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Un record que es manté viu

La Montescatano 
torna amb força 
dos anys després
La popular cursa de muntanya 
que organitzen la JAM i 
l’Ajuntament es consolida 
com una de les cites esportives 
més importants de l’any
PÀGS. 20-21
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EBM  Camí del Bosc:

935 758 093
ebcamidelbosc@montcada.org

EBM Can Casamada:

935 752 851
ebcancasamada@montcada.org

EBM Can Sant Joan:

935 646 055
ebcansantjoan@montcada.org

EBM Font Freda:

935 644 702
ebfontfreda@montcada.org

EBM Mitja Costa:

935 754 273
ebmitjacosta@montcada.org

Dates de preinscripció a les escoles bressol: del 23 de maig al 2 de juny

Dissabtes 14 i 21 de maig, de 9.30 a 13.30 h

INSCRIPCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA, FINS AL 12 DE MAIG
(Grups amb un màxim de 15 persones)

PORTES OBERTES
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Al Parc Antiga Cerveseria
c. Montiu, 18

Veniu a
passar-ho bé!

de la Xarxa
d’Escoles
Bressol
Municipals
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Dissabte 7 de maig
de 2022,
a les 11 h

CONTACTEU AMB ELS CENTRES QUE VOLEU VISITAR:

CURS 2022-2023

Suport a la tramitació 
telemàtica amb les 
administracions 
públiques

Support for online 
processing with public 
administrations

Accompagnement 
des démarches en 
ligne auprès des 
administrations 
publiques

Nou servei

Si ens necessites, demana cita 
prèvia, a partir del 9 de maig, a:

apropteu@montcada.org  

    651 623 595 (de dimarts 
a divendres, 9.30 a 13.30 h)

ESTEM  
A PROP TEU

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 11 d’abril 
de 2022, i de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm. 2139/2019, de 2 de 
juliol de 2019, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern 
Local, ha aprovat inicialment el Projecte de reforma del Parc del Turó Blau 
al terme municipal de Montcada i Reixac.

El Projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de trenta 
dies, de conformitat amb el que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, per tal que es puguin presentar al·legacions o 
suggeriments. Transcorregut el qual i de no presentar-se’n cap, esdevindrà 
aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.

L’expedient es podrà consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament, 
e-Tauler de la pàgina web municipal www.montcada.cat

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
13/04/2022

ANUNCI

Coneix tota la informació 

de l’Ajuntament 

de Montcada i Reixac

Canal MiRactualitat

678 032 567 Envia ALTA

@ajmontcada

@ajmontcada

@ajmontcada

www.montcada.cat
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RECORD A LES VÍCTIMES DEL TREN

MÚSICA EN DIRECTE
Albert Faz, professor de l’Aula de Municipal 
de Música, i l’alumna Marta Rodríguez van 
interpretar diferents peces durant l’acte
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L’alcaldessa, durant la seva intervenció, acompanyada del representant de la Plataforma i dels portaveus del PSC, JxM, ERC i Cs

Homenatge amb el soterrament a tocar, 
però encara a l’espera de licitació

El novè homenatge fet el 27 
d’abril en record a les víctimes 
del tren des de la seva arriba-
da al municipi –que organitzen 
cada any l’Ajuntament i la Tau-
la pel Soterrament– podria ser 
l’últim previ a l’inici de les obres 
d’execució del projecte de l’R2, 
sempre i quan es compleixi el ca-
lendari fi xat pel Ministeri de Fo-
ment, que preveu començar-les a 
principi del 2023. De moment, 
però, el procés de licitació no 
està anant al ritme esperat ja que 
està pendent del recurs presentat 
per la Confederació Nacional de 
la Construcció contra els plecs 
del concurs al Tribunal adminis-
tratiu del Ministeri d’Hisenda, 
argumentant que les empreses 
constructores interessades tenen 
molts problemes per presentar 
pressupostos per la incertesa 
sobre l’evolució dels preus d’al-
guns materials bàsics, a causa de 
la guerra a Ucraïna.

