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Tall de metro
Corte de metro

Afectació

Afectación 1/7 - 31/8
Trinitat Nova (estació tancada)
Trinitat Nova (estación cerrada)

1/7 - 12/9
Totes les estacions tancades
Todas las estaciones cerradas
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Transport 

alternatiu

Transporte 
alternativo

Un servei de bus especial cobrirà les estacions tancades en l’horari de metro en les dates
de cada afectació (no es garanteix l’enllaç a metro en les darreres sortides).
També la línia regular de bus D50 cobreix bona part de la zona afectada en el seu horari (consulteu-lo a tmb.cat).

Un servicio de bus especial cubrirá las estaciones cerradas en el horario de metro en las fechas
de cada afectación (no se garantiza el enlace a metro en las últimas salidas).
También la línea regular de bus D50 cubre buena parte de la zona afectada en su horario (consúltelo en tmb.cat).
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Bus especial 1/7 a 31/8

Bus especial 1/9 a 12/9

D50

També teniu aquesta opció de transport des de Torre Baró | Vallbona ( horari  rodalies.gencat.cat

También tiene esta opción de transporte desde Torre Baró | Vallbona ( horario rodalies.gencat.cat)
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Disculpeu les molèsties
Disculpe las molestias
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Info:

 @TMBinfo / tmb.cat
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COVID-19

Els CAP de Montcada ja han 
obert les agendes per vacunar 
tota la població contra la Co-
vid-19 a partir dels 16 anys. Les 
persones interessades han de 
demanar cita telemàticament. 
Es recorda que en el moment 
d’introduir les dades al sistema 
cal posar el CIF en lletres ma-
júscules i, en el cas que hi hagi 
problemes informàtics per fi xar 
la data, es recomana enviar una 
incidència a través del portal de 
programació de visites.
Les cites es van programant set-
manalment en funció del nom-
bre de vacunes que arriben, per 
això les agendes s’omplen amb 
rapidesa, fet que difi culta po-
der atendre la demanda de sol-
licituds amb la rapidesa que la 
direcció dels CAP voldria. 

Repunt. L’augment de contagis 
registrats en els darrers dies ha 
obligat els centres d’atenció pri-
mària locals a reforçar el nom-
bre de gestors covid i el servei 
d’infermeria. Per aquest motiu, 
es recorda a la ciutadania la im-
portància de vacunar-se i de no 
relaxar les mesures de prevenció 
en les trobades socials, ja que la 
variant Delta del virus té una 
transmissió molt alta i s’està es-
tenent a gran velocitat.
Montcada i Reixac també està 
vivint la cinquena onada de con-
tagis, sobretot entre adolescents, 

que ha fet disparar les dades 
Covid, tal com passa a la resta 
de Catalunya. En el moment 
de tancar aquesta edició, el risc 
de transmissió s’havia triplicat, 
passant de l’1,21 al 3,77, mentre 
que el risc de rebrot s’havia mul-
tiplicat gairebé per set, situant-se 
en 1.674, per sobre de la mitjana 
de Catalunya, que era de 1.552. 
Aquesta situació està distor-
sionant el funcionament normal 
dels CAP, que han de duplicar 
esforços per fer les proves PCR 
a les persones amb simptoma-
tologia –els contactes directes 
són derivats a Sant Andreu–, 
afectant l’agenda de visites per 
d’altres consultes mèdiques.
En el moment de tancar aques-
ta edició, a Montcada ja havien 
rebut la pauta completa de vacu-
nació prop de 14.000 persones.

Pilar Abián | Montcada

ELEVADA DEMANDA 
La principal difi cultat dels CAP 
actualment és absorbir la gran quantitat 
de persones que es vol vacunar
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La campanya avança 
a bon ritme i prop de 
14.000 montcadencs 
ja han rebut la pauta 
completa de vacunació

Ainhoa, una de les primeres joves del municipi a vacunar-se al CAP Les Indianes, rebent la primera dosi de la pauta contra el virus 

Atenció especial per a les embarassades
Segons un estudi internacional, 
les embarassades no tenen més 
risc de contraure la Covid, però 
si emmalalteixen tenen un 50% 
més de probabilitats de tenir 
complicacions. És per aquest 
motiu que des de l’atenció pri-
mària i l’ICS es fa un seguiment 
personalitzat de les gestants o 
de les dones que acaben de ser 
mares i són positives del virus o 
bé contactes estrets de persones 
que han donat positiu i han de fer 
aïllament. 
“L’objectiu d’aquest suport, que 
realitza el Servei d’Atenció a 
la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR), és detectar possibles 
complicacions en l’estat de salut 
de pacients asimptomàtiques o 
amb símptomes lleus i tranquil-

litzar-les en un moment rellevant 
com l’embaràs i el postpart, així 
com resoldre dubtes relacionats 
amb la Covid-19 i la maternitat, 
el nadó o la lactància”, explica 
Montse Barea, una de les tres 
llevadores que treballen al CAP 
Les Indianes. Aquest seguiment 
es fa via telefònica i està centra-
litzat a l’ASSIR Muntanya de Sant 
Andreu.
La consulta de seguiment es 
va implantar l’abril de 2020 i la 
porten a terme professionals de 
ginecologia i obstetrícia, llevado-
res i tècniques en cures auxiliars 
d’infermeria (TCAI).
El col·lectiu d’embarassades re-
quereix atenció especial per un 
doble motiu. D’una banda, la 
gestació sol ser un període deli-

Els CAP del municipi obren les agendes per 
vacunar tota la població major de 16 anys
Les cites s’han de programar de forma telemàtica i es van donant en funció del nombre de vacunes que arriben setmanalment

VIDEO A LAVEU.CAT

Diana C.
Bonelo

‘Tinc pensat viatjar i estar va-
cunada en permetrà fer-ho 
sense haver-me de sotmetre 
a les PCR, que són una mica 
molestes, la veritat’.

‘Tan aviat com vaig saber que 
començaven amb la meva 
franja d’edat, vaig contactar 
amb la meva metgessa. La 
vacuna em dona tranquil·litat 
amb el meu entorn’.

TESTIMONIS

M. Carmen
Marín

cat, amb moltes incerteses i de 
l’altra, pot donar complicacions 
en cas de contagi de la Covid, 
especialment durant el tercer tri-
mestre | PA

G
ET

TY
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PÀG. 09

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
La ciutadania decidirà quines actuacions
executarà l’Ajuntament per valor 
de 285.000 euros

Els veÏns es van concentrar l’1 de juliol entre el carrer Lloret i l’avinguda de Catalunya de Mas Rampinyo en senyal de protesta

S. Alquézar/ L. Maldonado | Mas Rampinyo
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El govern municipal 
pren nota de les 
queixes en assemblea 
pública i es compromet 
a estudiar solucions

Reduir l’elevat trànsit rodat pel 
mig del barri, actuar contra la 
inseguretat, millorar la neteja 
dels carrers, acabar amb l’ocu-
pació d’habitatges i dotar de 
més serveis i equipaments Mas 
Rampinyo i Mas Duran són les 
principals demandes dels veïns 
que es van mobilitzar l’1 de juliol 
per exigir solucions a l’Ajunta-
ment. Un centenar de persones 
es van concentrar entre el carrer 
Lloret i l’avinguda Catalunya 
“per dir prou a la degradació 
del barri”, segons va explicar 
un dels portaveus del col·lectiu, 
Marc Martínez, qui va parlar de 
“sentiment d’abandonament i 
aïllament”.

Trobada prèvia. La mobilització es 
va fer dos dies després de la reu-
nió convocada a La Unió amb 
representants del govern muni-
cipal i en la qual van participar 
els regidors de Policia Local i 
Protecció Civil, Oriol Serratusell 
(ECP), el de Serveis Municipals 
i Via Pública, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), i el de Mobilitat, 
Jaume Teixidó (ERC). 
La pacifi cació del trànsit rodat 
al nucli antic de Mas Rampinyo 
i a Mas Duran va ser un dels te-
mes més debatuts durant la reu-
nió. Els veïns van manifestar la 
seva preocupació davant la cir-

culació de camions pesants pels 
carrers principals, provinents 
de la C-17 per connectar amb 
la C-58, així com de l’excés de 
velocitat dels vehicles al seu pas 
pel barri. En aquest sentit, van 
plantejar diverses mesures com 
ara la instal·lació d’una càmera 
de seguretat per controlar l’ac-
cés dels vehicles i la construcció 
de més passos elevats d’obra 
per reduir la velocitat dels cot-
xes i motocicletes.

Ocupacions i neteja. Altres de les 
qüestions que més preocupen al 
veïnat són les constants avaries 
de les escales mecàniques sota 
l’R3, causades per actes vandà-
lics, i l’ocupació il·legal d’habitat-
ges com és el cas de l’illa de pisos 
del carrer Sant Ignasi, 31, on hi 
ha problemes de convivència i 

de brutícia. Sobre aquesta qües-
tió, Serratusell va comentar que 
l’Ajuntament està treballant a ni-
vell judicial per trobar-hi solució. 
També es va parlar de la neteja 
del barri, que el veïnat considera 
insufi cient, i de les molèsties que 
ocasionen el botellot a la zona 
del parc de la Llacuna i la pràc-
tica esportiva a les noves pistes 
de bàsquet, a la nit. Així mateix, 
el col·lectiu va reivindicar equi-
paments com un escola bressol i 
un centre d’atenció primària. En 
aquest sentit, Teixidó va indicar 
que “un tercer CAP al muni-
cipi és difícilment assumible”. 
No obstant això, els edils es van 

comprometre a mantenir noves 
reunions amb el veïnat per inten-
tar trobar solucions a les seves 
queixes. “La nostra voluntat 
és copsar la preocupació de 
la ciutadania per millorar la 

gestió de l’Ajuntament”, va ma-
nifestar de la Torre, qui va pro-
posar al veïnat fer una visita pel 
barri per recollir sobre el terreny 
les seves reivindicacions.

VIDEO A LAVEU.CAT

Un centenar de persones es mobilitza al carrer després de traslladar les seves reivindicacions al consistori en una assemblea

Veïns del barri reclamen més serveis, 
presència policial i control del trànsit 

MAS RAMPINYO I MAS DURAN

Els veïns i els representatnts municipals van fer una trobada a La Unió el 29 de juny

Els veïns amenacen 
amb noves protestes
si l’Ajuntament no atén 
les seves demandes
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L’acte va servir per retre homenatge a Joan Liébana, qui va ser portaveu del Sindicat a Montcada, i que va morir el 17 de juny

El Sindicat de Llogateres surt en defensa 
de la Llei catalana, recorreguda al TC
L’entitat anima la ciutadania a sindicar-se per lluitar contra la ‘desprotecció’ en què asseguren es troben les persones que lloguen

“Cal que la ciutadania s’unei-
xi en defensa de la Llei Cata-
lana de Lloguer”. Aquest és 
el missatge que el Sindicat de 
Llogateres va traslladar als as-
sistents a l’assemblea que va 
fer el 26 de juny a la plaça de 
l’Església per informar sobre la 
normativa que tot just acaba 
d’entrar en vigor i sobre la qual 
planeja l’amenaça de suspen-
sió, després que el govern espa-
nyol hagi presentat un recurs 
en contra davant del Tribunal 
Constitucional, entenent que la 
Llei incompleix la Constitució 
i l’Estatut. 
Rodrigo Martínez, portaveu 
del Sindicat a Barcelona, va 
parlar de la importància d’or-
ganitzar-se per defensar els 
drets dels llogaters: “La situ-
ació en què ens trobem ara 
és d’enorme desprotecció, 
tenim una LAU –Ley de Ar-

rendamientos Urbanos– que 
fa que el mercat de lloguer 
sigui salvatge i, a tot això, se 
suma l’impacte de la pandè-
mia. Per tot plegat, és impor-
tant lluitar pels nostres drets 
i aconseguir victòries, encara 
que siguin parcials, com la 
regulació dels lloguers a Ca-
talunya”. 

Normativa catalana. A l’espe-
ra de la decisió que prengui 
el TC, el Sindicat va explicar 
a l’assemblea informativa les 
principals claus de la regulació 
de lloguers en vigor a Catalu-
nya, perquè les persones que 
han de llogar un habitatge les 

Pilar Abián | Montcada
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La normativa que 
acaba d’entrar en vigor 
fi xa limitacions de preu 
als nous contractes

tinguin en compte. Els nous 
contractes no poden superar el 
preu del l’anterior lloguer i no 
s’hi poden afegir noves despe-
ses com ara l’IBI o la comuni-
tat; els lloguers s’han d’ajustar 
al preu que marca l’índex que 
fi xa la Llei; hi ha 61 munici-
pis –entre els quals, Montcada 
i Reixac– considerats com a 
mercat tens d’habitatge, on els 

preus del lloguer estan limitats i 
vulnerar la regulació pot impli-
car sancions econòmiques.

