat que la pandèmia 
ens ha deixat molt tocats 
i que encara trigarem a 
tornar a la normalitat. Cal 
treballar plegats” Josep Martínez 

Gegants
Laura Terol 
Diables

“No em sembla ni co-
herent ni lògic que facin 
aquesta proposta sense 
haver parlat abans amb 
les entitats. Crec que 
se’ns utilitza quan interes-
sa treure rèdit polític, però 
nosaltres no fem política, 
fem cultura popular per a 
la gent i no sempre hem 
trobat l’Ajuntament al 
nostre costat”

“Des del 2017 ja estàvem 
treballant en el projec-
te de crear una Jornada 
de Cultura Popular entre 
totes les entitats, però la 
pandèmia ho va interrom-
pre tot. No ens anticipem 
amb una negació, però 
considerem que hem de 
ser els col·lectius cultu-
rals, els gestors i promo-
tors d’aquest projecte”

27 DE MAIG, 18H

TERTÚLIA LITERÀRIA
L’escriptora Marta Orriols, autora de la novel·la 
‘Dolça introducció al caos’, visitarà la Biblioteca 
de Can Sant Joan
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L’Espingari torna als escenaris 
amb una nova incorporació
El grup de Mas Rampinyo esdevé un trio familiar, format pel pare i els dos fi lls
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L’Espingari inicia una nova eta-
pa com a trio familiar, ja que 
s’ha incorporat Joan Perarnau 
Villaronga, fi ll i germà res-
pectivament de Joan i Ricard, 
els altres dos components del 
grup. El conjunt d’havaneres 
de Mas Rampinyo va perdre fa 
dos anys un dels seus puntals, 
l’acordionista i compositor Pere 
Ferrer –mort prematurament 
al juliol del 2019 a l’edat de 52 
anys–, qui va ser substituït per 
Raquel Prat.
Joan Perarnau, de 32 anys, va es-
tudiar piano amb Ferrer durant 
la infància. També té nocions  de 
guitarra i bateria gràcies al seu 

pas per diferents grups de músi-
ca d’estils ben diversos. “No soc 
cap virtuós, però em defenso 
perquè la música és un espai 
que em proporciona bons mo-
ments”, ha dit el músic, qui se 
sent molt còmode tocant amb la 
seva família, ja que ha crescut es-
coltant les seves cançons. 

Projectes. De moment, Joan fi ll 
s’incorpora al grup com una 
veu més i tocant el guitarró, un 
intrument de corda mallorquí, 
però no descarta en el futur 
recuperar l’acordió. “N’estic 
aprenent amb l’instrument 
del Pere que la seva família 
m’ha deixat amablement”, 

ha dit. Per la seva banda, el 
pare de família i líder de L’Es-
pingari encara amb il·lusió la 
temporada de concerts d’aquest 
estiu: “Després de cinc mesos 
d’assajos, ja tenim a punt un 
repertori d’una trentena de 
cançons amb la guitarra, el 
llaüt i el guitarró i les nostres 
veus, força conjuntades”.
El retorn del grup als escenaris 
després de la parada obligada 
per la pandèmia va ser a les 
festes d’Òdena el passat 2 de 
maig. El públic montcadenc 
el podrà escoltar en directe el 
22 de maig a l’INS Montserrat 
Miró en el marc del programa 
FeM Montcada (21.30h).

El grup d’havaneres L’Espingari inicia una nova etapa com a trio de família: al centre, Joan Perarnau, fl anquejat pels seus fi lls Joan i Ricard

Laura Grau | Redacció

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus que 
es commemora el 18 de maig, el Museu Municipal ha organitzat un 
conjunt d’activitats que es faran el dia 15, de 17 a 22h, a la Casa 
de les Aigües. El programa oferirà tallers familiars sobre sostenibilitat 
i fotografi a, una sessió d’Urban Sketching, a càrrec del dibuixant 
Hèctor Ayen i el Taller d’il·lustració de Can Sant Joan, i l’espectacle  
‘Clown en moviment: Win-Do-W’, amb Sara Pons Company. La jor-
nada clourà amb una visita guiada al recinte modernista quan caigui 
el sol (20.30h). Les inscripcions per assistir-hi s’han de fer al correu 
museumunicipal@montcada.org ja que les places són limitades per 
complir amb l’aforament permès | LG
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Alumnes de l’INS M.Miró recreen 
l’època dels ibers en un curt

Alumnes d’Arqueologia de 1r de batxillerat de l’INS Montserrat 
Miró i l’Associació Amics del Museu preparen un curtmetratge 
de recreació històrica, en substitució de la visita teatralitzada 
al poblat iber que es feia sempre per Festa Major, però que 
enguany s’ha suspès per la pandèmia. “No volíem renunciar a 
reviure l’època dels ibers i aquest cop, per no pujar amb tot 
l’atrezzo fi ns a Les Maleses, hem triat la zona de Mas Duran”, 
explica la coordinadora del projecte, Gemma Hidalgo. Gran part 
del vestuari i dels objectes són creacions dels alumnes de dife-
rents promocions de l’assignatura i de professors de l’institut. El 
curt es divulgarà per les xarxes socials el 22 de maig | LG

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

Jornada d’activitats a la Casa 
de les Aigües, el 15 de maig

LES MALESES
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Mas Rampinyo va celebrar els 
dies 30 d’abril i 1 i 2 de maig la 
segona festa major en pandèmia, 
que coincideix amb l’any del cen-
tenari de La Unió, l’entitat refe-
rent del barri i principal organit-
zadora de la festa. Les restriccions  
per la pandèmia van obligar la co-
missió de festes a organitzar una 
programació més reduïda –amb 
concerts i espectacles infantils– i 
centralizada a la sala d’actes per 
poder controlar l’aforament. 
També es van fer algunes acti-
vitats telemàtiques, com el taller 
de cuina d’Angels Jornet o el 
torneig d’escacs. “No és el pro-
grama que haguessim volgut 
per celebrar la festa major del 
centenari però, tot i així, estem 
contents de la resposta de públic 
a la majoria d’activitats”, ha dit 
el president de La Unió, Francisco 
Javier Aguado. Enguany el pregó 
va anar a càrrec de l’expresident 
de La Unió, Jordi Escrigas, que 
va oferir un monóleg teatralitzat 
sobre records lligats a l’entitat.