A l’expectativa. En aquest con-
text, els parlaments ofi cials fets 
durant l’acte, a càrrec de l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP) 
i del portaveu de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST), Josep M. González, 
van ser mesurats i continguts. 
I és que 40 anys després que el 
municipi aconseguís el compro-
mís de l’Estat de soterrar la línia 
R2 al seu pas pel nucli urbà, el 
projecte continua sense executar, 
si bé està més a prop que mai.
Això és el que va voler remarcar 
l’alcaldessa durant la seva inter-
venció: “Enguany ens trobem 
en un context de certesa o, si 
més no, d’esperança perquè 

mai havíem arribat tan lluny”, 
va dir l’edil, tot afegint “per pri-
mer cop el soterrament comp-
ta amb una partida pressupos-
tària de 465 milions d’euros, el 
Consell de Ministres ha auto-
ritzat la despesa i el procés de 
licitació està en marxa”.
Campos va augurar que en un fu-
tur proper, tot i que no immediat 
–es calcula que les obres duraran 
més de 7 anys–, la transformació 
del nucli urbà serà total. Una vi-
sió de futur que l’alcaldessa va 
vincular amb el record de les 176 
persones que, segons ha docu-
mentat la Plataforma, han perdut 
la vida a les vies: “La seva do-
lorosa pèrdua ens ha servit per 
no abandonar la nostra lluita 
com a ciutat per aconseguir el 
soterrament; aquest és el deu-
te que tenim amb les víctimes, 
amb les seves famílies i amb la 
història de la ciutat”.

Contenció. El portaveu de la 
Plataforma Tracte Just es va 
mostrar esperançat perquè aviat 
comencin les obres però, alhora, 
contingut. “Encara que el soter-
rament està aprovat i té dota-

ció pressupostària, no sabem 
quina empresa l’executarà ni 
quan començaran les obres”, 
va dir González. La llarga llis-
ta d’incompliments i endarreri-
ments que suma el projecte és el 
motiu pel qual el col·lectiu ciutadà 
manté la prudència. “Hem avan-
çat molt, però encara no ho 
hem aconseguit, per tant hem 
de mantenir la unitat d’acció 
política, tècnica i ciutadana fi ns 
que el soterrament esdevingui 
una realitat”, va manifestar el 
portaveu de la Plataforma. Des-
prés dels parlaments i un minut 
de silenci, es va fer l’ofrena fl oral 
a les víctimes al monòlit obra de 
l’artista Gabi Ruiz, acompanya-
da de l’actuació musical d’Albert 
Faz i Marta Rodríguez.

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT

Pilar Abián | Montcada

Per primer cop l’Ajuntament homenatja les persones mortes a les vies amb el projecte aprovat i dotat econòmicament

Durant l’acte d’homenatge a les 
víctimes es van projectar dos 
vídeos, un en record de les dife-
rents mobilitzacions ciutadanes 
fetes durant els últims 18 anys 
pel soterrament i un altre que 

mostra, amb imatges captades 
des d’un dron, tot el recorregut 
del traçat de vies que desaparei-
xerà un cop executat el projecte. 
Ambdós es poden veure al canal 
Youtube de l’Ajuntament | PA

Imatges inèdites des d’un dron

Campos: ‘Enguany ens 
trobem en un context de 
certesa i d’esperança 
perquè mai havíem 
arribat tan lluny’

González: ‘Hem avançat, 
però encara no sabem 
quina empresa farà les 
obres ni quan s’iniciaran’
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Notícies
PÀG. 7

TERRA NOSTRA
L’Ajuntament incorpora més zones 
de joc a la plaça del Poble i recupera 
el monòlit dedicat a l’arbre

La consellera de Drets Socials 
de la Generalitat, Violant Cerve-
ra, s’ha compromès a fi nançar 
amb 100.000 euros un estudi 
per conèixer la realitat de l’as-
sentament de barraques que hi 
ha al Pla del Besòs, entre el riu 
i la carretera de la Roca. Així 
ho va ratifi car a la reunió a tres 
bandes que es va fer a la Casa 
de la Vila l’11 d’abril entre 
l’Ajuntament, la Generalitat i el 
Consorci del Besòs. 
La tràgica mort de dues per-
sones per inhalació de fum en 
una de les barraques el pas-
sat mes de gener va fer saltar 
les alarmes sobre la situació 
d’aquest assentament. 