Sentit homenatge. L’acte també 
va servir per retre homenatge 
al fi ns ara portaveu del Sindicat 
a Montcada, Joan Liébana, de 
30 anys i bomber de professió, 
qui va perdre la vida el dia 17 
mentre participava en l’extin-

ció d’un incendi a Vilanova i 
la Geltrú. Els seus companys 
van recordar el compromís que 
tenia amb l’entitat i la predispo-
sició a ajudar les persones que 
demanaven suport. A l’acte hi 
van assistir una setantena de 
persones, entre les quals, l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
acompanyada d’altres regidors 
del govern municipal.

HABITATGE
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L’illa que en el seu dia forma-
ven l’antic Mercacom i la disco-
teca HJ, entre els carrers Santa 
Fe i Anselm Clavé i la plaça 
d’Espanya, acollirà l’any 2022 
un supermercat Aldi, segons 
les previsions inicials. Al Ple 
del mes de juny es va aprovar 
per unanimitat de forma provi-
sional el Pla Especial que disse-
nya i estableix la confi guració 
del solar. El tinent d’alcalde de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sànchez 
(ERC), va assenyalar que la re-
ordenació del sector és positiva: 
“Afavoreix la continuïtat de 
l’eix urbà i comercial, integra 
l’entorn residencial i permet 
dignifi car una zona degrada-
da”.  El projecte de la cadena 
de supermercats –pro pietària 
majoritària dels terrenys– tam-
bé preveu una setantena habi-
tatges que, de moment, no es 
construiran. 
El punt va ser aprovat amb la 
unanimitat de tots els grups 
municipals, tot i que des de 

l’oposició, la regidora del 
PSC Inés Fernández va recor-
dar a Sánchez “la necessitat 
d’apostar també pel comerç 
de proximitat”. La resposta 
de l’edil va ser que el projecte 
enfortirà el teixit comercial de 
la zona: “Interessa que arribin 
a Montcada empreses amb 
gran ca pacitat inversora que 
creïn riquesa i generin llocs 
de treball”, va dir de l’actuació 
urbanística  L’Ajuntament rebrà 
un 10% del percentatge d’apro-
fi tament, tant sigui en compen-
sació econòmica o de pisos –en 
el cas que es dugui a terme la 
promoció residencial.

PGM a Mas Duran. Al Ple ordinari 
de juny també es va aprovar pro-

visionalment la modifi cació del 
Pla General Metropolità (PGM) a 
Mas Duran, tràmit que va rebre el 
vistiplau inicial a la sessió plenària 
del març. El canvi de planejament, 
motivat per la petició de l’empre-
sa propietària dels terrenys, con-
vertirà en sòl residencial part de 
l’actual sòl comercial previst en 
tres fi nques de l’avinguda Europa 
que ocupen 3.500 m2. Els habi-
tatges que es construeixin arran 
la modifi cació seran de protecció 
ofi  cial de lloguer. 

Moció rebutjada. El Ple va deses-
timar la moció presentada per Cs 
en contra de la implementació 
de nous peatges a les autovies i 
autopistes de l’Estat després de 
la seva liberalització. La proposta 
només va comptar amb el suport 
del grup taronja, ja que el PSC 
hi va votar en contra i el govern 
municipal –ECP i ERC– va fer 
un vot diferenciat, abstenint-se a 
tots els punts excepte el que plan-
teja no crear nous impostos, que 
va votar en contra.

El solar buit de la plaça d’Espanya 
acollirà un supermercat Aldi

PLE DE JUNY

La cadena de botigues presenta un projecte que es podria executar al 2022

Lluís Maldonado | Redacció

L’illa on es construirà el nou supermercat va acollir en la dècada dels anys 80 i fi ns a fi nals dels 90 un mercat i una discoteca
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L’ACTIC és una certificació que 
permet a qualsevol persona acre-
ditar la seva competència digital, 
entesa com la combinació de 
coneixements, habilitats i actituds 
en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) 
mitjançant un examen virtual, que 
s’avalua automàticament.

Les proves a la Biblioteca Elisenda es 
fan de dilluns a divendres (15.30 h),
excepte a l’agost.

Per registrar-se i demanar cita per 
a l’examen: https://actic.gencat.cat

La Biblioteca Elisenda 
de Montcada és centre 

col·laborador d’ACTIC

A més, comptem amb llibres de tots els nivells perquè 
els usuaris se’ls puguin endur en préstec per preparar-
se l’examen.

Coneix tota

la informació

de l’Ajuntament

de Montcada

i Reixac

nntt

Canal MiRactualitat

678 032 567 Envia ALTA

@ajuntament.montcada

@ajmontcada

www.montcada.cat

@ajmontcada

APP Montcada i Reixac
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Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament ha reclamat a 
l’ICS i a CatSalut que la ciuta-
dania del municipi sigui atesa 
a qualsevol centre d’urgències, 
encara que no es tracti del seu 
l’ambulatori de referència. En-
titats veïnals han fet arribar al 
consistori queixes d’algunes per-
sones a les quals se’ls hi ha negat 
l’atenció d’urgències al CUAP 
Cerdanyola-Ripollet, en no ser 
el centre adscrit a Montcada i 
Reixac, tot i estar ubicat molt a 
prop del barri de Terra Nostra. 
Arran d’aquestes denúncies l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
va presentar una queixa ofi cial 
al Departament de Salut.

Compromís. “El CatSalut i 
l’ICS s’han compromès a es-
brinar per què es nega l’atenció 
al veïnat de Montcada i Reixac 
al CUAP Cerdanyola-Ripollet 
i a informar l’equip d’aquest 
centre que qualsevol persona 
ha de ser atesa d’urgències si 

així ho demana”, ha explicat 
la regidora de Serveis Socials, 
Polítiques d’Inclusió i Sanitat, 
Mar Sempere (ECP). En cas 
que algun usuari es trobi amb 
la negativa de ser atès, es reco-
mana que faci una queixa per 
escrit. El centre d’urgèn cies de 
referència de Montcada i Rei-
xac és el CUAP Casernes de 
Barcelona, donat que la ciutat 
forma part de la zona sanitària 
Barcelona Centre.

Mobilització. La Taula per la Sa-
lut de Montcada va participar a 
la protesta feta el 30 de juny a 
Barcelona per la Confavc, enti-
tats veïnals i la plataforma Marea 
Blanca, per reivindicar una sani-
tat de proximitat forta, després 
de l’afectació que la pandèmia ha 
tingut sobre els centres d’atenció 
primària i els consultoris locals. 
Una de les demandes de la Taula 
és recuperar al 100% el dispensa-
ri de Can Sant Joan, on ara no-
més hi ha el servei d’infermeria. 

EL CUAP de Cerdanyola 
també ha d’atendre les 
urgències de Montcada

SANITAT PÚBLICA

L’ICS i CatSalut han atès la queixa del consistori referida al CUAP Cerdanyola-Ripollet 

El pla d’urbanització 
de l’espai inclou una 
setantena d’habitatges 
que, de moment, no 
s’edifi caran
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El Ple de l’Ajuntament va apro-
var per unanimitat en la sessió 
de juny l’adhesió del municipi 
a l’acord marc de subministra-
ment d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals 
de Catalunya a través del Con-
sorci Català pel Desenvolupa-
ment Local (CCDL) per encàr-
rec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM). Mitjançant 
el procediment de subhasta 
electrònica, s’han adjudicat dos 
lots de baixa tensió (menys i 
més de 15 kW) a l’empresa En-
desa Energia i un d’alta tensió 
a Iberdrola Clients per un im-
port de 953.000 euros. 

Compra anual. El contracte, amb 
una durada de dotze mesos, es 
va iniciar l’1 de juliol i es podrà 
prorrogar per tres períodes més 
de 12 mesos cadascun. Segons 
han assenyalat els responsables 
de Serveis Municipals i Via Pú-

blica, Juan Carlos de la Torre 
(ECP) i de Mobilitat, Jaume 
Teixidó (ERC), la compra 
agregada d’energia permet un 
estalvi econòmic per a l’Ajunta-
ment i garanteix l’origen reno-
vable de la mateixa.

Adhesió del municipi a una 
compra agregada d’energia

PLE DE JUNY

Tots els grups municipals voten a favor de la iniciativa, liderada per l’ACM

Laura Grau | Montcada

La compra agregada d’energia suposa un estalvi i garanteix l’origen renovable de la mateixa
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Alternatives a les grans 
companyies energètiques

En un moment en què el preu 
de l’energia s’està disparant fi ns 
a màxims històrics, generant in-
gents benefi cis a les companyies 
que dominen el mercat –Endesa, 
Iberdrola, LP, Repsol i Naturgy–, 
algunes veus crítiques amb l’ac-
tual model energètic proposen 
als consumidors passar-se a em-
preses alternatives amb seu al 
territori català, que aposten per 

les renovables, paguen sous dig-
nes als seus empleats i no tenen 
cap vinculació amb el sistema de 
‘portes giratòries’. “El llistat d’ex-
càrrecs polítics que han acabat 
als consells d’administració de les 
grans companyies és escandalós 
i posa sota sospita els criteris de 
regulació de preus”, va denunciar 
un dels ponents, Sergi Argelés, a la 
xerrada informativa que es va fer el 
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30 de juny a la Casa de la Vila. Una 
de les opcions “per fugir de la 
màfi a de les energètiques”, com 
les va anomenar Alfons Borrego, 
és la cooperativa catalana Som 
Energia. Fundada al 2010, ja 
compta amb més de 70.000 so-
cis i 130.000 contractes, sent una 
de les més importants d’Europa. 
Tot i que aquest tipus de compa-
nyies només poden fer ombra als 
gegants energètics en l’àmbit de 
la comercialització –en els de la 
producció i la distribució, l’ofer-
ta és poc signifi cativa–, Borrego 
considera que “poden obrir una 
escletxa en el model de consum 
actual i, alhora, garantir que els 
llocs de feina i els impostos que 
graven la factura de la llum i el 
gas es queden a Catalunya”. 

Suport. Els organitzadors de la 
xerrada van oferir assessorament 
a les persones assistents interes-
sades a canviar de companyia i 
a apostar per comercialitzadores 
que estiguin al marge de l’oligo-
poli energètic, com Som Energia i 
Bon Preu, entre d’altres | LG
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Proposta de la Plataforma per 
millorar els passos a nivell
La Plataforma Tracte Just Soterrament Total ha presentat a l’Ajun-
tament una proposta de millora dels passos a nivell per garantir la 
seguretat dels vianants i habilitar espais d’espera adequats. Aquesta 
és una demanda que el col·lectiu ha expressat reiteradament, tant 
al consistori com a Adif, ja que els passos els transiten diàriament 
centenars de persones i de vehicles. Precisament per aquest motiu, 
la Plataforma ha reclamat als responsables de la infraestructura ferro-
viària que resolguin les contínues avaries que hi ha hagut en els dar-
rers mesos a les barreres del pas del carrer Bogatell. D’altra banda, el 
col·lectiu ha fet constar la seva preocupació pels atropellaments que 
hi ha hagut recentment a les vies –amb el resultat d’un mort i un ferit 
greu– i el seu neguit pel retard en l’aprovació defi nitiva del projecte 
de soterrament de l’R2 al seu pas pel municipi, prevista per al mes 
de maig. “A les Jornades pel Soterrament ens van dir que el tràmit 
era imminent, però els mesos van passant i ens trobem amb un nou 
endarreriment”, han lamentat membres de la Plataforma | PA

Aprovat el conveni per construir 
la nova escola bressol municipal
El Ple del consistori ha 
aprovat per unanimitat 
el conveni amb el De-
partament d’Educa-
ció per construir una 
nova escola bressol a 
Can Sant Joan, que 
s’ubicarà als terrenys 
de l’IE El Viver que hi 
ha al costat de la pis-
ta esportiva (a la foto). 
El nou centre serà fi nançat íntegrament per la Generalitat i tindrà un 
cost d’1.800.000 euros –que aportarà en tres anua litats–, dels quals 
1.200.000 euros es destinaran a la construcció de la nova escola bres-
sol i la resta, a les obres d’ampliació de l’institut per acollir les noves 
aules de secundària que la Generalitat ha adjudicat a l’empresa Cos-
plaan, Obras y Servicios Laantit per un import de 520.889 euros i amb 
un termini d’execució de cinc mesos | SA

CAN SANT JOAN

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

SOTERRAMENT DE L’R2
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Alba Castro i Mouna Afi f han estat dues de les joves que, després de les pràctiques, han optat a un contracte a Colex Uniformes

FORMACIÓ JUVENIL

Balanç positiu del Projecte Singulars

A fi nal d’aquest mes de juliol 
acabarà una nova edició del 
Projecte Singulars del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), en el marc de la 
Iniciativa d’Ocupació Juvenil, 
que està liderat pel Consell Co-
marcal del Vallès Occidental i 
cofi nançat pel Fons Social Eu-
ropeu. El departament de Pro-
moció Econòmica i Ocupació 
és l’encarregat de seleccionar 
els participants del municipi i 
d’acompanyar-los durant tot el 
procés, que ha inclòs orientació 
personalitzada i grupal, acti-
vitats formatives i pràctiques 
a empreses. Algunes novetats 
d’aquesta edició en l’àmbit de 
l’orientació han estat les ses-
sions de coaching amb cavalls i 
amb música.
“Habitualment cada any te-
nim una vintenta de joves al 
programa, però a causa de la 
pandèmia, en aquesta edició 
només n’hem tingut 14”, ha 
explicat Meritxell Oliva, la tèc-

nica referent del Projecte Singu-
lars a Montcada. 