Jordi Escrigas, expresident de La Unió, va fer un pregó teatralitzat en forma de monòleg còmic

Laura Grau | Mas Rampinyo

La novena edició del concurs de 
poesia escrita per infants Petit 
Poeticae ha batut el rècord de 
participació, amb un total de 287 
treballs d’alumnes de les escoles 
de primària de Montcada i Rei-
xac. El veredicte i el lliurament 
de premis es va fer el 29 d’abril 
al vestíbul del Teatre Municipal, 
amb l’actuació del músic Carles 

Cuberes. La guanyadora en la 
categoria A va ser Ariadna Her-
nando, i en la categoria B, Mar 
Melgosa. També es van atorgar 
tres accèssits en cada categoria, 
que van ser per a Cloe Ramírez, 
Jasdeep Singh i Daniel Gómez, 
en la categoria A, i Faris Bougra-
in, Álex Jiménez i Malak Bou-
zeghda, en la categoria B. El ju-

rat va remarcar la diversitat, tant 
temàtica com d’estil, la creativi-
tat, la base emocional i l’acom-
panyament dels textos amb di-
buixos originals i va agrair la 
participació dels centres escolars 
del municipi, en especial de les 
escoles El Turó, Elvira Cuyàs i 
Font Freda, d’on provenen la ma-
jor part dels participants | LG

PETIT POETICAE

Els infants premiats al 9è Petit Poeticae, amb la regidora de Cultura i Patrimoni, M.Rosa Borràs

Rècord de poesies a concurs
El certamen rep prop de 300 treballs de nens i nenes de les escoles de Montcada

El públic respon positivament 
a les activitats proposades
El programa ha apostat per actes presencials, aplicant la normativa anti-covid

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

La banda de Jordi Sans & The Souls, durant la seva actuació a la sala d’actes de La Unió
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L’Aula d’Extensió Universitària 
organitza aquest dissabte una vi-
sita al Turó per conèixer diferents 
afl oraments de pissares i calcàries 
del Paleozoic i el context de la seva 
formació. L’activitat anirà a càrrec 
del paleontòleg Guillem Orlandi, 
responsable de la xerrada mensu-
al de l’Aula MiR que va tenir lloc 
ahir la tarda a l’Auditori Munici-
pal. Orlandi va parlar sobre com 
era el nostre territori fa milions 
d’anys, amb referències a troballes 
fòssils fetes al Turó i a Mas Ram-
pinyo. 

Nova gira. La sortida que anirà a 
càrrec de l’investigador, tindrà 
una durada de tres hores i està 
pensada per a persones acostuma-
des a caminar. El punt de trobada 
serà l’estació de Montcada-Santa 
Maria, a les 9.30h. Com alterna-
tiva per als qui descartin la pujada 
al Turó, l’Aula MiR ofereix una 
visita guia da a la secció de pale-

ontologia del Museu Municipal 
el 19 de maig. Les persones inte-
ressades en qualsevol de les dues 
activitats s’han d’inscriure prèvi-
ament al correu aulamontcada@
gmail.com. De cara al mes de juny, 
l’Aula MiR prepara una visita gui-
ada el dia 9 a l’exposició ‘Espais 
recobrats’ que acull la Casa de les 
Aigües sobre la rehabilitació del 
patrimoni industrial català, i l’acte 
de cloenda del curs, el dia 16.

Laura Grau | Redacció

AULA MIR

Es farà el 15 de maig i anirà a càrrec de Guillem Orlandi

Visita guiada al Turó 
per conèixer la seva 
història geològica

Guillem Orlandi farà la visita guiada al Turó
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Ordenança reguladora
de la protecció

i tinença d’animals
Evita les sancions per no netejar

els pipis i les caques del gos al carrer. 

Porta sempre a sobre una ampolla per 

netejar les miccions del teu gos.

Si tens el gos censat, l’Ajuntament 

et regala una ampolla.

Demana-la al teu veterinari o a 

les agents cíviques que trobaràs 

als carrers de la ciutat.

· Centre Veterinari Nou Montcada  (C. Alacant, 20)  

· Vetalliance Montcada (Av. Catalunya, 13)  

· Dispensari Veterinari del Vallès (C. Camèlies, 44)  

· Clínica Veterinària Selvàtics (C. Jaume I, 11)  

· Centro Veterinario Huellas (C. Major, 67 baixos)  

· Animals Can Sant Joan (C. Reixagó, 57 local)  

· Veterinari Antonio Gumbau (C. Rocamora, 15 local 2)  

· Terranova CNC (C. Major, 41)  

· MasDucan (C. Salvador Dalí, 4)  

· PetXades (C. Terra Nostra, 37)

VETERINARIS QUE PARTICIPEN A LA CAMPANYA

Acció subvencionada maig-octubre 2021

Programa
d’eficiència energètica 

en l’empresa

Si gestiones una 
indústria, una pime, 
ets una persona 
emprenedora 
o professional 
autònom, t’ajudem.

Objectius:
• Millorar l’eficiència energètica 

de la teva empresa.

• Coneix polítiques energètiques 

que afavoreixen l’estalvi.

• Incorpora energies renovables.