Recorregut. “La diagnosi serà 
el punt de partida per defi nir 
un pla d’acció que solucioni 
la problemàtica que afecta 
aquest espai des del punt de 
vista social i també urbanís-
tic”, va dir Cervera, que no 
va concretar la temporalitat 
d’aquestes actuacions, però va 
manifestar la voluntat que es 
facin amb la màxima celeritat. 
Després de la reunió, la comi-
tiva va fer un breu recorregut 
per la zona de barraques.
“És d’agrair que la consellera 
hagi acceptat la invitació de 
venir a Montcada per conèi-

xer en persona l’assentament 
i que se’n vagi amb una solu-
ció sota el braç”, va dir Cam-
pos, satisfeta del compromís 
assumit pel govern autonòmic. 
“Un problema d’aquesta 
magnitud depassa la nostra 
capacitat econòmica i de ges-
tió”, va afegir l’edil. 
En una primera diagnosi par-
cial, feta amb l’ajut del Con-
sorci del Besòs, l’Ajuntament 
ha comptabilitzat més de 400 
barraques al marge dret del riu 
i més d’un centenar, a l’esquer-
ra. També s’ha pogut confi rmar 
que hi viuen una quarantena 
de persones, 15 de les quals són 
menors. “Això ens indica que 
primer de tot, haurem de do-
nar una resposta habitacional 
a aquestes famílies i, després, 
recuperar l’espai des del punt 
de vista urbanístic i mediam-
biental”, va afegir Campos, 
qui també ha posat en valor la 
creació d’una taula multisecto-
rial que implica diferents de-
partaments autonòmics.

PLA DEL BESÒS

Drets Socials fi nançarà una diagnosi 
sobre l’assentament de barraques
La consellera Violant Cervera va adquirir el compromís l’11 d’abril, després de reunir-se amb l’Ajuntament i visitar el sector

Laura Grau | Pla del Besòs
L’estudi tindrà un cost 
de 100.000 euros i 
servirà per defi nir un 
pla d’actuació destinat 
a recuperar el sector

R
AÜ

L 
R

IV
AS

La Fiscalia de Barcelona ha 
presentat una querella contra 
sis funcionaris i càrrecs de la 
Direcció General de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat per 
un presumpte delicte ecològic. 
El motiu n’és haver autoritzat 
l’empresa Ditecsa de Montor-
nès a augmentar la seva activi-
tat de producció i el reciclatge 
de dissolvents –el que compor-
tava un increment del consum 
d’aigua, d’energia i d’emissions 
atmosfèriques– sense complir 
amb els protocols exigits. L’11 
de desembre de 2019 un in-

cendi a la factoria va ser l’ori-
gen del vessament tòxic que va 
provocar la contaminació del 
Besòs i la mort de centenars 
de peixos. Segons la Fiscalia, 
en augmentar la seva produc-
ció Ditecsa estava obligada a 
renovar l’Autorització Ambiental 
Integrada que atorga la Genera-
litat fent constar un canvi subs-
tancial de l’activitat, cosa que 
no va fer. Aquest és un tràmit 
complex que obliga l’empresa 
a adoptar mesures correctores 
per evitar riscos per a la salut 
humana i el medi ambient | LM

Acusació contra funcionaris i càrrecs 
públics per la contaminació del riu

Reaccions. La Confederació 
d’Associacions de Veïns de 
Catalunya (CONFAVC) ha 
celebrat que la Conselleria de 
de Drets Socials s’hagi compro-
mès a fer un estudi per conèixer 
la realitat de l’assentament de 
barraques. El president de l’en-
titat, Jordi Giró, considera que 
aquest anunci respon a la pres-
sió veïnal i municipal que s’es-
tà fent tant des de Montcada i 
Reixac, com des dels municipis 
de l’eix Besòs perquè es recu-
peri aquest espai. “Guanya la 
dignitat; caldrà seguir perquè 
les lleres del riu es dignifi quin 
després de l’abandonament 
crònic”, ha manifestat Giró.