Perfi l. Els participants, joves 
que no estudien ni treballen i 
estan inscrits al SOC o al Re-
gistre Nacional de Garantia Ju-
venil, han rebut una formació 
professionalitzadora, escollint 
en tre diferents opcions: auxi  
liar de magatzem, operari tèx-
til, robòtica, economia circular, 
indústria alimentària i operari 
de magatzem –en aquest últim 
cas, adaptat a participants amb 
diversitat funcional.
El total, durant 11 mesos els jo-
ves han rebut 200 hores de clas-
ses teòriques i 80 de pràctiques, 
encara que no tots els partici-
pants han accedit a fer-les –dos 
perquè han trobat feina i tres 

perquè van desistir. Dels que sí 
les han fetes, gairebé la totalitat 
ha aconseguit un contracte la-
boral. Aquest és el cas de Mou-
na Afi f i Alba Castro, dues joves 
que han fet pràctiques a Colex 
Uniformes. “Tenia ganes de 
fer alguna cosa nova i la veri-

tat és que estic molt contenta, 
m’agrada molt la feina que 
faig”, ha explicat Afi f. La seva 
companya afegeix que el Projec-
te Singulars li ha donat l’opor-
tunitat de descobrir el sector 
tèxtil. “He pogut formar-me 
en un camp que desconeixia i 
durant tot el procés m’he sen-
tit molt ben acompanyada”, 
ha comentat Castro.
Larry García no ha hagut de 
fer les pràctiques perquè ha 
trobat feina en el sector de la 
robòtica. Tot i així, recomana 
aprofi tar la formació i orienta-
ció que ofereix Singulars: “Jo 
ja tenia un grau mitjà, però 
aquests tipus de programes 
són molt recomanables ja 
que l’assessorament que et 
donen és molt útil”.

Suport empresarial. L’èxit del 
Projecte Singulars també rau en 
la implicació del teixit empresa-
rial que, en el cas de contractar 
algun dels joves participants, 
rep una motivació extra a tra-
vés d’una subvenció equivalent 
al salari mínim interprofessio-
nal (SMI) durant els primers 
sis mesos de contracte. L’em-
presa Colex Uniformes, ubica-
da al polígon Can Milans, ha 
acceptat alumnes en pràctiques 
i ha apostat per incorporar 
dues d’elles temporalment a la 
seva plantilla. “Fem un balanç 
positiu de l’experiència; per 
a no saltres era la primera 
vegada i el resultat ha estat 
molt satisfactori”, ha explicat 
el gerent de la fi rma, Xavier 
Colmenero. 

Pilar Abián | Mas Rampinyo
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Les empreses que han 
participat al programa 
han rebut una subvenció 
per cada contractació

Noves contractacions en el marc 
del Pla per reactivar l’Ocupació
L’Ajuntament ha contractat sis persones de juny a desembre, dins  
del Pla de Reactivació de l’Ocupació 2021, programa fi nançat per la 
Diputació. El personal incorporat és una tècnica mitjana de promoció 
de la salut, un tècnic mitjà treballador social, un tècnic que treballarà 
l’àmbit de drets energètics, una auxiliar administrativa a Secretaria 
General, un administratiu per a Comerç i Turisme i Promoció Econò-
mica i Ocupació i una administrativa a l’Àrea Territorial | LR

AJUNTAMENT

Promoció Econòmica i Ocupació orienta i forma durant gairebé un any 14 joves, la meitat dels quals ha aconseguit feina

Colex lliura 22.000 mascaretes 
a l’Associació Cívica La Nau
L’empresa Colex Uniformes, ubicada a Can Milans, ha donat 22.000 
mascaretes a l’Associació Cívica La Nau, amb seu a Cornellà de Llo-
bregat. Es tracta d’un banc de productes no alimentaris que recull 
excedents de producció d’empreses i que després els distribueix 
entre persones vulnerables o en risc d’exclusió social | SA

EMPRESES

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 al 30 de setembre:
A/e.: promocioeconomica@montcada.org
T.: 935 648 505

Organitza:

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
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Més d’una trentena de projectes 
opten a la nova convocatòria
Pilar Abián | Redacció

Les propostes de caire espor-
tiu, sobre la millora de parcs i 
equipaments i les referides a la 
via pública han estat les majori-
tàries entre les 33 iniciatives pre-
sentades a la tercera edició dels 
pressupostos participatius con-
vocats per l’Ajuntament. El grup 
motor, format per representants 
dels grups municipals i tècnics 
del consistori, es reunirà prope-
rament per analitzar quines de 
les idees suggerides compleixen 
amb els requisits de la convoca-
tòria i passen a la següent fase, 
en què se sotmetran a la votació 
popular. La majoria de les pro-
postes les han presentat persones 
a títol individual i una desena 
entitats.

Finalitat. Els pressupostos parti-
cipatius es van posar en marxa 
en l’anterior mandat i són un 
mecanisme a través del qual 
la ciutadania decideix a qui-
nes actuacions anirà destinada 

una part dels recursos econò-
mics públics del municipi, en 
total 285.000 euros, dels quals 
250.000 sortiran de la partida 
d’inversions. Els 35.000 euros 
restants pertanyen al pressupost 
ordinari i, com a novetat desca-

tada, per primer cop es destina-
ran 25.000 a projectes socials i 
10.000 a juvenils. Per afavorir 
la participació dels joves, el ter-
mini per presentar propostes en 
aquest àmbit s’allargarà fi ns al 
6 de setembre.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Obert fi ns al mes setembre el termini per presentar propostes de caire juvenil
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Entre les propostes presentades n’hi ha diverses referides a la millora dels parcs públics

Pilar Abián | Redacció

Llorenç Madurell, veí de Terra 
Nostra, ha estat elegit coordi-
nador de la primera executiva 
de Junts a Montcada, partit 
que el passat mes de desem-
bre va absorbir la militància 
del PDeCAT després que la 
direcció local dimitís en bloc. 
Madurell liderava l’única can-
didatura presentada a les pri-
màries, també integrada per 
Francesca Brulles –responsable 
d’Organització–, Josep Punga 
–de Política municipal– i Mont-
serrat Sánchez –Comunicació i 
Afi  liats.
A partir de setembre, la for-
mació constituirà els àmbits de 
treball de l’executiva, d’acord 

amb els que ja funcionen a 
nivell nacional del partit, i ini-
ciarà contactes amb les entitats 
del municipi per presentar un 
projecte que qualifi ca de “col-
lectiu i transversal”.

Objectius. Junts a Montcada 
aposta perquè els municipis si-
guin el motor de prosperitat del 
país, per implicar el jovent en la 
vida política i per fer possible la 
independència de Catalunya en 
considerar que “més enllà de 
ser una fi nalitat en si mateixa, 
és un mitjà perquè tinguem 
una societat més justa i forma-
da i en la qual tothom pugui 
viure dignament”, ha assenya-
lat la nova executiva.

Llorenç Madurell, elegit 
coordinador local de Junts

POLÍTICA
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Madurell, primer per l’esquerra, amb altres membres de l’executiva i militants del partit
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PISCINA D’ESTIU ZONA CENTRE
Oberta fins al 31 d’agost

ACCÉS
De dilluns a diumenge, d’11 a 15 h i de 16.30 a 20.30 h.
L’aforament de la instal·lació es pot consultar al web de la 
Regidoria d’Esports (www.esportsmontcada.org).
És obligatori l’ús de la tovallola personal per utilitzar les hamaques 
i les cadires. Per complir amb les mesures sanitàries contra la 
Covid-19, la piscina tanca al migdia per tal d’efectuar les tasques 
de neteja i desinfecció. 
Les normes d’entrada, així com la capacitat i l’ús de la instal·lació, 
dependran de les restriccions sanitàries contra la Covid-19 que 
estiguin vigents.

ENTRADES:

Les entrades individuals es poden comprar a la pàgina web de la 
Regidoria d’Esports, el mateix dia o el dia abans. 
Els abonaments (10, 20, 30 i 60 dies) s’han de comprar de forma 
presencial a les oficines de la Regidoria d’Esports (C. Tarragona, 
32), fins al 13 d’agost. En el moment d’anar a la piscina, es 
recomana fer reserva anticipada de plaça el mateix dia o el dia 
abans.
Hi ha bonificacions del 55% per als residents a Montcada i Reixac 
que adquireixin un abonament familiar o individual en totes les 
modalitats que s’oferten. En el cas de les famílies nombroses o 
monoparentals, aquest descompte serà del 60%. 
Les tarifes es poden consultar a www.montcada.cat

CENTRE CÍVIC 
L’ALZINA
FES LES TEVES JOGUINES
Dilluns 19 de juliol, de 18 a 20 h

Lloc: Plaça del Poble
(Terra Nostra)
Gratuït

CENTRE CÍVIC
LA RIBERA

TALLER DE VAIXELLS DE VELA
(de 6 a 11 anys)

Dimarts 20 de juliol,

de 17.30 a 19.30 h

Gratuït

Contes cada dimecres de juliol. 

els dimecres, 
contes!
els dimecres, 
contes!contes!...i...i...i

Dijous 15 de juliol, 18.30 h
Plaça de l’Església

Gegants
+ Bombolles de sabó 
i inflable d’aigua

Dijous 22 de juliol, 18.30 h
Plaça del Poble

(Terra Nostra)

Concurs de triples
+ pista d’obstacles
i jocs d’aigua

Dijous 29 de juliol, 18.30 h
Plaça de la II República 

(Mas Duran)

Castellers
+ inflables d’aigua

Dij 15 d j li l 18 30 h

a les placesa les placesa les placesa les places

Cal portar roba i calçat per a 

activitats d’aigua. S’habilitarà un 

punt d’inscripció el mateix dia de 

cada sessió. Totes les activitats 

duraran fins les 20.30 h.

Les activitats estan adaptades

a infants amb diversitat funcional

i necessitats educatives 

especials. En el seu cas, cal 

inscripció prèvia contactant amb la 

Regidoria d’Educació (935 726 474;

educacio@montcada.org).

CENTRh

HHolaola
estiu!estiu!

INFLABLES D’AIGUA
Dimarts 13 de juliol, de 17 a 20 h

Gratuït

TALLER ARTÍSTIC: “CREACIÓ 
D’UN MURAL GEGANT!
(a partir de 7 anys)

Dijous 15 de juliol, a les 17.30 h           

Gratuït

COSMÈTICA NATURAL 
Els participants hauran
de portar dos o tres envasos 
petits.
Divendres 16 de juliol,

de 17.30 a 20 h            
Gratuït

CENTRE CÍVIC 
CAN CUIÀS

Cal inscripció prèvia, fins al mateix dia 

de l’acte, contactant amb el Centre Cívic 

on es fa l’activitat triada.

Centre  Cívic Can Cuiàs

935 758 705;
centreciviccancuias@montcada.org

Centre Cívic l’Alzina

(935 640 862; alzina@montcada.org

Centre Cívic La Ribera

935 753 080;
 centreciviclaribera@montcada.org

Í

A LA Xarxa

Dimarts 20 de juliol, 18.30 h
Plaça Roja (Font Pudenta-Muntanyeta)

Castells inflables refrescants
+ludoteca a la fresca
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Els ecologistes, en contra de 
retirar la vegetació de les lleres

Lluís Maldonado | La redacció

Les associacions La Horda i la 
Màquia han redactat un comu-
nicat conjunt on demanen que 
els 28.000 euros previstos per a 
la neteja de la vegetació i se-
diments de la llera de la riera de 
Sant Cugat es destinin només a 
“retirar els residus,  les espè-
cies al·lòctones i fer el man-
teniment”. També demanen 
a l’Ajuntament i a l’l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) que 
respectin el criteris mediambi-
entals en la intervenció als es-
pais fl uvials i, per tant, no eli-
minin tota la vegetació.
Tot i que l’ACA és qui té les 
competències sobre els espais 
fl uvials, en els trams urbans 
correspon als ajuntaments fer-
ne les tasques de manteniment, 
motiu pel qual disposen de sub-
vencions per dur-les a terme. 