Inscripcions fins al 16 de juliol:
A/e.: promocioeconomica@montcada.org 
T.: 935 648 505

Organitza:

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

TRANSFORMA EL FUTUR!  
PROJECTES SINGULARS

CREA TREBALL!
CREA INDÚSTRIA!

Condicions o requisits contractuals:

• Duració mínima del contracte:
6 mesos, en qualsevol modalitat.

• Jornada laboral mínima: 50%.
• Subvenció per a l’empresa contractant 

equivalent al valor de l’SMI pels 
primers 6 mesos.

• Fins al 31 de juliol.

Aquest projecte està subvencionat per: En el marc de la:

d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil.

Contracta els joves de Projectes 

Singulars, preparats per al món

de l’empresa del segle XXI

MÉS INFORMACIÓ:

Consell Comarcal del Vallès Occidental

937 273 534, ext. 454 (Dulce Roldán)
roldangd@ccvoc.cat

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

670 674 115 (Meritxell Oliva)
tec_ocupacio10@montcada.org
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Héctor Muñoz, fl anquejat per Evelio i Dani, que conformen el trio Icónicas, que ballen amb talons

Dos artistes locals participen al 
concurs de talents ‘The Dancer’
Les propostes d’Héctor Muñoz i Leandro estan a punt d’arribar a les semifi nals

DANSA

Dos ballarins de Montcada i 
Reixac, Héctor Muñoz, de 30 
anys, i Leandro Marcelo Álva-
rez, de 15, participen al concurs 
de talents de Televisió Espanyo-
la ‘The Dancer’, on les seves 
propostes han causat sensació i 
han aconseguit situar- se a un pas 
de les semifi nals. Muñoz és un 
dels tres components del grup 
Icónicas, juntament amb Dani 
i Evelio. La seva és una aposta 
sofi sticada i trencadora: tres ho-
mes ballant sobre talons d’onze 
centímetres. 
Després de superar la fase d’au-
dicions en la que van competir 
14 grups, el trio va passar a la 
decisió fi nal de la mà de l’equip 
de Miguel Ángel Muñoz. “Es-
tem molt contents de la respos-
ta de la gent i disposats a se-
guir avançant posicions”, ha dit 
Muñoz, que també és coreògraf i 

professor a l’escola Quality Dan-
ce Studio de Badalona. El ballarí 
de la Font Pudenta ja va partici-
par al 2019 en un altre concurs 
de talents, ‘Got Talent’ de Tele-
5, on va aconseguir arribar a la 
fi nal amb un grup format per 
professors i alumnes d’aquesta 
escola de dansa.

Estil propi. L’altre concursant 
montcadenc, Leandro Marcelo 
Álvarez, de nom artístic Lean-
dro, també ha estat molt aplau-
dit. La seva insòlita forma de 
ballar, que barreja el voguing, 
el popping i la dansa tradicional 
japonesa, sumada a l’estètica gò-
tica i moviments de geisha, han 
agradat força al jurat i al públic. 
El jove s’inspira en les coreogra-
fi es d’Aya Sato, una artista d’ori-
gen japonès que ha treballat amb 
cantants com Madonna. “Vaig 
veure un vídeo d’ella i em va 

agradar tant que vaig començar 
a buscar informació d’aquest 
estil de dansa, molt popular al 
Japó, per intentar fer les seves 
pròpies coreografi es”, ha explicat 
Leandro qui, animat per la seva 
professora de ball Marina Suzuya, 
va enviar la seva proposta a ‘The 
Dancer’. Després de superar la fase 
d’audicions, ara continua escalant 
posicions amb l’equip de Miguel 
Ángel Muñoz, del qual també for-
ma part Icónicas.
Afi cionat a ballar des de la in-
fància, Leandro va ser alumne 
durant alguns anys de l’escola 
de dansa urbana Cirqs Dance 
Studio i participa habitual ment 
en competicions amb el grup 
Temple Kkin. El jove, que estu-
dia quart d’ESO al col·legi La 
Salle Montcada, ha de viatjar a 
Madrid alguns caps de setmana 
per participar a les gravacions del 
programa. Leandro Marcelo Álvarez, durant el seu debut al concurs de talents de TVE ‘The Dancer’

MÚSICA

Ladilla Rusa prepara nou disc
La banda d’electropop ha publicat el senzill ‘Todos los días lo mismo’

Tània Lozano i Víctor Fernández, caracteritzats per al videoclip del tema ‘Todos los días lo mismo’

El grup Ladilla Rusa, format 
per Tània Lozano i Víctor Fer-
nández, acaba de publicar el 
tema ‘Todos los días lo mismo’, 
un avanç del que serà el seu se-
gon disc, en procés de prepara-
ció. La cançó, que ells mateixos 
defi neixen com una “tecno-
rumba proletària”, re tra ta la 
vida de quatre d’assalariats que 
no veuen el moment de plegar i 
trobar-se amb els amics al bar. 
El videoclip, plantejat com un 

curtmetratge, compta amb la 
participació de quatre actors 
i les col·laboracions especials 
d’artistes com Adrià Salas i 
Axel Magnani, de La Pegatina, 
i l’actor José Corbacho, entre 
d’altres. 

Nova gira. El grup va reempren-
dre la gira el passat mes de ge-
ner i té l’agenda de l’estiu gai-
rebé completa, amb concerts 
a Madrid, Alacant, Palència i 
Granada. “Encara que la gent 

hagi d’estar asseguda per les 
restriccions, l’esperit ‘ladille-
ro’ no s’ha perdut i el públic 
surt dels nostres concerts 
amb la sensació d’haver es-
tat en una gran festa”, explica 
Lozano. La banda va publicar 
el seu primer disc, ‘Estado de 
malestar’ al 2018, amb cançons 
que es van convertir en autèn-
tics himnes a les discoteques, 
com ‘Macaulay Culkin’ i ‘Prin-
cesas’, on hi ha grans dosis 
d’humor i també crítica social. 