Violant Cervera, al centre de la imatge, amb l’alcaldessa i el delegat del govern de la Generalitat, atenent els mitjans de comunicació

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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MUNICIPALS 2023

Jordi Sánchez, de 51 anys i lli-
cenciat en Ciències Polítiques i 
en Història, aspira per tercera 
vegada a arribar a l’Alcaldia com 
a candidat d’ERC als comicis 
que es faran al maig de l’any 
vinent. El candidat va ser triat 
per unanimitat a l’assemblea feta 
el 20 d’abril, oberta a militants 
i simpatitzants, que va comptar 

amb la participació del diputat 
i exalcalde de Sabadell, Juli Fer-
nández, i de Montse Soler, mem-
bre de l’executiva comarcal.
Sánchez és l’actual portaveu del 
grup d’ERC a l’Ajuntament, for-
mat per cinc regidors i membre 
de l’executiu local des del 2015, 
en coalició amb En Comú Po-
dem (ECP). El candidat repu-
blicà afronta el repte d’intentar 

arribar a l’Alcaldia des de la con-
vicció que la seva formació té les 
ganes i l’experiència necessàries 
per liderar el futur govern mu-
nicipal. 

Balanç positiu. “Al 2015, vam 
passar d’1 regidora a 3, i al 
2019, de 3 a 5. Ara toca sumar 
7 i guanyar els comicis”, va dir 
Sánchez a la militància després 

Pilar Abián | Redacció

ERC torna a triar Jordi Sánchez 
com a candidat a l’Alcaldia
Esquerra, primera força del municipi que escull el seu alcaldable als propers comicis 
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Sánchez va ser elegit candidat a l’assemblea que va fer Esquerra el 20 d’abril, oberta a militants i simpatitzants de la formació

de ser reelegit candidat. En de-
claracions a La Veu, l’alcaldable 
d’ERC assegura que afronta el 
repte il·lusionat i agraït que el 
partit torni a confi ar en ell. “Fa 
set anys em vaig presentar a 
alcadable amb la voluntat de 
contribuir al canvi i a liderar 
la transformació de Montcada 
fent fora els governs socialistes 
i convergents esquitxats per 
la corrupció, i ho vam acon-
seguir”, assenyala Sánchez, tot 
convençut que l’electorat va-
lora la feina feta pel partit des 
de les regidories que dirigeix el 
seu grup municipal: Hisenda, 
Urbanisme, Comerç i Turisme, 
Promoció Econòmica, Esports, 
Cultura i Joventut. És per això 
que ERC prepara una candida-
tura de consens i de continuïtat.

Valors a destacar. “Des que som 
al govern hem treballat amb 
transparència, rigor i profes-
sionalitat, afrontant proble-
màtiques enquistades, com els 
dèfi cits urbanístics a barris que 
encara no tenen ni aigua ni cla-
vegueram; i ho estem fent amb 
planifi cació i visió estratègica, 
sense oblidar el dia a dia i la 
necessitat de mantenir una ciu-
tat neta i endreçada, sostenible 
i cohesionada”, assegura. 

Sánchez voldria que l’electorat 
valorés aquest treball, al marge 
de si comparteix o no els objec-
tius polítics de la formació. “La 
nostra prioritat és millorar la 
vida de la ciutadania, indepen-
dentment de com pensi, com 
parli o com estimi; fer Repú-
blica implica treballar al costat 
de la gent”, opina Sánchez, qui 
aposta per una llista transversal i 
amb una àmplia representació de 
tots els barris i procedències. 
Quant a la possibilitat de reedir-
tar el pacte amb els comuns, de 
moment l’alcaldable d’ERC pre-
fereix esperar als resultats dels 
comicis. “Ens presentem per 
guanyar i per seguir assumint 
responsabilitats”, afi rma.