Espais amb valor. Tant la Hor-
da com La Màquia opinen 
que l’actuació prevista pel 

consistori “segueix un model 
d’intervencions cícliques que 
malbarata els recursos eco-
nòmics, sense recuperar els 
espais naturals ni satisfer 
les demandes veïnals”. Amb-
dues entitats reclamen que els 
espais fl uvials siguin conside-
rats “d’alt valor ambiental 
i essencials per a la connec-

tivitat ecològica”. També
lamenten que el regidor de 
Medi Natural, Oriol Serratu-
sell (ECP), no hagi respost el 
seu oferiment per aportar solu-
cions i demanen a la Regidoria 
de Medi Natural que faciliti 
la participació de les entitats 
mediambientals en aquest i en 
d’altres projectes futurs.

ESPAIS FLUVIALS

La Horda i la Màquia discrepen de com es farà la neteja de la riera de Sant Cugat
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Entitats del medi natural defensen l’alt valor ambiental dels espais fl uvials 
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DONACIÓ A CÀRITAS
El Cim entrega els diners recaptats a la 
caminada solidària al Banc d’Aliments

Anzoumana Dabo viu a Mont-
cada, té 20 anys i és originari 
de Mali. Fa tres anys va decidir 
abandonar el seu país i iniciar 
un perillós viatge fi ns a la pe-
nínsula per fer realitat el seu 
somni: jugar professionalment 
al futbol, la seva gran passió. 
Sense papers ni mitjans per sub-
sistir, el jove ha aconseguit tirar 
endavant gràcies a la implicació 
del FB Montcada i la Fundació 
Adimir, entitats pioneres a ni-
vell local en aquest projecte de 
mentoria social, que té per ob-
jectiu acompanyar i ajudar l’An-
zoumana a desenvolupar les se-
ves potencialitats i construir el 
seu futur laboral.

Passió pel futbol. Durant tres 
temporades, Anzoumana Dabo 
ha jugat a l’equip Santa Maria 
B, on s’ha esforçat per donar 
el millor de si mateix com a 
futbolista. Li va donar aquesta 
oportunitat el FB Montcada, 
gràcies a la sensibilitat del di-
rector esportiu, Dani Busquets; 
el directiu Manuel Colete i el 
responsable de comunicació, 
Sergi Colete. “L’Anzoumana 
va contactar amb el club a 
través d’Instagram i un bon 
dia es va presentar a l’estadi 
de la Ferreria. El vam veure 
tan il·lusionat i alhora tan 
perdut, que vam decidir aju-
dar-lo”, recorda Colete, qui ha 
establert una relació d’amistat 
amb el jove malià.
Una de les primeres actua-
cions va consistir en buscar-li 
un allotjament digne en un pis 
compartit de Mas Rampinyo, a 
més de proporcionar-li bens de 
primera necessitat –que al prin-

cipi van sufragar de la seva but-
xaca les persones esmentades i 
els conserges de l’estadi, Ángela 
Marquéx i Atilano Abelló, que 
també van empatitzar amb el 
jove. El club va decidir pagar-li 
el lloguer mensual de l’habita-
ció i, a canvi, el jove acudeix 
cada tarda a l’estadi per fer di-
ferents tasques, des del control 
d’accés fi ns a la neteja de les 
equipacions.

Voluntari a Adimir. Gràcies a les 
gestions de la Fundació Adimir 
amb l’Ajuntament de Montca-
da, Anzoumana ha començat a 
estudiar castellà i català a l’Es-
cola d’Adults de Montcada, ubi-
cada a Can Sant Joan, i té garan-
tida l’alimentació al menjador 
social L’Alzina, que ges tiona 
Creu Roja al Centre Cívic de 
Terra Nostra. Als matins, el 
jove treballa com a voluntari 
al Centre d’Atenció Integral de 
Discapacitat (CAID) d’Adimir, 
als antics parvularis de Terra 
Nostra. “Anzoumana es un 
noi intel·ligent i sensible i 
ens ajuda en moltes tasques. 
Demostra una gran empatia 
amb els infants i té força ha-
bilitats socials, fet que li pot 
obrir moltes portes”, destaca 
la presidenta de l’entitat, Caro-
lina Ibáñez, qui es planteja dos 
reptes: ajudar el jove a regula-
ritzar la seva situació legal i a 
obtenir el títol de secundària.

VIDEO A LAVEU.CAT

PROJECTE PIONER

Anzoumana Dabo, de 20 anys, va fer el perillós trajecte en pastera fi ns a la península, perseguint el somni de ser futbolista

El FB Montcada i Adimir engeguen una 
mentoria social amb un jove de Mali
Laura Grau | Redacció

Anzoumana estudia 
a l’Escola d’Adults 
i acut al menjador 
social L’Alzina

A.
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‘Pensava que no sobreviuria’
La història d’Anzoumana Dabo 
és la de molts joves africans que 
somnien amb viatjar a Europa per 
tenir una vida millor. Des de ben 
petit, ha sentit passió pel futbol, 
esport que practicava al seu po-
ble, situat als afores de Bamako 
(Mali). Orfe de pare i amb tres 
germans més grans, als 17 anys 
Anzoumana va emprendre el viat-
ge tot sol cap a Espanya. En la 
primera etapa, va arribar fi ns a la 
ciutat marroquina de Nador, on va 
viure tres mesos a la intempèrie, 
passant tota mena de penalitats, 
fi ns que va aconseguir una plaça 
en una pastera amb una cinquan-
tena de persones més. “Sabia 

que era perillós i que podia morir 
ofegat al mar, però estava dispo-
sat a arriscar la meva vida. Des-
prés de 20 hores a la deriva, pen-
sava que no sobreviuria”, recorda 
el jove que, fi nalment, va ser res-
catat per la policia espanyola de 
Salvament Marítim. Després de 
passar un any en un centre de 
menors de Màlaga, va decidir 
venir a Barcelona i lluitar pel seu 
somni: ser futbolista professional. 
“He tingut sort de trobar bones 
persones a Catalunya que m’es-
tan ajudant a entendre com fun-
cionen les coses aquí. Mai no els 
hi podré agrair prou el que fan 
per mi”, diu Anzoumana | LG

EL PERIPLE
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Sergi Colete i Anzoumana Dabo s’han convertit en grans amics. Ambdós comparteixen equip a l’Amateur B de l’UD Santa Maria
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La Taula LGTBIQ+ es reivindica com un 
espai de lluita pels drets del col·lectiu
El nou ens es va presentar públicament el 2 de juliol en l’acte central del programa amb motiu del Dia Mundial de l’Alliberament LGTBIQ+

DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE

Sílvia Alquézar | Montcada
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La plaça de l’Església va aco-
llir el 2 de juliol la presentació 
ofi cial de la Taula LGTBIQ+, 
l’acte central del programa 
que ha organitzat l’Ajuntament 
amb motiu del Dia Mundial de 
l’Alliberament del col·lectiu, 
que es commemora el 28 de 
juny. L’esdeveniment va comp-
tar amb la presència de la re-
gidora d’Igualtat, Feminismes 
i LGTBIQ+, Jessica Segovia 
(ECP); l’alcadessa, Laura 
Campos (ECP); dos represen-
tants de la Taula, els germans 
José i Arnau Martínez, i el di-
rector del Centre LGTBIQ+ 
de Barcelona, el montcadenc 
Andreu Agustín. 

Valoracions. “La Taula és un 
pas endavant en el reconei-
xement de la diversitat, a 
més d’un punt de trobada, 
refl exió i difusió dels drets 
del col·lectiu”, va dir Campos 
durant els parlaments, afegint 
que encara queda camí per re-
córrer “per aturar el discurs 
d’odi de l’extrema dreta”. 
L’edil va apel·lar a treballar 
contra l’homofòbia tot l’any 
“perquè l’arc de Sant Martí 
brilli cada dia”.
Per la seva banda, Segovia va 
destacar la necessitat de dispo-
sar al municipi d’un espai com 
la Taula “ja que a Montcada 
no hi ha cap entitat sobre la 
temàtica”. En aquest sentit 
també es va manifestar Agus-
tín, qui va recordar alguna de 
les lluites on va participar a la 
dècada dels anys 80 al muni-
cipi, “cercant sortides com-

partides i posant en marxa 
projectes il·lusionants”, va 
dir el director de l’equipament 
de referència de la temàtica 
LGTBIQ+ de Barcelona,

Altres actes. El programa per 
celebrar l’efemèride al muni-
cipi ha comptat amb diverses 
propostes per donar visibilitat 
al col·lectiu, com la hissada 
de la bandera multicolor al 
turó de Moia el 22 de juny i 
la instal·lació d’un fotocol di-
namitzat pel grup Poker de 
iaies, el 28 de juny a la plaça 
de l’Església. 
D’altra banda, la Biblioteca Eli-
senda acull fi ns al 23 de juliol 
una exposició sobre les notícies 
falses al voltant del col·lectiu. Un grup d’amics va fer-se unes fotografi es al fotocol instal·lat a la plaça de l’Església, dinamitzat per les actrius del grup Poker de iaies
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Segovia: ‘La Taula és 
necessària perquè no 
hi ha cap entitat local 
sobre la temàtica’

‘Cal aturar l’extrema dreta’
La presentació de la Taula LGTBIQ+ 
va incloure la lectura d’una mani-
fest per part de dos representants 
del nou ens, els germans José 
i Arnau Martínez. “Exigim que 
se’ns reconegui sense demanar 
permís”, va dir Arnau, qui va fer 
una repassada per la lluita histò-
rica del moviment, recordant el 
paper de les generacions anteri-
ors. També va fer un especial èm-
fasi en la importància d’aturar els 
discursos homòfobs de l’extrema 
dreta, a qui considera “una greu 

amenaça per al col·lectiu perquè 
donen continuïtat al discurs de 
l’estigmatització i medicalització 
de les persones LGTBIQ+”. Per la 
seva banda, José Martínez va par-
lar de la importància de la Taula, 
“com un espai de trobada obert a 
tothom que té per objectiu lluitar 
contra l’opressió d’origen estruc-
tural”. L’esdeveniment va cloure 
amb la projecció del fi lm ‘Pride’ 
(2014), una història basada en fets 
reals sobre un grup d’activistes al 
Regne Unit | SA

MANIFEST
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La majoria de l’alumnat de 
Montcada i Reixac ha superat 
les Proves d’Accés a la Univer-
sitat (PAU) del curs 2020-2021, 
que es van fer del 8 a l’11 de 
juny. Dels 122 estudiants del 
municipi que s’han presentat a 
la segona selectivitat en pandè-
mia, n’han aprovat 117 (96%). 
Les millors notes als quatre 
centres educatius del municipi 
–La Salle, INS La Ribera, INS 
La Ferreria i INS Montserrat 
Miró– han estat per a noies.

Núria Álvarez (INS M. Miró). Ha 
tret un 9 a les PAU i ha obtin-
gut un 13’114 a la mitjana del 
Batxillerat i les assignatures es-
pecífi ques. “He treballat molt, 
però no m’esperava arribar 
al 13”, comenta Núria, qui ha 
fet la branca humanística i vol 
estudiar Traducció i Interpreta-
ció a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), on també 
ha hagut de superar un exa-
men de nivell. “El meu somni 
seria obrir una acadèmia de 
castellà a l’estranger”, explica 
la jove, qui s’ha mostrat “orgu-
llosa” de la nota obtinguda a 
la selectivitat “perquè ha estat 
un any complicat a causa de 
la Covid-19”.

Mireia Ballester (La Salle). És 
la millor nota de l’escola La 

Salle, amb un 9’1 a les PAU i 
un 13’008 a la mitjana de l’ex-
pedient i les específi ques. “Es-
tic molt contenta. No és fà-
cil treure un 13, ja que això 
vol dir que has de tenir un 
mínim de 9 a totes les assig-
natures”, argumenta Mireia, 
qui vol estudiar Medicina a la 
UAB. “És una carrera amb 
moltes sortides laborals. Es-
pero que m’arribi la nota”, 
comenta. Si no pot entrar a la 
primera opció, explica que farà 
alguns estudis relacionats amb 
la salut: “Vaig escollir Medici-
na perquè m’agrada la idea 
d’ajudar altres persones”.