Laura Grau | Redacció
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PLE D’ABRIL

Abonaments per dies i preus per a 
joves per accedir a la piscina d’estiu

PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a   

‘LAVEU.CAT’ 

Aquests són els principals canvis de les noves tarifes, aprovades per l’Ajuntament amb el vot en contra de Cs i l’abstenció del PSC

Els usuaris de la piscina d’estiu 
tindran la possibilitat d’adquirir 
abonaments de 10, 20, 30 o 60 
dies. Desapareix el que durava 
tota la temporada i també es crea 
la tarifa per a joves de 14 a 24 
anys. Aquestes són les principals 
novetats incorporades a l’orde-
nança reguladora de les taxes per 
a l’ús d’instal·lacions públiques, 
que el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar el 29 d’abril en sessió or-
dinària. La proposta  no va rebre 
el suport de l’oposició, ja que el 
PSC es va abstenir i Cs va votar 
en contra, argumentant que el 
sistema de tarifes no ha obtingut 
el consens total de la comissió 
de treball de la piscina, on hi ha 
representants dels grups polítics i 
de la ciutadania.

Novetats. El regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC), va defen-
sar la proposta des del convenci-
ment que benefi ciarà els usuaris. 
“Els residents podran gaudir 
de les bonifi cacions que ator-
ga l’Ajuntament, que pugen 
un 5% respecte l’any passat. 
Els abonaments familiars tin-
dran un descompte del 55% i 
les famílies nombroses i mono-
parentals, del 60%”, va explicar 
l’edil. Serratosa també va posar 

en valor que s’hagi creat la fran-
ja de joves: “Fins al moment, a 
partir dels 18 anys el preu era 
el d’adult i ara es crea la tarifa 
de 14 a 24 anys, un euro més 
econòmica”. Respecte al fet que 
els abonaments siguin per dies, 
el regidor considera que s’adapta 
més a les necessitats dels usuaris, 
ja que no són tan rígids com els 
mensuals i els gastaran en funció 
de les seves necessitats.

Polèmica. El grup municipal de 
Cs, contrari a las tarifes aprova-
des al Ple, considera que aques-
tes s’haurien d’haver mantingut 
iguals que la passada temporada 
i lamenta que l’executiu no hagi 
comptat amb el consens de la co-
missió de treball que es va crear 
sobre la piscina. “Denunciem 
que en plena crisi econòmica, 
com a conseqüència de la Co-
vid-19, el govern hagi pres la 
decisió de pujar tots els preus”, 
ha criticat el partit en un comu-
nicat en què també assegura que 
són dels més elevats de l’entorn. 

Aquesta afi rmació, però, no es 
correspon amb les dades facilita-
des per la Regidoria d’Esports. 
Segons fonts del departament, 
majoritàriament les tarifes han 
baixat i l’única pujada a desta-
car és la de l’abonament fami-
liar, que s’incrementa 6 euros 
en total. L’any passat, a causa 
de la pandèmia, es va fi xar un 
preu únic d’entrada –4,08 euros 
per a totes les edats a partir de 

6 anys, que només donava dret 
a accedir un cop al dia, matí o 
tarda. Aquest estiu hi ha l’opció 
de pagar mig dia, a un preu més 
econòmic –excepte els adults a 
partir de 25 anys, que paguen 
5 euros– o entrada sencera –en 
aquest cas pugen les franges 
d’adults (0,87 euros) i de gent 
gran (0,42). Segons Serratosa, 
per primer cop l’Ajuntament ha 
fet un estudi del cost real que té 

el servei d’acord amb el cost de 
manteniment i el nombre d’usu-
aris i el preu que hauria de tenir 
l’entrada individual per cobrir-lo 
–sobre una mitjana de 12.000 
persones– hauria de ser d’11,48.
D’altra banda, la instal·lació am-
pliarà enguany l’horari d’ober-
tura una hora en total: d’11 
a 15h i de 16.30 a 20.30h, i al 
setembre tancarà per la baixa 
afl uència de pçublic. 

Pilar Abián | Redacció
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La piscina municipal de la Zona Centre ampliarà aquest any l’horari d’obertura una hora en total, d’11 a 15h i de 16.30 a 20.30h 

La instal·lació ampliarà 
l’horari d’obertura mitja 
hora al matí i mitja més 
a la franja de tarda

NOU SERVEI GRATUÏT 
DE PRÉSTEC 

per a persones amb mobilitat 
reduïda o que tenen cura
de persones amb dependència

Llibres
a domicili

A QUI VA ADREÇAT?
A persones
amb mobilitat reduïda 
temporal o permanent 
i persones que tenen 
cura de familiars
amb dependència.

QUÈ HEU DE FER SI VOLEU GAUDIR DEL SERVEI
• Tenir carnet de les biblioteques.
• Viure a Montcada i Reixac.
• Sol·licitar els llibres per telèfon, per correu-e 

o mitjançant el formulari que trobareu a la 
web.

• Comprometre-us a ser a casa el dia que us 
portem els documents.

Més informació http://biblioteques.montcada.cat/prestec-a-domicili
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El Santa María B 
venç el Sant Joan B 
en un derbi igualat

FUTBOL. QUARTA CATALANA

La UD Santa María B va su-
mar l’1 de maig la primera 
victòria de la temporada en 
imposar-se per la mínima (1-0) 
a la UE Sant Joan At. B, en el 
derbi montcadenc del grup 12 
a la Quarta Catalana. 
El duel va començar tens, tant 
al terreny de joc com a la gra-
deria. Al minut 12, el col·legiat 
va expulsar Anzou, del Santa 
María, i Raúl Catena, del Sant 
Joan, per una picabaralla. La 
resta del partit es va disputar 
amb intensitat, però amb gran 
esportivitat, tot i que a la gra-
deria no va passar el mateix. 
L’incompliment de les mesures 
de seguretat anti-covid i la pro-

vocació d’alguns espectadors 
van obligar els Mossos d’Es-
quadra a expulsar una part del 
públic a la mitja part. 