‘Ens presentem 
per guanyar i per 
seguir assumint 
responsabilitats, com 
hem fet fi ns ara’, diu
el candidat republicà

‘Fer República implica 
treballar al costat 
de la gent per millorar 
la seva vida’
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SANITAT PÚBLICA

Matinal reivindicativa perquè 
es reobrin les urgències a la nit
La Taula per la Salut i la FAVMiR reclamen una atenció de qualitat per als usuaris

La Taula per la Salut i la 
FAVMiR van celebrar el Dia 
Mundial de la Salut el passat 9 
d’abril amb una defensa aferris-
sada de la sanitat pública. Les 
entitats van convidar a una ma-
tinal reivindicativa les activistes 
Laura Martínez, Lola Castro i 
Margarita Ibáñez, Trini Cuesta i 
la regidora de Salut Pública, Mar 
Sempere (ECP), que van coin-
dicir a destacar la necessitat de 
revertir les retallades en matèria 
sanitària i van posar en valor la 
feina del moviment social per 
exigir més recursos als governs.
Sempere va agrair el treball de la 
Taula durant més d’una dècada i 
va parlar del que considera dues 
de les grans fi tes en matèria de 

salut per al municipi com són la 
futura construcció de l’hospital 
Ernest Lluch i la reobertura de 
les urgències nocturnes. 
Sobre el nou equipament, Sem-
pere va avançar que en breu els 
ajuntaments de Montcada, Cer-
danyola i Ripollet signaran un 
conveni amb l’AMB i el CatSalut 
per tirar endavant la iniciativa. 
Respecte a l’acord recollit als 
pressupostos de la Generalitat 
per recuperar el servei d’urgèn-
cies nocturn al CAP Montcada, 
Sempere va afi rmar “que el go-
vern local està lluitant perquè 
es faci el més aviat possible”. 

Arguments. Ibáñez va interve-
nir en representació de l’entitat 
AgaM, que ajuda persones adul-

tes amb malalties mentals a arri-
bar a una vellesa amb qualitat de 
vida i va criticar que, en l’actua-
litat, s’ingressin aquests pacients 
en residències on conviuen amb 
altres patologies com l’Alzheimer.
Castro, regidora d’ECP a l’Ajun-
tament d’Esplugues i responsa-
ble sectorial en temes de salut, 
va reclamar a la Generalitat que 
destini el 25% del pressupost en 
sanitat a l’atenció primària ente-
nent que és la base del sistema. 
Mentre Cuesta, de la coordina-
dora del SAP Muntanya, també 
va defensar el paper de l’atenció 
primària tot criticant “els anys 
de deixadesa i de retallades 
com una estratègia planifi cada 
per degradar el sistema pú-
blic”, va dir.

Sílvia Alquézar | Montcada

Les participants a la matinal reivindicativa que es va fer a la plaça Lluís Companys. D’esquerra a dreta: Cuesta, Castro, Ibáñez i Sempere
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SOBIRANISME

L’ANC local crida a 
mantenir viva la fl ama 
de la independència
L’Assemblea celebra el desè aniversari i estrena junta

La presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), Eli-
senda Paluzie, va participar el 
8 d’abril a l’acte de celebració 
del desè aniversari de l’entitat, 
a nivell català i local, durant el 
qual Oriol Corral es va presen-
tar com a nou coordinador de 
l’ANC de Montcada, i Montse 
Illa i Maite Jurado, com a mem-
bres de la nova junta. “El nostre 
objectiu a Montcada i Catalu-
nya és no rendir-nos i seguir 
fi scalitzant els partits polítics”, 
va dir Corral, tot admetent que 
el moviment independentista ha 
perdut impuls. “La gran fl ama 

potser no està del tot encesa, 
però hem de garantir que les 
brases estiguin vives”, va dir el 
nou coordinador de l’Assemblea. 
En la mateixa línia, Paluzie –que 
al maig deixarà la presidència de 
l’ANC– va animar els assistents a 
no fer passes enrere: “No ens po-
dem estar sempre lamentant, 
hem d’aprendre dels errors del 
passat perquè no podem aturar 
la revolució”. 
Per a Paluzie, una de les claus 
de cara al futur és tenir unes es-
tructures fortes. “Com menys 
depenguem de l’Estat espa-
nyol, més fàcil serà el procés 
de ruptura”, va dir. Una de les 

qüestions que el moviment in-
dependentista s’ha marcat com 
a prioritària és la creació d’una 
xarxa sindical identifi cada amb 
l’objectiu de l’alliberament nacio-
nal. Sobre aquesta qüestió va 
parlar el secretari general de la 
Intersindical, Sergi Perelló, qui 
va plantejar la República Cata-
lana com “una oportunitat per 
millorar les nostres vides”, tot 
criticant el paper de sindicats 
majoritaris com CCOO i UGT.