Júlia Vila (INS La Ferreria). Ha 
obtingut un 9 a la fase general 
i un 12’87 com a nota d’accés 
a la universitat. Vol es tu diar 
Enginyeria Biomèdica a l’Hos-
pital Clínic i, si no hi entra 
–només s’oferten 40 places–, 
farà Biotecnologia a la UAB. 
“He escollit aquestes carre-
res perquè són una barreja 
entre les matemàtiques, la 
física i la biologia, que són 
les meves assignatures pre-

ferides”, argumenta Júlia, qui 
reconeix que sempre ha tingut 
una gran facilitat per aprendre 
els continguts. Respecte al seu 
futur laboral, asssegura que no 
s’ho ha plantejat: “He priorit-
zat què m’agrada estudiar. 
Sobre com em guanyaré la 
vida no hi he pensat gaire”.

Laia Jubany (INS La Ribera). Ha 
aconseguit la millor qualifi ca-
ció a l’INS Ribera, amb un 8’5 
a les PAU i un 12’78 de nota 
d’accés. La jove assegura que 
el curs ha estat difícil perquè 
algunes assignatures només 
les han fetes de manera tele-
màtica a causa de la pandè-
mia. “Aquests resultats són 
una alegria molt gran per-
què em permeten aconseguir 
la nota de tall per accedir a 
Periodisme, que és la carrera 
dels meus somnis”, manifes-

ta Laia, qui sempre ha volgut 
fer aquests estudis “perquè 
m’atreu descobrir històries 
i explicar-les a la gent”. Laia 
vol ser corresponsal de guerra 

o bé crítica litèraria. “En reali-
tat, m’agradaria ser escripto-
ra, però d’això no hi ha carre-
ra”, comenta.

VIDEO A LAVEU.CAT

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Quatre noies treuen 
la millor nota de 
la selectivitat a 
Montcada i Reixac
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D’esquerra a dreta, Laia Jubany, Mireia Ballester,  Júlia Vila i Núria Álvarez, en una foto conjunta a la Casa de la Vila convocades per ‘La Veu’

Núria Álvarez, Mireia Ballester, Júlia Vila 
i Laia Jubany han obtingut les qualifi cacions 
més altes dels seus respectius instituts

‘Vull estudiar Enginyeria 
Biomèdica al Clínic o 
Biotecnologia a la UAB’
Júlia Vila

Sílvia Alquézar | Montcada ‘El meu somni seria 
obrir una acadèmia de 
castellà a l’estranger’,
Núria Álvarez

‘Vaig triar Medicina 
perquè m’agrada la 
idea d’ajudar’,
Mireia Ballester

‘Periodisme és la meva 
carrera. Podré descobrir i 
explicar històries’
Laia Jubany

DEIXALLERIA MUNICIPAL

De dimarts a divendres,
de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h

Dissabte,

de 9 a 13.30 h

HORARI:

C. Progrés s/n. Tel. 935 644 157



151a quinzena | Juliol 2021 15Societat

Una cinquantena de joves 
participa aquest any al Casal 
d’Estiu que ofereix la Regidoria 
d’Infància i Joventut. Les activi-
tats van començar el 28 de juny 
i s’allargaran fi ns al 30 de ju-
liol, de dilluns a dijous, a l’INS 
Montserrat Miró. Els dilluns i 
dimecres, a primera hora, van a 
la piscina de la Zona Esportiva 
Centre i, els dijous, fan excur-
sions fora del municipi. 

Centre d’interès. Per tal d’en-
grescar el jovent, el projecte 
de lleure educatiu treballa les 
emocions a partir de la sèrie 
de televisió ‘Élite’, molt popu-
lar entre aquesta franja d’edat. 
“És el fi l conductor de les ac-
tivitats, a través de les quals 
tractem temes com el respec-
te, l’empatia i la solidaritat”, 
comenta la coordinadora del 
Casal, Mari Luz Merchant. 
“El que més m’agrada del Ca-

sal és conviure amb els meus 
amics i fer noves amistats”, 
assegura Alejandro López, 
una opinió que comparteix la 
resta de joves del Casal. “Ens 
ho passem molt bé i fem acti-
vitats molt variades”, explica 
Àdam Mokhles. 
El Casal també ofereix classes 
de català i castellà per als joves 
estrangers que fa relativament 
poc que viuen a Catalunya per 
tal que puguin perfec cionar el 
coneixement d’ambdues llen-
gües. “Aquest espai d’apre-
nentatge està fun cionant molt 
bé. És una manera d’afavorir 
la seva integració”, assegura 
Merchant.

VIDEO A LAVEU.CAT

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Una cinquantena de nois i noies participa a les activitats, que es realitzen durant el mes de juliol a l’INS Montserrat Miró

El Casal de Joves treballa les emocions 
a partir de la sèrie de televisió ‘Élite’
Sílvia Alquézar | Montcada Nova En aquesta edició 

tracten temes com 
el respecte, l’empatia 
 i la solidaritat
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Participants al Casal de Joves asseguren que el que més els agrada és conviure amb els seus amics i fer noves amistats
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Èxit del cicle Estiu a les places
El programa d’activitats lúdiques i es-
portives que s’organitzen als diferents 
barris del municipi està sent un èxit 
de participació. El cicle va començar 
el 29 de juny amb una festa de l’ai-
gua que es va fer a l’espai annex del 
pavelló Miquel Poblet. Les activitats 
estan adaptades a infants amb diver-
sitat funcional i necessitats educati-
ves especials. En el seu cas, cal fer 
inscripció prèvia al 93 572 64 74 o 
bé enviant un correu a educacio@
montcada.org. Fins al 29 de juliol, 
els dimarts i els dijous hi haurà una 

activitat esportiva, d’aigua i diverses 
propostes liderades per entitats lo-
cals, de 18.30 a 20.30h, mentre que 
els dimecres és el torn per a les ses-
sions de contes que les biblioteques 
organitzen als barris. Aquest projecte 
el coordina la Regidoria d’Educació i 
les sessions de contes les organitzen 
les biblioteques. “L’objectiu és que 
les famílies i els infants gaudeixin  
d’activitats gratuïtes després d’un 
any molt complicat a causa de la 
pandèmia”, ha dit la regidora d’Edu-
cació, Jessica Segovia (ECP) | SA

HOLA ESTIU!

Que és?
El PASSA és un punt d’informació, 
orientació i assessorament gratuït
per a la població de Montcada i Reixac
que té per objectiu promoure i millorar
la salut i benestar d’infants, joves i les 
seves famílies.
                          

A qui s’adreça?
A qualsevol que vulgui fer una consulta

relacionada amb drogues, pantalles, 
sexualitat, alimentació i salut emocional.
A més, si voleu organitzar algun tipus 
de taller, xerrada, campanya de 

sensibilització, exposició o formació a 

professionals d’aquestes temàtiques  
podeu consultar-nos i us donarem suport
i recursos per poder portar-ho a terme.

PASSA, Casa de la Vila (C. Major, 32)

  633 334 753

  passa@montcada.org

@passa.passa
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al domicili
consells de seguretat

recordeu: per presentar 
una denúncia cal...

important

Les comissaries dels Mossos d’Esquadra són 
obertes les 24 hores del dia, tots els dies de 
l’any. 

Localitzeu la comissaria més propera a

mossos.gencat.cat
24 h

La vostra col·laboració és imprescindible per 
prevenir i investigar els delictes.

Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència 
de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del 
vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.

no toqueu res i aviseu 
a la policia.

pressup ostos  part i c i p at i us J O VE S

QUÈ TROBES A FALTAR A 

MONTCADA I REIXAC PER A JOVES?

Per decidir... PARTICIPA-HI !
Proposa projectes educatius o de lleure amb un pressupost 

màxim de 5.000 € !

Total destinat a projectes joves:10.000 €QUI?
Joves de 12 a 30 anys

Les propostes han de ser...

“Concerts, jornades esportives, campanyes de sensibilització, 

sortides culturals, lleure nocturn, tallers formatius, etc.”

Concretes

Obertes

Viables
Legals

Inclusives
Abans del
6 de setembre

TELEMÀTICAMENT:

A través de l’aplicatiu participa.montcada.cat

Dona’t d’alta i adjunta la teva proposta

PRESENCIALMENT:

Omplint el formulari de participació i lliurant-lo

en algun d’aquests espais:

Casa de la Vila (C. Major, 32)

Casal de la gent gran Casa de la Mina

(Av. de la Unitat, s/n)

Centre Cívic Can Cuiàs (C. Geranis, s/n)

Centre Cívic L’Alzina (C. Núria, 73)

Centre Cívic La Ribera (C. Llevant, 10)

Espai Cultural Kursaal (C. Masia, 39)

Espai Jove Can Tauler

(C. Jaume Balmes, 16)

Si encara tens dubtes o necessites assessorament

cantauler@montcada.org / 667 173 249

i a les xarxes:   @cantauler
    Espai Jove Can Tauler
    MirJoveCanTauler@CanTauler
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laveu.cat/agenda
Agenda ESTIU A LES PLACES

Gegants, bombolles de sabó i infl able d’aigua

15 DE JULIOL,  18.30H

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Telèfons d’interès

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
MONTCADA 
& CLÀSSICS

Fins al 25 de juliol

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

MONTCADA
LACTA

EXPOSICIÓ

20 de juliol, 19.30h

14 l dimecres
Hola Estiu! Dimecres, contes: ‘Les dis-

fresses encontades’, a càrrec de Sandra 

Rossi. Hora: 18.30h. Lloc: Exteriors de 

la Biblioteca Elisenda.

15 l dijous
Hola Estiu!. Estiu a les places, amb 

Gegants, bombolles de sabó i infl able 

d’aigua. Hora: 18.30h. Lloc: Plaça de 

l’Església. 

Taller. Creació d’un mural sobre agricul-

tura ecològica, sostenible i de proximi-

tat, amb motiu del Dia Internacional del 

Comerç Just. Hora: 17.30h. Lloc: Cen-

tre Cívic Can Cuiàs.

Hola Estiu! Jornada d’art urbà, amb dan-

sa urbana, free style, concerts i graffi ti. 

Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

16 l divendres
Taller. Cosmètica natural. Hora: 17.30h. 

Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 

Tallers. Contacontes i xapes. Hora: 

18.30h. Lloc: Pati de l’IE El Viver. Or-

ganitza: Taula Comunitària de Can Sant 

Joan.

19 l dilluns
Taller. Fes les teves joguines. Hora: De 
18h a 20h. Lloc: Plaça del Poble (Terra 
Nostra).

20 l dimarts
Hola Estiu! ‘Estiu a les places’, amb in-
fl ables i jocs. Hora: 18.30h. Lloc: Plaça 
Roja (Font Pudenta-Muntanyeta)

Inauguració. Exposició de fotografi a 
‘Montcada Lacta’, de Clàudia Raigón. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

21 l dimecres
Inauguració. Exposició del pintor 
montcadenc Luis Silva. Hora: 18.30h. 

Lloc:Sala Sebastià Heredia de l’Espai 

Cultural Kursaal.

Hola Estiu! Dimecres, contes: ‘Contes 

orientals’, a càrrec de Sensedrama Tea-

tre. Hora: 18.30h. Lloc: Parc del Turó 

Blau (Can Cuiàs).

22 l dijous
Ple Municipal. Sessió del mes de juliol 

em format virtual. Hora: 18.30h. Trans-

missió en directe per laveu.cat i mont-

cada.cat.

Hola Estiu a les places: Concurs de 

triples amb el club Unió Bàsquet MiR 

i pista d’obstacles remullada. Hora: 

18.30h. Lloc: Plaça del Poble (Terra 

Nostra).

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 23 de juliol
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Falta de limpieza

En la entrada o salida de Can Sant 
Joan hay unos cristales que llevan 
más de un mes tirados entre la ca-
rretera y la barrera de protección de 
los peatones. De verdad en tanto 
tiempo, ninguna patrulla de la Poli-
cia Local, equipo de limpieza, perso-
nal del Ayuntamiento, etc... perso-
nas a las que les pagamos un sueldo 
cada mes para que se ocupen de 

que tengamos un pueblo decente, 
no han visto y han podido avisar a la 
brigada municipal para que recogie-
se dichos cristales? De nuevo una 
vez más, gestión penosa y vergon-
zosa por parte del Ayuntamiento. 