Balanç. L’entrenador del San-
ta María B, Pablo Muñoz, ha 
donat una gran importància 
a la primera victòria a la lli-
ga, gràcies al gol d’Ian Pérez 
al minut 65. “Hem treballat 
amb constància com a grup 
i hem dominat la segona 
part”. Muñoz s’ha pres com a 
propòsit en aquesta lliga atípica 
sumar minuts “com si fos una 
pretemporada”, ha destacat. 
Per la seva banda, el tècnic del 
Sant Joan, Rubén Tardío, tot i 
la derrota, ha valorat positiva-

ment els primers 25 minuts de 
bon joc del seus jugadors, amb 
superioritat al mig del camp 
i una quinzena d’ocasions a 
porteria: “Hem fet un gran 
treball d’equip fi ns a la pica-
baralla abans del descans”. 
Tardío ha lamentat la tensió 
de la primera part al camp: 
“A partir d’aquest moment 
ens hem desmoronat moral, 

física i tàcticament”. Els de 
Can Sant Joan van tenir un 
parell d’ocasions clares al fi -
nal del matx per poder empa-
tar. Ara l’entrenador del Sant 
Joan, que només porta dues 
jornades a la banqueta, només 
pensa en el següent partit i en 
seguir treballant la forma física 
de la plantilla: “El que m’im-
porta és crear un bon grup, 

pensant en la temporada 
vinent”. L’equip de Can Sant 
Joan és el cuer amb 6 derrotes 
i una victòria, aconseguida el 
25 d’abril contra el Rubí (2-0) 
en el primer matx a la banque-
ta del nou entrenador. D’altra 
banda, l’equip de Terra Nostra 
ocupa l’antepenúltima posició, 
amb 4 derrotes, una victòria i 
un empat.

Lluís Maldonado | La Ferreria

L’únic gol del partit, que es va disputar a l’estadi de La Ferreria, el va fer el jugador del Santa María B Ian Pérez, al minut 65

Els de Terra Nostra s’imposen per la mínima (1-0)

El FS Montcada A, més a prop de l’ascens
El primer equip del FS Montcada 
està més a prop d’aconseguir l’as-
cens a la Tercera Divisió Estatal. 
A falta de quatre partits perquè 
acabi la competició, el conjunt de 
Juanjo Amigo manté el liderage al 
grup 1 de la Divisió d’Honor Cata-
lana, amb sis punts de diferència 
sobre el segon classifi cat, el Man-
lleu, amb qui s’enfrontarà al pa-
velló Miquel Poblet el 29 de maig 
en un duel on es podria decidir el 
campió de lliga. 
El FS Montcada té 30 punts i no-
més ha encaixat una derrota, a la 
segona jornada, contra el Ripollet. 
El conjunt local és l’equip menys 
golejat –només n’ha rebut 26– i el 

més golejador, amb 55 dianes en 
11 partits. El ‘pichichi’ de la plan-
tilla és Adil, amb 14 gols, empatat 
amb Isaac Moreno (Lloret) i Mar-
cos Carrasco (Vilafant). 

Valoració. Per al capità del FS 
Montcada, Mario Litrán, la clau de 
la gran campanya que està fent la 
plantilla radica en el bon ambient 
i la confi ança que donen els re-
sultats positius. “Som una pinya 
amb un objectiu molt clar, pujar 
de categoria, i tots treballem amb 
la màxima serietat i exigència per 
aconseguir aquesta fi ta”, ha ex-
pressat Litrán. Respecte a les op-
cions de pujar, el jugador assegura 

que ho tenen bé perquè l’equip 
depèn d’ell mateix: “Tenim un 
coixí de 6 punts i un enfronta-
ment directe amb el segon. Hem 
d’anar partit a partit i guanyar les 
quatre fi nals que ens queden”.
A les dues últimes jornades, el 
FS Montcada ha superat el Pa-
rets –el cinquè classifi cat, amb 
9 punts– per 4-3 i el Malgrat, el 
cuer, per 1-7. “Felicito els juga-
dors perquè el que estan fent és 
espectacular, estan molt motivats 
i il·lusionats”, ha comentat Ami-
go. El FS Montcada jugarà el 15 de 
maig contra el Vilafant, a la setena 
posició, amb 16 punts, al pavelló 
Miquel Poblet | SA

FUTBOL SALA

Primera derrota 
de la UB MiR
Les baixes de Cristian, Jordi Puig, Miquel 
Bachot i el capità Marc Jané van condi-
cionar el desenllaç del segon partit con-
tra Les Franqueses, disputat el 9 de maig 
al pavelló Miquel Poblet. Si una setmana 
abans els montcadencs havien guanyat 
de 32 punts a domicili, en el segon en-
frontament van caure derrotats per 68-72. 
“Els darrers tres minuts vam estar sense 
clarividència, sense encert i esgotats”, 
admet el capità, qui es va perdre el par-
tit per lesió. L’equip va estar limitat en el 
joc interior, només amb Aitor Murúa –a 
la foto– (16 punts) com a referència. “No 
hem pogut entrenar per les baixes –afe-
geix el base Roger Capdevila– i vam so-
breviure com vam poder”, conclou. La UB 
MiR, a Segona Catalana, té dues setmanes 
de descans per recuperar efectius | LM 