Oriol Corral, durant el seu parlament, acompanyat de Montse Illa i Maite Jurado

Sílvia Alquézar | Montcada
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Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC

Altres intervencions. L’acte tam-
bé va incloure missatges en 
vídeo de l’expresident de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, 
l’expresidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, i d’Ona Cur-
to, del Consell per la República. 
Puigdemont va posar en valor 
el paper de les mobilitzacions 
liderades per l’ANC com a mo-
tor de l’independentisme i va fer 
una crida a la màxima unitat i 
transversalitat. En la mateixa 

línia, Forcadell va qualifi car les 
manifestacions multitudinàries 
de l’octubre del 2017 com l’acte 
de desobediència civil més gran 
que s’ha fet a Catalunya des 
de la Guerra Civil. Per la seva 
banda, Curto va traslladar als 
assistents un missatge d’esperan-
ça entenent que l’1 d’octubre va 
signifi car un gran aprenentatge i 
que l’empoderament de la ciuta-
dania és el que permetrà exercir 
el dret a decidir.

La investigació per abusos sexuals 
a menors contra el religiós Jesús 
Linares, professor de La Salle Mont-
cada durant 18 anys –del 1987 al 
1996– ha quedat arxivada per la 
prescripció del delicte. La Fiscal Cap 
de l’Àrea de Sabadell dona per tan-
cada la investigació, si bé conclou 
que, sota la legislació actual, els fets 
serien constitutius de quatre delictes d’abusos sexuals a menors 
d’edat. Linares té actualment 91 anys i viu en una residència de 
La Salle a Cambrils. El seu nom com a presumpte abusador es va 
fer públic arran la denúncia presentada per l’escriptor Alejandro 
Palomas, a qui aquest religiós hauria sotmès a abusos repetits 
i una violació durant la seva escolarització a La Salle de Premià 
de Mar. Un cop arxivada al febrer la denúncia presentada per 
Palomas i ara també la dels testimonis recollits a Montcada per 
prescripció del delicte, només continua activa la investigació que 
afecta altres víctimes del religiós a Premià i que duu a terme la 
Fiscalia de Mataró | LR

TRIBUNALS

Arxivada la denúncia per abusos 
contra el germà Jesús Linares
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En Comú Podem va convidar el 
passat 19 d’abril l’historiador italià 
Steven Forti a presentar el seu llibre 
‘Extrema derecha 2.0’, en què par-
la sobre els feixismes actuals. “Ara 
la ultradreta està marcada pel 
populisme, el tacticisme, l’ús de 
de les xarxes socials i l’existència 
de connexions transnacionals”, va 
explicar l’autor. Segons Forti, l’ex-
trema dreta ha avançat a les urnes 
gràcies a les desigualtats socials, la crisi de les democràcies li-
berals, la debilitat dels partits i els sindicats, la desconfi ança de 
la ciutadania cap a les institucions i la sensació d’inseguretat de 
molts ciutadans davant d’un món en canvi constant. “L’extrema 
dreta ha vingut per quedar-se, però no hem de ser fatalistes 
perquè hi ha maneres de combatre-la des de les institucions, 
els partits polítics i la societat civil”, va concloure Forti | LG

PRESENTACIÓ

Steven Forti analitza les causes 
que han fet avançar la ultradreta
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Satisfacció al veïnat de Terra 
Nostra per la recuperació del 
monòlit amb la pregària de l’ar-
bre –que s’havia retirat al 2010 
amb motiu de les obres del car-
rer Alzina– i per les millores 
que l’Ajuntament ha fet a la pla-
ça del Poble, a petició de l’AV. 
La intervenció, que es va inau-
gurar el 24 d’abril, ha consistit 
a tallar el tram del carrer Mont-
serrat que passa per la plaça i 
transformar-lo en un singular 
espai de jocs tradicionals per a 
la canalla, així com en la instal-
lació de mini porteries i taules 
de ping-pong per guanyar-hi 
espai de joc.