Juan Manuel Reina
Can Sant Joan 

Plaga de paneroles 
Visc al bloc de pisos número 58 de 
la Carretera de Ripollet i fa mesos 
que vaig darrera de l’Ajuntament 
perquè solucioni el problema de 
la plaga d’escarabats que tenim a 
l’edifici. Les paneroles han fet un 
niu al paviment que hi ha a l’entrada 
dels pisos –com es pot veure a la 
fotografia– i ja han accedit al ga-
ratge comunitari, amenaçant de fi-
car-se a l’interior de les llars. Quan 
vaig localitzar el niu, a final d’abril, 
vaig avisar la Policia Local, que va 
venir i va fer fotografies i videos 
de la situació. Els agents em van 

assegurar que ho notificarien al 
departament corresponent perquè 
prengués mesures. En veure que 
passaven els dies i no venia ningú, 
vaig trucar al departament de Salut 
Pública. Després d’una conversa 
poc fluïda, em van dir que avisa-
rien l’empresa de plagues que tre-
balla per a l’Ajuntament. 
Dies després, una persona de 
l’empresa em va trucar per de-
manar-me més detalls de la plaga 
i em va assegurar que l’equip de 
fumigacions vindria en breu. A data 
d’avui, encara espero que es con-
creti aquesta visita. Els veïns del 
meu bloc i el del costat continuem 
amb la por que les paneroles entrin 
a les nostres cases, amb els pro-
blemes de salubritat que compor-
ten aquests insectes, transmissors 
de malalties. Durant uns dies vaig 
llençar lleixiu i altres productes dis-
solts amb aigua al pàrquing per fo-
ragitar els escarabats, però sempre 

tornaven. Com ja no sé què fer, uti-
litzo la secció de cartes d’aquesta 
revista per demanar públicament 
als responsables de Salut Pública 
que actuïn el més aviat possible. 

Basilio Romero
Carretera de Ripollet

Editorial
Joves i Covid
En els darrers dies, els con-
tagis entre joves s’han dispa-
rat a Montcada, tal com està 
passant a la resta de Catalu-
nya. El fi nal de les classes i la 
reobertura de les sales d’oci 
–que va coincidir amb les 
revetlles de Sant Joan– han 
contribuït a aquesta cinque-
na onada de la pandèmia. La 
pressió assistencial se centra 
ara en els centres d’atenció 
primària, que es veuen des-
bordats per atendre l’afl uèn-
cia de persones que volen fer-
se les proves PCR, tasca que 
distorsiona la resta de serveis 
de l’agenda diària. L’onada 
de contagis també ha gene-
rat entre els joves la pressa 
per vacunar-se el més aviat 
possible per evitar els temuts 
confi naments. Aconseguir la 
immunitat de grup comença 
a ser vital especialment per 
als joves, obligats a reduir la 
seva vida social en una èpo-
ca de creixement personal on 
aquesta és imprescindible.
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Fins al 25 de juliol es pot visi-
tar a l’Auditori Municipal l’ex-
posició fotogràfi ca ‘Montcada 
& Clàssics’, formada per una 
quarantena de fotografi es de 
vehicles clàssics fetes en espais 
naturals i arquitectònics em-
blemàtics del municipi, com 
la Casa de les Aigües o l’Espai 
Jove Can Tauler.  La mostra és 
el resultat de la col·laboració 
entre l’associació Amics dels 
Clàssics (Acmir) i l’Agrupa-
ció Fotogràfi ca de Montcada 
i Reixac (Afotmir). El fotògraf 
de  l’Afotmir Òscar Barcons 
és l’autor de les imatges. Per 
inaugurar la mostra, l’Acmir 
va organitzar una trobada de 
cotxes clàssics a la plaça de 
l’Església, el passat 27 de juny. 
Durant l’acte, els visitants van 
poder observar models tan po-
pulars com el Siscents, a més 
de Fords i Renaults antics. 

Un panda amb història. Una 
de les curiositats de l’exposi-
ció és un SEAT Panda, rèplica 
d’una de les dues unitats de 
policia que patrullaven Mont-
cada a principis dels vuitan-
ta. La restauració del vehicle 
ha estat possible gràcies a la 
col·laboració entre l’Acmir, la 
Policia Local i l’ADF.  Durant 
els parlaments inaugurals, el 

president de l’Acmir, Francis-
co Martínez, va fer una crida 
“a gaudir de les fotografi es i 
d’espais de Montcada de gran 
bellesa”, i també va agrair  la 
implicació de l’Afotmir i, espe-
cialment, de Barcons, a qui va 
lliurar un obsequi en reconei-
xement a la seva tasca.

Singularitat. Per a la regido-
ra de Cultura i Patrimoni, 
Maria  Rosa Borràs (ERC), 
l’exposició té un valor doble:
“Mostrar el ric patrimoni del 
municipi i, alhora, la singu-
laritat dels vehicles que pro-
tagonitzen les imatges”. Per la 
seva banda, l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), va felicitar els 
organitzadors per la iniciativa. 
L’acte va incloure un home-
natge a Jaume Poch, afi cionat 
dels clàssics que va morir l’any 
passat. L’Acmir va lliurar a la 
família una fotografi a del seu 
vehicle com a record. L’asso-
ciació té previst organitzar el 
24 d’octubre la VIII Fira dels 
Clàssics, ajornada l’any passat 
a causa de la pandèmia.

L’Afotmir retrata els cotxes antics dels 
Amics dels Clàssics a espais emblemàtics
Amb motiu de la inauguració, la plaça de l’Església va acollir una trobada de vehicles de diferents èpoques i marques

AUDITORI MUNICIPAL

Eric Moner | Montcada L’Acmir organitzarà el 
24 d’octubre la VIII Fira 
dels Clàssics, ajornada 
per la pandèmia

La plaça de l’Església va acollir el 27 de juny una trobada de cotxes antics dels Amics dels Clàssics, amb motiu de la inauguració de la mostra
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INAUGURACIÓ: 21 DE JULIOL, 18.30H

EXPOSICIÓ DE PINTURA
El Kursaal acollirà les últimes creacions 
del pintor afi cionat Luis Silva
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Francisco Martínez obsequia Òscar Barcons, autor de la mostra
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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

Un dels socis de l’Acmir amb un model esportiu descapotable
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Dono gràcies a l’Univers per ha-
ver-me caigut aquell dia per les es-
cales. Si no hagués passat, seguiria 
amb una vida mediocre i sense sentit. 
Així comença el llibre ‘Historias 
de la puta Carmen’ (Editorial 
Ushuia), de la pedagoga Car-
men Solano (Montcada, 1976), 
format per vuit relats curts que 
narren experièn cies personals 
amb un estil desenfadat i grans 
dosis d’humor. L’autora reco-
neix que l’escriptura d’aquest 
llibre ha suposat un exercici te-
rapèutic: “Desdramatitzar és 
necessari per sobreviure”.

Canvi de vida. Amb una feina 
esgotadora en una empresa 
de transports, Solano va tocar 
fons el 2019. Estant de baixa la-
boral, va patir un accident que 
li va provocar una lesió medul-
lar. Durant els mesos de recu-
peració, va decidir donar un 
tomb a la seva vida i reciclar-se 
com a pedagoga per iniciar un 
nou camí professional. Ara vol 
dedicar-se al que ella anomena 
“el faranduleo pedagògic”, 

és a dir, transmetre al públic 
–sobretot l’adolescent–, valors 
com la resiliència i la capacitat 
de superació davant dels pro-
blemes. “No em considero es-
criptora, sinó una contadora 
d’històries  que tenen com a 
objectiu fer refl exionar el lec-
tor”, explica Solano, que abor-
da de forma desenfadada temes 
com els complexos físics, les 
addiccions, l’amor, l’amistat, els 

prejudicis i l’anomenat fracàs 
escolar, un fenomen que atribu-
eix a la incapacitat del sistema 
educatiu de potenciar el talent 
de cada alumne. “Vull ajudar 
les persones a desenvolupar 
la millor versió de si matei-
xos”, conclou Solano. El llibre 
es pot trobar a les botigues Tri-
mer i Tot i Més, de Montcada 
centre i, en format Ibook, a la 
plataforma Amazone.

Carmen Solano: ‘Desdramatitzar 
és necessari per sobreviure’

LLIBRE D’AUTOAJUDA

La pedagoga montcadenca publica el llibre de relats ‘Historias de la puta Carmen’

Laura Grau | Redacció
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Carmen Solano, de 44 anys, amb un exemplar del seu primer llibre format per vuit relats

MÚSICA

Un mesclador d’àudio per a 
principiants, llargues sessions 
d’autoaprenentatge i molta il-
lusió van ser factors sufi cients 
perquè Sergi Rivera, conegut 
artísticament com a DJ Rivi, 
es fes un espai en el món de 
la música electrònica. Veí de 
la Ribera, el jove s’hi va afi cio-
nar als 12 anys, quan va des-
cobrir el DJ David Guetta, que 
es va convertir en el seu prin-
cipal referent musical. A partir 
d’aquell moment, va adquirir 
una taula de mescles per a prin-
cipiants i va aprendre a punxar 
mitjançant tutorials del canal 
Youtube. 

Primeres passes. La seva trajec-
tòria musical va començar quan 
tenia 16 anys amb actua cions a 
càmpings de Malgrat de Mar. Al 
2019, va tenir l’oportunitat d’ac-
tuar a la Festa Major de Mont-
cada i, el passat mes de maig, al 
programa Fem Montcada 2021. 
Els treballs de mescles del músic 
es poden escoltar a plataformes 

digitals com Soundcloud i Mix-
cloud. El seu somni professio-
nal és actuar  a Tomorrowland, 
el festival itinerant de música 
electrònica més gran del món. 
“Hi vaig anar com a públic el 
2019 i va ser una experiència 
increïble,  fan sentir especial 
cada espectador. Ara per ara, 
actuar allà em sembla impos-
sible”, comenta. 

Feina i afi ció. Estudiant del do-
ble grau d’Administració i Di-
recció d’Empreses i Dret, Sergi 
treballa com administratiu en 
una empresa a jornada comple-
ta. Reconeix que és complicat 
compaginar l’estudi i la feina 
amb els horaris de DJ, però li 
apassiona tant l’ofi ci que treu 
temps d’on sigui. Pel que fa al 
seu futur professional en aquest 
àmbit, ho veu difícil, tot i sen-
tir-se orgullós d’haver acon-
seguit arribar a un bon nivell. 
“Em conformo amb poder 
dedicar-m’hi com afi ció en el 
meu temps lliure”, afegeix el 
jove, de 24 anys d’edat.

Eric Moner | Redacció
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La coincidència de la Festa de Can Sant Joan amb el pont 
de Sant Joan i el nou format per complir la normativa anti-
covid van fer minvar el nombre assistents a les activitats 
del programa, que va tenir lloc entre els dies 23 i 27 de 
juny. Així ho creu José Luis Conejero, president de l’AV de 
Can Sant Joan –una de les entitats de la comissió de fes-
tes–, qui confi a que l’any vinent les festes populars puguin 
recuperar la total normalitat. Les activitats es van desen-
volupar principalment en dos espais, el pati de l’IE El Viver 
–per a les propostes infantils– i el Kursaal –per a la resta 
d’actes–, amb l’objectiu de controlar l’aforament. Els actes 
amb més públic van ser els concerts de L’Espingari i de la 
banda de rock Desenfreno (a la foto) | LG

Una festa major ‘descafeïnada’
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DJ Rivi, durant l’actuació a l’Espai Poblet durant la programació del Fem Montcada 2021

CAN SANT JOAN

DJ Rivi, el pas dels 
tutorials a l’escenari
Sergi Rivera és un jove talent de la música electrònica

86 professionals

718 comunitats de veïns

1.044 empreses

2.320 rendes

5.080 nòmines

27.323 clients

390.430 hores assessorament

Pl. Església, 7 · T. 93 575 12 07 · montcada@grupsisquella.com · www.grupsisquella.com

Comunitats de veïns Ι Lloguers Ι Assegurances Ι Vehicles Ι Immobiliària Ι Autònoms Ι Empresa Ι Laboral Ι Fiscalitat Ι Comptabilitat Ι Finances 
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GIMNÀSTICA RÍTMICA
Sheila Ragel acaba a la 17a posició al 
Campionat d’Espanya, a la categoria 
infantil base nivell 7   

‘LAVEU.CAT’ 

FUTBOL

El CD Montcada i el Santa Maria 
signen un acord històric d’afi liació
El FB Montcada ha avançat que està treballant per establir una aliança entre els tres clubs per potenciar el futbol al municipi

Han arribat temps de canvis 
i de sumar esforços per un 
futbol amateur sòlid. Així ho 
han entès el CD Montcada i la 
UD Santa Maria, que van ru-
bricar el 29 de juny l’afi liació 
dels equips per a la temporada 
21/22. Les dues entitats donen 
així un pas històric per treba-
llar de forma conjunta. 
Mai abans s’havia produït un 
treball de col·laboració entre 
l’equip verd, que juga a Sego-
na Catalana, i els dos amateurs 
dels de Terra Nostra, a Terce-
ra i Quarta Catalana.  Els dos 
clubs es reforçaran amb els ju-
gadors juvenils del FB Montca-
da, alguns dels quals han lluitat 
aquesta temporada per pujar a 
Preferent.
Amb el nou acord, els jugadors 
tindran una única fi txa que els 
permetrà disputar partits amb 
el dos clubs,  si aquest és el cas, 

segons estableix la normativa 
de la Federació Catalana de 
Futbol (FCF).
Des del FB Montcada, el pre-
sident Xavier Soldevilla ha 
avançat que “s’està treballant 
per crear una aliança entre 
els tres clubs per potenciar el 
futbol a Montcada i Reixac” i 
ha felicitat les dues entitats per 
donar el pas.