BÀSQUET

La Unió manté 
el lideratge
El primer equip del CTT La Unió ha ob-
tingut un resultat desigual a la darrera 
jornada de la lliga, en perdre el 8 de maig 
davant del Sentmenat per 0-6 i guanyar 
el Prat per 6-0. Segons l’entrenador, 
Francisco Javier Aguado, el resultat del 
primer partit és “enganyós, perquè els 
parcials van ser molt ajustats i vam do-
nar participació als jugadors que menys 
havien jugat fi ns ara”. Malgrat la derrota, 
els de Mas Rampinyo mantenen el lide-
ratge del seu grup a falta de dos partits 
per fi nalitzar la fase regular. “Hem viscut 
una de freda i una de calenta en una 
jornada que podria haver acabat amb 
millor sabor de boca”, ha afegit el tècnic. 
Ara l’equip descansa fi ns al 30 de maig, 
quan es disputarà la darrera jornada de 
la lliga al grup 3 de Primera Provincial | LG
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EL PARTIT DESTACAT



30 1a quinzena | Maig 202130 Esports

La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de maig de 2021, va acordar: 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial de reforma interior del Polígon industrial Pla 
d’en Coll de Montcada i Reixac.

SEGON. Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació d’edictes 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 
municipal i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 
23 del RLU.

TERCER. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials (Departament 
Empresa i coneixement (secretaria General de l’Esport i Direcció General d’Indústria), Agència Catalana de l’Aigua, 
ADIF, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Subdirección General de Planificación Ferroviaria), 
Direcció General d’Infraestructures (Departament Territori i Sostenibilitat).

El projecte podrà consultar-se en la web: www.montcada.cat/ajuntament/planejament i en l’apartat e-Tauler.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
10/05/2021
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Una lliçó de vida i esportivitat
ESPORT ADAPTAT

Els equips del FB Montcada i el Malgrat es van fer una foto de família en acabar el matx, disputat el 8 de maig a l’estadi de la Ferreria

Els equips inclusius del FB Montcada es troben en plena forma

Els equips inclusius i adaptats 
del FB Montcada estan en ple-
na forma. L’estadi de la Ferreria 
va acollir el 8 de maig al matí 
una nova jornada dels conjunts 
A i B, que es van enfrontar al 
Torre Baró i al Malgrat, respec-
tivament. 
El menys important va ser el 
resultat, tal com destaca l’entre-
nador d’ambdós conjunts, Juan 
García: “El que volem és que 
els jugadors s’ho passin bé i 
gaudeixin, com qualsevol al-
tra persona, practicant el seu 
esport favorit, el futbol”. No-
més cal estar cinc minuts veient 

un dels partits per comprovar 
que l’objectiu es compleix amb 
escreix. La seva cara de felici-
tat ho diu tot d’aquest grup de 
jugadors, líders en compromís 
i motivació. 
“El projecte està funcionant 
molt bé, hi ha molt bon am-
bient i els futbolistes estan 
fent una bona evolució”, co-
menta el tècnic.

Esportivitat. Al terreny de joc es 
respira una rivalitat sana, sense 
perdre l’essència de la competi-
tivitat perquè a tothom li agra-
da guanyar, però no passa res 
si no s’aconsegueix la victòria. 

Un altre aspecte que contras-
ta amb el futbol convencional 
és que des de la graderia i les 
banquetes no s’increpen els 
àrbitres, amb qui existeix una 
relació cordial. Un exemple és 
la situació que es va viure al 
partit contra el Malgrat, quan 
el col·legiat va anul·lar un gol 
al FB Montcada. L’àrbitre va 
cridar els jugadors d’ambdós 
equips per explicar-los el mo-
tiu de la seva decisió i aquí es 
va tancar el tema, sense insults 
ni aldarulls per part de ningú. 
Tota una lliçó d’esportivitat i 
de vida.
                 VIDEO A LAVEU.CAT

Sílvia Alquézar | La Ferreria

Dues jugadores 
amb les seleccions 
catalana i estatal
Laura Ballesta i Jénifer Arce juguen als equips inclusius 
del FB Montcada i pertanyen a la Fundació Adimir

Laura Ballesta i Jénifer Arce participaran al juny a l’estada formativa de l’equip estatal, a Mallorca
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Les jugadores dels equips in-
clusius del FB Montcada Laura 
Ballesta i Jénifer Arce, que perta-
nyen a la Fundació Adimir, han 
estat convocades per participar a 
les jornades de tecnifi cació amb 
les seleccions catalana i espanyo-
la de futbol per a persones amb 
paràlisi cerebral. El 8 de maig, 
van assistir a la primera trobada 
amb el combinat català, al CAR 
de Sant Cugat, i el dia 29, hi ha 
prevista una segona convocatò-
ria. D’altra banda, del 24 al 27 
de juny, assistiran a una estada 
formativa amb l’equip estatal, 
que tindrà lloc a Mallorca.
Les dues futbolistes, que han co-
mençat aquest any a jugar a fut-
bol, estan molt contentes amb 
l’experiència. “És una gran 
oportunitat per millorar”, co-

menta Jénifer. Del primer en-
trenament amb la selecció ca-
talana, Laura explica que van 
practicar “les habilitats amb 
el peu, la conducció de la pi-
lota i el xut a porteria per ser 
unes grans professionals del 
futbol”.

Col·laboració. El FB Montcada 
ha arribat a un acord amb l’As-
sociació de disCapacitats Alt 
Maresme (Adiam) perquè les 
dues jugadores locals tinguin 
fi txa federativa i puguin parti-
cipar a les convocatòries de les 
seleccions. “Els nostres equips 
no estan federats i, d’aquesta 
manera, les jugadores poden 
formar part d’aquest projec-
te”, argumenta el tècnic dels 
equips inclusius del FB Mont-
cada, Juan García.