Suma d’idees. “Estem molt 
contents perquè inicialment 
la nostra petició era només 
que es tallés el tram de car-
rer per una qüestió de segu-
retat i, després de diferents 
reunions amb l’Ajuntament 
i d’anar compartint idees, el 
resultat fi nal és molt satis-
factori”, ha reconegut Llorenç 
Madurell, president de l’AV 
Terra Nostra. I és que el que 
fi ns ara era només un vial as-
faltat ha esdevingut una autèn-
tica obra d’art. Per encàrrec del 
consistori, l’il·lustrador Valentí 
Gubianas ha fet un colorit mu-
ral amb referents característics 
del barri, com la festa del Fana-
let, i on també hi ha jocs com 
la xarranca o el tres en ratlla, 
entre d’altres. “He gaudit molt 
fent aquest projecte perquè 
he treballat amb plena lliber-

tat i m’he sentit molt ben aco-
llit i acompanyat pel veïnat”, 
ha manifestat l’artista, qui es va 
mostrar molt emocionat durant 
la inauguració.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), per la seva banda, va 
celebrar la resposta del barri a 
la proposta municipal i va lloar  
el treball de Gubianas. “És 
una autèntica obra d’art que 
dona qualitat a l’espai i, en 
veure l’acceptació que té, ens 
plategem seriosament traslla-
dar aquesta iniciativa a altres 
barris del municipi”, va mani-
festar l’edil.

Homenatge. La jornada festiva 
va incloure l’actuació del Grup 
de grallers dels Diables de Can 
Sant Joan i activitats infantils, 
com un taller de circ, així com 
partits de futbol i de ping-pong 
per estrenar les miniporteries i 
les taules facilitades per l’Ajun-
tament –l’AV ha comprat pales 
i pilotes per poder jugar-hi que 
estaran dipositades al comerç 
Merka Terra Nostra. 
La matinal també va incloure 
un espai de memòria històrica, 
amb la recuperació del monòlit 
dedicat a l’arbre que s’ha tornat 
a instal·lar al carrer Alzina, a 

TERRA NOSTRA

El barri guanya espais 
de joc per als infants 
i recupera l’històric 
monòlit de l’arbre
L’Ajuntament ha fet les millores a petició de la junta de l’AV

Pilar Abián | Terra Nostra El tram del carrer 
Montserrat que 
dona a la plaça s’ha 
transformat en un 
atractiu mural amb 
jocs tradicionals Una nena jugant a la xarranca que l’il·lustrador Valentí Gubianas ha inclòs en l’original mural fet al tram del carrer Montserrat que toca a la plaça

Davant del monòlit i d’esquerra a dreta, Carme Vilà, Joaquim Castellví, Salva Muñoz, Laura Campos, Llorenç Madurell i Esther Rodríguez

prop de l’exemplar que dona 
nom al vial, allà on es va estre-
nar fa 50 anys, a principi de la 
dècada dels 70, sent restaurat 
per primer cop dues dècades 
després. L’Ajuntament va apro-
fi tar l’ocasió per retre home-
natge a diferents persones vin-
culades amb l’esdeveniment: 
Salvador Muñoz –el veí que 
va reclamar la seva recupera-
ció; Esther Rodríguez i Carme 
Vilà –les ceramistes que han fet 
l’obra exposada al monòlit– i 
Joaquim Castellví, president de 
l’Agrupació Sardanista de Ter-
ra Nostra, per la seva contribu-
ció a divulgar la sardana. L’Ajuntament ha instal·lat a la plaça taules de ping-pong i mini porteries de futbol