Dos mesos de negociacions. 
L’afi liació del CD Montcada i 
la UD Santa Maria té un any 
de vigència i s’ha de validar 
anual ment. Les reunions van 
començar al maig i, inicial-
ment, també estava present la 
UE Sant Joan Atlètic, que es va 
retirar fi nalment de la taula de 
converses, formada també per 
la Regidoria d’Esports. Els dos 
clubs van fer públic l’acord el 
dia abans que la FCF  tanqués 
el termini de les afi liacions.

Lluís Maldonado | Redacció
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Els presidents del Santa Maria, Rafa Repiso –a l’esquerra–, i del CD Montcada, Ramon Salvanyà, es feliciten per la col·laboració

‘Volem un CD Montcada 
amb joves del poble’ 
Ramon Salvanyà

‘És positiu per al poble, els joves i el futbol’

Tant el president del CD Montca-
da, Ramon Salvanyà, com el de la 
UD Santa Maria, Rafa Repiso, han 
coincidit a destacar que l’acord “és 
positiu per al poble, per als joves 
i per al futbol”, una conclusió que 
també comparteix el president del 
FB Montcada, Xavier Soldevilla, i 
el regidor en funcions d’Esports, 
Gerard Garrido (ERC).
“Els joves jugadors tindran més 
opcions”, explica Salvanyà, re-
ferint-se a les tres categories on 
juguen els conjunts amateurs. “Hi 
ha nivell per a tots”, assegura 
Repiso, que com a president del 
Santa Maria és també membre de 
la junta directiva del FB Montcada. 
L’equip de Terra Nostra fa set anys 
que treballa amb els jugadors que 
surten del futbol base. 

FB Montcada. “El nostre objectiu, 
des de la unifi cació de les escoles 
esportives al 2005, és treballar 

per enfortir la pràctica del futbol 
base”, afi rma el president del FB 
Montcada, Xavier Soldevilla, qui 
té clar que, amb el nou acord, el 
futbol amateur surt guanyant. “A 
nivell social i competitiu és im-
portant que els jugadors que for-
mem puguin triar, com a primera 
opció, seguir jugant a equips de 
Montcada”, afegeix Soldevilla, qui 
confi a que el bon nivell del futbol 

base ajudarà a fer créixer les dues 
entitats: “Tant de bo poguem veu-
re com evolucionen els joves ju-
gadors locals i com fan grans el 
CD Montcada i el Santa Maria a 
les principals lligues catalanes”. 
El regidor d’Esports, Gerard Garri-
do, aposta per mantenir la unitat 
del futbol base i que existeixi “la 
màxima col·laboració i unitat” en-
tre els clubs amateurs” | LM
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El Sant Joan 
aposta per un 
projecte propi 
“Volem créixer com a club 
i no volem dependre de 
ningú”. D’aquesta forma ha 
argumentat el portaveu de la 
directiva de la UE Sant Joan 
Atlètic, Óscar Pérez, la deci-
sió de no participar en l’acord 
de col·laboració del futbol 
amateur i el FB Montcada. 
Pérez no ha volgut donar im-
portància a la col·laboració 
entre el CD Montcada i la 
UD Santa María: “La his-
tòria ha demostrat que els 
pactes s’acaben desfent i 
el futbol de Can Sant Joan 
sempre ha estat el gran obli-
dat”, critica el portaveu, qui 
ha mostrat el malestar de la 
directiva “pels intents de les 
entitats esportives d’evitar 
crear una estructura pròpia 
de  futbol base” | LM

‘Sabem que hi ha 
nivell per a tots els 
jugadors’ R.Repiso

‘Volem que el futbol de  
Montcada estigui unit’
Gerard Garrido

‘La qualitat de la base 
enfortirà el futbol 
amateur’ X.Soldevilla

VALORACIONS

Els dos clubs, el FB Montcada i el regidor d’Esports coincideixen a l’hora d’opinar sobre la col·laboració 
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La UE Sant Joan es reforça 
amb l’objectiu de l’ascens
El defensa Fran Roldán i el porter Álex Ortiz provenen de Primera Catalana

L’equip que entrena Rubén 
López ‘Turu’ ha presentat les 
cares noves del projecte per 
a la propera temporada. El 
jove central Fran Roldán –ex 
del Llefi à– i el porter Álex 
Ortiz, del Rubí– són les dues 
incorpora cions que provenen 
de Primera Catalana. Dos ex-
jugadors d’El Masnou, el late-
ral dret Tomàs Teruel i el pi-
vot defensiu Adri Adarve,  i el 
porter Gerard Robles –ex del 
Vallbona– reforcen el projecte, 
juntament amb el migcampista 
Mamadou Sidibe per tenir un 
bloc competitiu, després del 
parèntesi d’aquest any. 
“El nostre objectiu és fer un 
equip per pujar a Primera 
Catalana”, afi rma el por-
taveu de la directiva, Óscar 
Pérez. ‘Turu’ està acompa-
nyat a l’equip tècnic de Javi 
Serrano. “Apostem per gent 
de la casa, que coneix bé la 
plantilla i que sabrà treure 
el millor de cada jugador”, 

afegeix Pérez. El club ha reno-
vat 12 jugadors de la tempora-
da anterior.

Amateur B. Durant el mes de 
juny, una trentena de jugadors 
han provat per incorporar-se 
al bloc que dirigeixen Rubén 
Tardío i Óscar Pérez. Aquesta 
temporada ha estat la primera 
de competició. “El balanç no 
és el que hau ríem volgut i vo-
lem crear una plantilla serio-

sa per estar en la part alta”, 
conclou Pérez.

Futbol base. Rubén Tardío, To-
meu Alemany, Jordi Vargas, 
Óscar Pérez i Daniel Baena 
coordinaran l’estructura de la 
base que la UE Sant Joan ha 
engegat per a la propera tem-
porada i que preveu sumar, de 
moment, tres equips sèniors 
femenins, un juvenil, un cadet, 
un infantil i un benjamí.

Lluís Maldonado | Redacció
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Roldán, a l’esquerra, és un ex-jugador del Llefi à de Badalona i Ortiz, del Rubí

Dani Busquets, nou ‘revulsiu’ del Santa Maria

L’equip entrenat per Gerard Soldevilla i Manolo Guerrero s’ha proclamat 
campió del grup 47 de Tercera Divisió, sumant 12 victòries i només una 
derrota, sent l’equip més golejador, amb 80 gols | SA

FUTBOL FEMENÍ

El FB Montcada ha acabat la 
competició a l’última posició 
del grup 2, amb només 2 punts, 
tot i que no perdrà la categoria 
perquè enguany s’han retirat 
quatre equips de la competició. 
Malgrat que els resultats espor-
tius no han estat bons, el tècnic 
Antonio Moya s’ha mostrat 
molt content pel treball i l’acti-
tud de la plantilla al llarg de tota 
la temporada. “Estic convençut 
que hem establert les bases 
per al futur. Enguany, les ju-
gadores han viscut un procés 

d’aprenentatge necessari”, ha 
manifestat el tècnic, qui ha fet 
una valoració “100% positiva”.
De cara a la campanya vinent, 
Moya ha avançat que el FB 
Montcada confi rmarà en breu 
l’estructura de la secció femeni-
na. “És el moment de fer un 
pas endavant per enfortir els 
equips femenins. Hi haurà 
canvis amb l’objectiu que les 
jugadores es trobin còmodes 
en el procés d’aprenentat-
ge”, ha indicat l’entrenador, 
qui ha afegit que se sent molt 
il·lusionat amb el nou projecte.

Moya: ‘Estic orgullós del 
gran esforç que s’ha fet’
Tot i el mal resultat esportiu, el tècnic valora l’actitud

Antonio Moya creu que les jugadores han viscut un procés d’aprenentatge necesssari
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’Aleví E, campió de lliga

El director esportiu del FB Mont-
cada, Dani Busquets, es farà càr-
rec de del primer equip del Santa 
Maria. El nou tècnic, que fi ns ara 
havia entrenat en categories cadets 
i juvenils, fa el salt al futbol amateur. 
“M’apassionen els nous reptes”, 
ha dit l’entrenador. Per al president 
de l’entitat, Rafa Repiso, Busquets 
reuneix totes les qualitats: “És llu-
itador i competitiu i ha de ser el 
revulsiu que l’equip necessita”, 
després de la marxa de Gui llermo 
Andrés, a qui el club no ha renovat. 
“Hem apostat per un nou projecte 

i una nova imatge”, ha afegit Rep-
iso. “Volem que els joves mantin-
guin la il·lu sió per continuar ju-
gant, provant en noves categories 
i sumant mi nuts i experiència”, 
afi rma Bus quets, tot afegint que 
entrenarà jugadors que “són com 
de la família”, conclou. 
El capità Quim Trias ha deixat 
l’equip, després de sis anys i mig 
i de convertir-se en el màxim go-
lejador del club amb 116 dianes 
en 181 partits. El Santa Maria ha 
re novat Pablo Muñoz al capdavant 
de l’amateur B | LM
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La Salle ja té pràcticament en-
llestida la plantilla per a la prò-
xima temporada, la dotzena a 
la Primera Estatal. Després de 
la retirada aquest any dels tres 
puntals de l’equip a l’última dèca-
da –els germans Albert i Pau Ma-
resma i el porter Ricard Presas–, 
l’entitat ha reforçat el vestidor 
amb l’arribada de jugadors ex-
perimentats i de joves promeses. 

Veterans. Borja Lancina, juga-
dor professional, és el fi txatge 
estrella, el qual compaginarà la 
seva participació en el primer 
equip amb el càrrec de prepar-
dor físic de tots els conjunts de 
l’entitat. Lancina, de 28 anys, 
ha jugat a clubs com el Grano-
llers, el Bidasoa Irún, el Balon-
mano Aragón i el Barça B. El 
club també incorpora dos ju-
gadors vinculats la major part 
de la seva carrera al Sant Martí 
Adrianenc, de Divisió de Pla-
ta: el pivot Pol Camats, de 31 
anys, i el central Toni López, 
de 27, que aquest any ha jugat 
al Poblenou.

Joves promeses. La Salle vol 
combinar experiència amb sava 
nova amb fi txatges com el del 
porter Guillem Herms, de 23 
anys. Format a les categories 
inferiors del Barça, a l’última 
temporada ha jugat a l’Ikasa Ba-
lonmano Madrid, de la Divisió 
d’Honor Plata. Durant l’etapa 
formativa, Herms va formar 
part de la selecció espanyola ju-
venil i júnior. D’altra banda, a 
la porteria també arriba Adrià 
Barbecho, de 19 anys, provi-
nent de l’Handbol Palautorde-
ra i format al planter del BM 
Granollers. 
El més jove dels fi txatges és l’ex-
trem dret Martí Ruiz, de només 
18 anys, que ha militat al BM 
Granollers B. També torna el 
montcadenc Josep Quirós, que 
va marxar a un equip del nord 
abans d’acabar la temporada. 

Valoracions. “Hem apostat per 
un equip competitiu amb un 
projecte esportiu que ha des-
pertat l’interès de jugadors de 
primer nivell”, ha manifestat el 
president, Josep Maresma.  En 

aquest sentit també s’ha mani-
festat l’entrenador, Pau Lleixà, 
qui ha destacat que l’objectiu de 
la pròxima temporada serà més 
ambiciós. “Tenim una planti-
lla que pot aspirar a quedar 
als primers llocs, tot i que 
volem anar amb cautela”, 
ha comentat el tècnic, qui s’ha 
mostrat molt il·lusionat amb el 
nou projecte esportiu: “Poder 
comptar amb aquests excel-
lents jugadors és una moti-
vació extra per a mi i la resta 
de l’equip”, qui ha afegit que, 
gràcies a aquest nou projecte, 
el club ha aconseguit mantenir 
jugadors tan importants com 
Víctor Sáez, un dels màxims 
golejadors de la categoria.
Respecte a la plantilla actual, 
són baixa Xavi Ayala, Javier 
Clemente, Alejandro Bonilla i  
David Heredia. 