Sílvia Alquézar | La Ferreria
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Juan David Fuentes, veí de 
Mas Rampinyo de 18 anys 
d’edat, s’ha proclamat campió 
de lliga amb el juvenil B del 
FC Barcelona, al grup 7A de 
la Primera Divisió Nacional. 
La Veu ha parlat amb el davan-
ter montcadenc sobre la seva 
trajectòria al planter del club 
blaugrana.

Quin balanç fas de la tempo-
rada actual?
Hem fet un gran any, ja que 
només hem perdut un partit i 
n’hem empatat un altre. Estem 
contents perquè hem assolit un 
bon nivell, tot i que no ha es-
tat una temporada fàcil perquè 
som una plantilla força jove. 
A nivell individual, m’hauria 
agradat jugar més partits, però 
el balanç també és positiu.

L’any que ve faràs el salt al 
juvenil A?
Sí, ja m’ho han confi rmat. 
Quines expectatives tens?
El meu objectiu és fer-ho el 
millor possible, aprendre molt 
i continuar al Barça el màxim 
temps possible. Tinc un any 
més de contracte i, quan acabi 
la temporada, el club i jo deci-
direm el que és el millor.
Què suposa per a tu jugar al 
Barça?
És un somni per a qualsevol in-
fant jugar en el millor club del 
món, que és el Barça. Intento 

aprofi tar al màxim l’oportuni-
tat que em van donar. Vaig ar-
ribar al club blaugrana amb 14 
anys, quan encara era cadet. 
Abans havia jugat al FB Mont-
cada i al Tecnofutbol.
La possibilitat de jugar al 
primer equip blaugrana, 
com la veus?
Aquest és el somni de qualse-
vol jugador del planter del Bar-
ça. És possible, però no és fàcil. 
Alguns companys meus, com 
l’Ilash Moriba, ja ho han acon-
seguit. Amb aquest jugador he 
jugat a les categories inferiors 
i anàvem junts al taxi que ens 
venia a recollir a la tarda per 

anar a entrenar perquè vivim 
a prop –Moriba és de Santa 
Coloma de Gramanet.
Des de fa dos anys vius a la 
Masia. Com és la vida allà?
Al principi es fa dur perquè 
deixes la família per passar a 
conviure amb els companys 
d’equip. Però és una experiència 
molt enriquidora, ens cuidem 
molt i ens ajuden en tot el que 
necessitem. La Masia és un re-
ferent pels valors que ensenya.
Quins són aquests valors?
Ens ensenyen la importància 
de la companyonia, la humili-
tat, el treball en equip, la lluita 
o el fet de no rendir-se mai.

Quin balanç fas de la teva 
trajectòria al Barça?
Més que positiva. Estic apre-
nent molt i, per ara, m’han 
respectat les lesions. El que 
aprens al Barça i a la Masia no 
ho trobes enlloc.
Jugues de davanter. Com et 
defi niries com a jugador?
Sóc un futbolista amb potèn-
cia, bastant ràpid i un bon 
xut. M’adapto al que necessita 
l’equip i intento fer-ho el millor 
possible. 
Tens un gran olfacte en atacl. 
Ets el pichichi amb 10 gols. 
Sempre intento aprofi tar les 
oportunitats que se m’ofereixen.

ENTREVISTA A JUAN DAVID FUENTES

Sílvia Alquézar | Montcada

‘El que s’aprèn al 
Barça i a la Masia 
no ho trobes enlloc’
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El futbolista montcadenc Juan David Fuentes va arribar al FC Barcelona amb 14 anys, quan encara era un jugador de la categoria cadet

El montcadenc s’ha proclamat campió de lliga amb 
el juvenil B, sent el màxim golejador de l’equip 

‘El somni de qualsevol 
jugador del planter és 
debutar amb el primer 
equip del FC Barcelona’

El juvenil A del FS Montcada 
va plantar cara al FC Barce-
lona en el darrer matx de la 
temporada del conjunt d’Álex 
Navalón al pavelló Miquel Po-
blet, el 8 de maig, correponent 
a la penúltima jornada de la se-
gona fase a la Divisió d’Honor 
Estatal. Malgrat el bon joc dels 
montcadencs, els blaugrana es 
van acabar imposant per 5-8 
en un partit trepidant, on el FS 
Montcada no va tirar la tova-
llola en cap moment. 
El Barça es va avançar amb 
un 0-2, però abans del des-
cans els locals van empatar. 

Els barcelonins van capgirar 
el marcador amb tres gols que 
van obrir una diferència que ja 
no va ser capaç de neutralitzar 
l’equip montcadenc. Tot i la 
derrota, l’entrenador s’ha mos-
trat satisfet del joc del seu con-
junt. “Vam jugar 40 minuts 
gairebé perfectes. La planti-
lla va exhibir un alt nivell, 
destacant la gran actuació 
dels porters. Vam jugar de tu 
a tu al Barça i crec que l’afi -
ció es va divertir”, ha valorat 
Navalón. 

Balanç. Les estadístiques del 
juvenil A són molt positives. 

A la primera fase, l’equip va 
sumar 8 victòries, 4 empats i 
4 derrotes, cap al pavelló Mi-
quel Poblet. A la segona fase, 
contra els rivals més difícils de 
la categoria, el juvenil A ha do-
nat la cara i només ha perdut 
a casa contra l’Hospitalet i el 
Barça, el primer i segon clas-
sifi cat, respectivament. “Estic 
molt content pel treball de 
la plantilla al llarg de tota 
la temporada”, ha manifestat 
Navalón, qui ha tingut unes 
paraules de reconeixement 
per als jugadors de tercer any 
que enguany ja posen el punt 
fi nal a la seva etapa formativa. 

“Tancar aquest període amb 
un partit com el que van pro-
tagonitzar contra el Barça és 
molt bonic”, ha afegit. El FS 
Montcada disputarà el darrer 

partit de la temporada a la pis-
ta de Les Corts. amb qui a la 
primera volta van empatar a 
10 gols al Miquel Poblet en un 
altre partit dels que fan afi ció.

Els montcadencs van perdre per 5-8 en el darrer partit de la temporada a casa

El juvenil A del FS Montcada 
planta cara al FC Barcelona

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR ESTATAL

Rubén Rojano controla una pilota davant la pressió d’un jugador del Barça

Sílvia Alquézar | Redacció
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José Valera
Amb una llarga trajectòria en el món de la música, José Valera, de 48 anys, viu un bon moment pro-
fessional amb la publicació del seu primer disc amb la banda d’indie pop La Nena Samsó, fundada 
per la cantant menorquina Enka Alonso i el guitarra i la veu del conjunt barceloní Les Atxes, Marc 
Alongina. L’àlbum, titulat ‘Gana ferotge’, ha rebut crítiques excel·lents de revistes especialitzades 
com ‘Enderrock’, que destaquen la força i l’originalitat d’aquesta nova proposta en el panorama de 
música indie en català. Valera s’ha acoplat perfectament al grup, aportant la seva experiència a la 
percussió –també toca la bateria a Les Atxes– i en els arranjaments dels temes. Un dels primers 
concerts de presentació del disc es farà a Montcada el 22 de maig, en el marc de la Festa Major. 
El músic compagina la música amb la feina al taller d’artesania que va obrir fa tres anys al carrer 
Clavell de Montcada centre, on dona sortida a una altra de les seves inquietuds. 

‘Em defi neixo com 
un obrer de la cultura’

D’on li ve la passió per la música?
Des que tinc memòria, sempre 
m’ha interessat. A l’esco-
la Font Freda, ja tocava amb 
alguns companys de classe i, a 
secundària, vaig formar la meva 
primera banda.
Què hi deien a casa seva?
Els meus pares van detectar de 
seguida la meva habilitat amb els 
instruments. Em van regalar el 
primer piano i després van venir el 
baix, la bateria, la guitarra... M’hi 
passava moltes hores practicant 
pel meu compte i tenia clar que de 
gran volia ser músic.
La seva família li donava suport?
Em deia que com afi ció estava bé, 
però que havia d’estudiar coses 
que em servissin per guanyar-
me la vida. Reconec que viure 
de la música és complicat, però 
soc molt tossut, perquè crec que 

a la vida has d’apostar pel que 
realment t’agrada.
Com van ser els inicis?
El meu primer grup amb cara 
i ulls va ser Normando Bulla, 
amb el que vam fem molts 
concerts durant els anys noranta, 
participant a festivals com Gatzara 
i ‘Les 8 hores de rock’, que es feien 
a Montcada, així com al festival 
BAM de Barcelona. També vaig 
estar al grup Once Varas i, més 
tard, al 2006, vaig fundar El turno 
del pez Simón, que va tenir una 
activitat intensa durant cinc anys.
Quins són els seus referents?
Sempre he devorat molta música i 
m’agrada la que em fa sentir coses, 
sigui de l’estil que sigui, des de la 
clàssica fi ns al postpunk, passant 
pel fl amenc, el jazz o el country. 
M’han marcat artistes com 
The Clash, Bowie, Joy Division, 

Parálisis Permanente o The Cure, 
però he passat per etapes de 
gustos molt diferents i totes m’han 
aportat alguna infl uència.

Com arriba a La Nena Samsó?
Al 2018, m’incorporo com a 
teclista a Les Atxes, grup liderat 
per Marc Alongina que, dos anys 
després, funda el nou grup amb 
la seva companya sentimental 
i creativa, Enka Alonso. Quan 
m’assabento que busquen un 
bateria, m’ofereixo. Em resultava 
molt motivador formar part d’un 
projecte poètic sense límits 

sonors, amb dos amics i persones 
extraordinàries.  
Content d’actuar a Montcada per 
la festa major?
Sí, em fa il·lusió presentar el disc 
en el marc d’un espai dedicat 
a grups locals, una iniciativa 
encertada, tenint en compte el 
context de pandèmia i la gran 
quantitat de  grups que hi ha al 
municipi. L’assignatura pen dent 
seria disposar d’espais d’assaig 
municipals, tal com hi ha a altres 
poblacions del voltant com Ripollet 
i Cerdanyola.
Algun altre projecte musical?
Estic preparant un nou disc amb 
El turno del pez Simón, que podria 
veure la llum a fi nal d’any i que 
inclourà temes meus, la majoria 
en català. Obrim una nova etapa 
amb el nom de L’escena del crim, 
amb nous membres i un estil més 

madur. No abandonem la crítica 
social, però hi ha més poesia. 
Quan descobreix la faceta d’artesà?
A partir de la relació sentimental amb 
una artesana. Amb ella començo a 
crear els meus primers objectes, 
principalment de fusta, i a moure’m 
per les fi res d’artesania. Descobreixo 
que se’m dona bé –de més jove 
també havia pintat– i abandono el 
món laboral convencional per iniciar 
aquest nou camí. 
És quan decideix obrir un taller.
Sí, ja fa tres anys. Treballo per a 
fl oristeries, però també tinc una 
línia més artística. Una les meves 
creacions més personals són 
les ‘arteules’. Les faig a partir de 
teules rústiques que transformo 
en objectes d’art aplicant diferents 
tècniques. En aquest àmbit i en el de 
la poesia i la música, em defi neixo 
com un obrer de la cultura.

‘Viure de la música és 
complicat, però a la 
vida has d’apostar pel 
que realment t’agrada’

Músic i artesà
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