S. Alquézar/L. Maldonado | Redacció

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL
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Pol Camats i Toni López han jugat gran part de la seva trajectòria esportiva al Sant Martí, de Plata

REACCIONS

‘Per a mi, 
el més fàcil 
hauria estat 
mantenir-lo’
Juanjo Amigo ha donat la seva 
versió sobre la marxa de Mario 
Litrán. “Li vaig explicar que 
tindria pocs minuts la pròxima 
temporada en el nou projecte a 
3a Divisió. Ha estat una decisió 
dolorosa, però crec que hones-
ta”, ha comentat el tècnic, qui 
reconeix que “per a mi, el més 
fàcil hauria estat mantenir-lo a 
la plantilla, però pel respecte 
que tinc cap a la seva persona 
i la seva trajectòria, no ho po-
dia fer”. L’entrenador opina que 
Mario “és un gran futbolista 
que podria haver jugat a equips 
de categories més altes, però 
sabem el fort compromís que 
l’uneix a Montcada” .
Per la seva banda, el president, 
Diego Márquez, ha remarcat 
que la marxa de Mario  “és una 
decisió tècnica que la directiva 
accepta”. Malgrat tot, Márquez 
opina que s’hauria d’haver ges-
tionat diferent: “Li he traslladat 
les més sinceres disculpes en 
nom meu i del club. Al setem-
bre, ens agradaria fer-li un ho-
menatge en reconeixement a la 
seva trajectòria i dedicació” | SA 

La Salle incorpora sis fi txatges de nivell
El club ha apostat per fer un equip competitiu amb l’objectiu d’acabar la propera temporada a la part alta de la taula

FUTBOL SALA

‘Estic decebut per 
com s’ha gestionat la 
meva marxa del club’
El capità del FS Montcada a l’última dècada lamenta 
no haver tingut l’oportunitat d’acomiadar-se de l’afi ció

Mario Litrán, el capità del FS 
Montcada a l’última dècada, 
ha fi txat pel FS Parets després 
de 23 anys al club montcadenc. 
‘La Veu’ ha entrevistat el juga-
dor local, de 31 anys, després 
que l’entrenador, Juanjo Amigo, 
li comuniqués que no comptava 
amb ell per a la temporada vi-
nent, a Tercera Nacional. 
T’esperaves la decisió del cos 
tècnic?
No, ha estat una sorpresa, no 
m’esperava quedar fora de 
l’equip. Em van comunicar la 
decisió cinc minuts abans d’un 
entrenament, em vaig aco-
miadar dels meus companys i ja 
està. Va ser tot molt fred. 
Com et sents?
Estic decebut de com s’ha ges-
tionat la meva sortida de 
l’equip.  De la nit al dia, et 

diuen que no pots continuar al 
club de la teva vida. La meva il-
lusió era acabar la meva carrera 
esportiva a Montcada perquè 
tinc molts vincles amb el club i 
amb la ciutat. Estic agraït al FS 
Montcada per l’oportunitat de 
jugar tants anys a l’entitat, però 
també trist perquè no m’he po-
gut acomiadar de l’afi ció. Ningú 
es mereix acabar una etapa tan 
important  d’aquesta manera.
Què et va comentar l’entrena-
dor?
Em va dir que tenia un projecte 
que no quadrava amb el meu 
estil de joc. No qüestiono la 
seva decisió, Juanjo és una gran 
entrenador, però hi ha moltes 
maneres de fer-ho.
Ha parlat amb el president, 
Diego Márquez?
Sí. Segons ell, no en tenia ni 
idea. Crec que la directiva no 

m’ha donat el suport que merei-
xia després de 23 anys al club.
Amb quins records es queda 
d’aquests 23 anys al FS Mont-
cada?
Marxo content per totes les ex-
periències viscudes i per tot el 
que he aportat. Em quedo amb 
les amistats i els bons moments, 
com els ascensos, però també 
amb els moments difícils, que 
n’hi ha hagut de tota mena, 
com els descensos després de 
l’època daurada a la Divisió de 
Plata. Aquest club es mereix el 

millor i segur que aconseguirà 
els reptes que s’ha marcat en el 
futur. 
Per què marxes a Parets?
He tingut diverses ofertes, al-
gunes de clubs en categories 
na cionals, però fi nalment m’he 
decidit pel Parets perquè m’he 
sentit molt ben acollit i té un 
projecte esportiu molt seriós 
amb l’objectiu de pujar a  Ter-
cera Na cional. Allà coincideixo 
amb ex-jugadors del Montcada 
que estan molt contents de tor-
nar a compartir vestidor.

Sílvia Alquézar | Montcada

Mario Litrán es queixa de la falta de suport per part de la directiva després de 23 anys al club
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Pau Lleixà: ‘Poder 
comptar amb aquests 
excel·lents jugadors és 
una motivació extra’
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Borja Lancina prové de la Lliga ASOBAL, mentre que Guillem Herms ha jugat a equips de Plata
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Un dels grups del casal de Can Cuiàs jugant amb indíaques, a la pista esportiva del barri

La Regidoria d’Esports orga-
nitza aquest mes de juliol el 
Casal Esportiu, que compta 
amb la participació de prop de 
450 infants, una inscripció for-
ça superior a la de l’any passat 
–que vas ser 174– que s’acosta 
a les xifres del 2019. El coor-
dinador del Casal, Ilde Teruel, 
ha explicat que “l’ampliació 
de l’aforament dels espais ha 
fet créixer la inscripció”. Per 
la seva banda, el regidor d’Es-
ports, Gerard Garrido (ERC), 
ha destacat que enguany 
“l’Ajuntament ha decidit 
mantenir els preus de l’any 
passat, que van registrar una 
important rebaixa respecte 
edicions anteriors, per tal 
que tots els infants puguin 
gaudir de les activitats pro-
gramades”. 

Funcionament. El Casal es di-
videix en dos torns quinze-
nals –del 28 de juny al 16 de 
ju liol i del 19 al 30 de juliol– i 
es desenvolupa en les àrees de 
la Zona Esportiva Centre, el 
pavelló Miquel Poblet i, per 
primera vegada, també al bar-
ri de Can Cuiàs. Totes les ac-
tivitats estan relacionades amb 
l’exercici físic i es practiquen 
diverses disciplines com el fut-
bol, l’handbol, el patinatge, la 
natació i l’atletisme. “L’objec-
tiu és que els nens visquin les 
activitats esportives com un 
exercici lúdic”, ha manifestat 
Teruel. El Casal també inclou 
propostes lúdiques i culturals, 
com excursions fora del muni-
cipi a espais d’aventura i una 
visita al cinema.
VIDEO A LAVEU.CAT

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Eric Moner | Montcada

El Casal Esportiu recupera la xifra de 
participants d’abans de la pandèmia
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Les activitats es realitzen a la Zona Esportiva Centre, al pavelló Miquel Poblet i, per primera vegada, a la pista de Can Cuiàs

El patinatge és una de les activitats que es realitzen en el marc del Casal Esportiu. A la imatge, la canalla es diverteix a les pistes exteriors del pavelló Miquel Poblet

Infants gaudint de la natació a la piscina municipal de la Zona Esportiva Centre

Una seixantena d’infants 
gaudeixen del Casal de Futbol
El Casal de Futbol, amb una sei-
xantena d’inscrits, s’afegeix al 
conjunt d’activitats lúdiques que 
la Regidoria d’Esports ofereix du-
rant el mes de juliol. Les activi-
tats es realitzen a l’estadi de la 
Ferreria, on la canalla fa entre-
nament individual, jocs grupals i 
competicions. “El principal ob-
jectiu és que els participants 
gaudeixin i puguin aïllar-se de 
tot allò que hem viscut a cau-

sa de la pandèmia”, declara el 
coordinador del campus, Alexis 
García, qui ha afegit que una 
altra de les fi nalitats és que “els 
jugadors puguin millorar a nivell 
de tècnica i tàctica”. 
Els participants també fan nata-
ció a la piscina de la Zona Es-
portiva Centre i diverses sortides 
fora del municpi, com una visita 
al Camp Nou i al Museu del FC 
Barcelona | EM

NOVETAT



Josep Rodríguez
Després d’una absència de set anys, Josep Rodríguez ha reactivat la banda de metal/hardcore/rap 
Answer, que va fundar el 1997 amb el seu amic Ruda Sarubbi. Durant 17 anys, el grup va publicar 
quatre àlbums, ‘La danza de la calle’ (1998), ‘Reprenem Respostes’ (2006), ‘1997-2007’ (2007) i 
‘Ni Oblit ni Perdó’ (2008), a més d’un disc experimental signat com a nn33, al 2003. La banda va 
fer gires pels territoris català i espanyol i va compartir escenari amb artistes de la talla de Def Con 
Dos, Berri Txarrak o Hamlet, entre d’altres. El seu nou treball ‘Lágrimas Rotas’ manté l’essència del 
seu hardcore polític, denunciant els efectes nocius del capitalisme a nivell social i mediambiental i la 
repressió dels estats. Nascut a Vallbona fa 43 anys, Rodríguez va prendre conscièn cia política vivint 
en primera línia la lluita obrera i antifeixista i escoltant la música de grups combatius com Negu 
Gorriak. Treballa a la productora New Noise i viu a Carretera Vella des de fa sis anys.

‘Canto contra els mals 
del sistema capitalista’

Per què ha tornat Answer?
Perquè no sabem estar sense fer 
música. Per a mi crear cançons és 
una necessitat vital. També trobava 
a faltar pujar als escenaris.
A més del lletrista, vostè és el que 
s’anomena el ‘front man’ del grup.
Si, soc l’home que està en la 
primera línia, seguint la tradició de 
les bandes de metal americanes. 
A més de ser el vocalista, aquesta 
fi gura escalfa el públic per fer sortir 
la seva ràbia i indignació. 
Quina evolució ha fet Answer des 
de la seva creació fi ns ara?
La nostra essència és la mateixa: 
denunciar les misèries que 
genera el capitalisme salvatge, 
tant a la societat com al planeta. 
La diferència és que les meves 
primeres lletres les vaig escriure 
amb 17 anys. Ara, amb 43, tinc una 
perspectiva més àmplia i madura. 

Intento no caure en el pamfl et i 
oferir refl exions per fer pensar la 
gent sobre el que està passant.
Al nou disc, també parla de la 
llibertat d’expressió i la repressió.
El tema ‘Silenciados’ està inspirat en 
el procés sobiranista de Catalunya i 
les seves conseqüències. Ara bé,  
de presos polítics i represaliats 
sempre n’hi ha hagut en aquest 
país presumptament democràtic 
governat pels de sempre. Als 
noranta, quan militava a la 
Plataforma per la Unitat d’Acció 
(PUA), ja vam patir moltes 
detencions entre els companys de 
lluita al carrer.
Com neix la seva consciència 
política?
Sempre he tingut clar qui soc i 
d’on vinc. Soc fi ll d’una família 
treballadora i m’he criat a Vallbona, 
on he viscut la lluita obrera des 

de petit. De jove, em sentia molt 
identifi cat amb grups de música de 
forta ideologia política com Negu 
Gorriak. També anava a totes les 
manifestacions antifeixistes que es 
feien a Barcelona a plantar cara als 
caps rapats.

Com va ser la primera etapa 
d’Answer?
Vam aparèixer amb força al 
panorama underground dels 
noranta. Vam publicar discos 
íntegrament en català i en castellà i 
també bilingües. En els bons temps, 
vam arribar a fer una mitjana de 

vuintanta concerts anuals, amb 
actuacions a ciutats de tot el 
territori català i espanyol i festivals 
com Ajo Rock o Musica per Re-
sistire,  a l’illa italiana de Sardanya, 
on tenim molts seguidors entre el 
moviment independentista sard. 
També participàvem regularment 
en activitats del Correllengua, des 
de Gandia fi ns a Perpinyà.
Vostè és un músic autodidacta.
Sí, vaig començar a tocar de manera 
afi cionada al 1992, quan estudiava 
a l’INS Montserrat Miró. El meu 
amic Ruda sí sabia tocar i me’n 
va ensenyar. Me’n recordo que el 
primer concert el vam fer a l’institut. 
Tocàvem versions de grups com 
Rage against the machine i d’altres 
que ens agradaven fi ns que, al 
1997, vam formar la banda per 
composar les nostres cançons. 
On assaja la seva banda?

Al local de la productora New 
Noise, a Barcelona. A Montcada 
no hem pogut assajar mai. És 
sorprenent que un municipi amb 
tants grups de música no disposi 
de bucs d’assaig. Recordo ‘Les 8 
hores de rock’, on vam actuar en 
tres ocasions, i l’Espai Barraques 
de Festa Major. Celebro que en la 
darrera festa, s’hagi obert per fi  un 
espai per a artistes locals.
A més de liderar el grup Answer, 
també està en una productora.
Des de fa un any, treballo a New 
Noise, que ofereix als grups 
assessorament i suport per arrencar 
la seva carrera musical. M’ocupo 
principalment de les campanyes de 
comunicació dels artistes. He hagut 
de posar-me al dia en tot el tema 
de xarxes socials. És una faceta 
que m’interessa perquè em manté 
vinculat amb el món de la música.

‘Intento no caure en 
el pamfl et i oferir 
refl exions per fer 
pensar la gent’

Músic

A títol personal
LAURA GRAU
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