FO
TO

S:
 P

IL
AR

 A
BI

ÁN



0808 2a quinzena | Abril 2022Notícies

Societat
laveu.cat/societat

PROPER CURS ESCOLAR
Tancades les preinscripcions, hi ha prou 
grups per absorbir la demanda però també 
queixes sobre la distribució de places
PÀG. 11 

NOVA PROPOSTA

La primera destinació ha estat Sitges i la propera serà Santa Coloma de Cervelló, per descobrir la cripta de la Colònia Güell

L’Ajuntament fa sortides culturals una 
vegada al mes per a majors de 60 anys
Una ruta guiada per Sitges, ciu-
tat marcada pel Modernisme que 
escriptors com Santiago Rusiñol, 
Joan Maragall, Josep Carner i Jo-
an-Salvat Papasseit van convertir 
en la seva llar i font d’inspiració, 
ha inaugurat el programa de sor-
tides culturals mensuals per a 
persones majors de 60 anys que 
ha posat en marxa l’Ajuntament 
en el marc del programa Montca-
da Ciutat Amiga de les Persones 
Gran. El 28 d’abril, una quaran-
tena de participants van gaudir 
d’una visita de dues hores pels 
indrets i edifi cis més emblemàtics 
del centre de la vila. 
“Aquestes sortides volen posar 
l’accent en l’autonomia perso-
nal de la gent gran, promoure 
el seu accés a la cultura i po-
tenciar les relacions interperso-
nals, tan necessàries entre un 
dels sectors de la població més 
perjudicat per la pandèmia”, 
ha assenyalat el regidor de Ciuta-
dania i Participació, Juan Carlos 
de la Torre (ECP).

Calendari. Les propostes per als 
propers mesos ja estan defi nides 
i es faran majoritàriament en 
horari de matí. El 26 de maig la 
destinació serà Santa Coloma de 
Cervelló, on hi ha la cripta de 
la Colònia Güell, obra de Gau-
dí. En aquesta colònia industrial 

d’origen modernista s’hi conser-
va un important patrimoni his-
tòric i artístic. El termini d’ins-
cripció fi nalitza el 19 de maig i el 
preu de l’activitat és de 5 euros.
El 9 de juny la destinació serà 
Figueres, la ciutat de Salvador 
Dalí. La sortida, de tot el dia, in-
clou una visita guiada a la ciutat 
i al Museu del pintor. Els partici-
pants han d’abonar 10 euros per 
l’autocar; a banda, s’ofereix la 
possibilitat de dinar en un restau-
rant al preu de 14,50 euros. La 
reserva de placa s’ha de fer abans 
del 2 de juny.
Després del parèntesi estiuenc, 
el calendari de sortides es re-
prendrà el 29 de setembre amb 
una ruta guiada pel barri de La 
Barceloneta al preu 5 euros, el 
mateix cost de l’excursió que es 
farà el 27 d’octubre per descobrir 
el centre de la Barcelona antiga, 
on la literatura i la història es do-
nen la mà als carrers d’una ciutat 
mil·lenària. El cicle d’activitats 
clourà al novembre amb una vi-
sita guiada gratuïta a la Casa de 
les Aigües de Montcada. Els in-
teressats s’han d’inscriure a través 
de l’Associació de Gent Gran de 
la Casa de la Mina (tel. 935 644 
418, caalamina@montcada.org) o de 
l’Associació de Gent Gran del Parc 
Salvador Allende (tel. 634 438 
042, associacioggmir@outlook.com). 

‘Amb aquesta 
proposta, volem 
potenciar l’autonomia 
de la gent gran, 
el seu accés a la 
cultura i les relacions 
interpersonals’

Juan Carlos de la Torre
Regidor de Ciutadania

A la primera de les sortides culturals guiades, feta a la vila marinera de Sitges, van participar una quarantena de persones
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‘M’ha agradat molt 
l’experiència, tant 
que em penso 
apuntar a la propera; 
he gaudit molt de les 
explicacions que han 
fet les dues guies’

Carles Jubany 
Participant

‘Felicito l’Ajuntament 
per la iniciativa, és 
molt recomanable; 
la sortida ha estat 
molt bén organitzada 
i la visita guiada, molt 
interessant’

Loli Ortega
Participant

Pilar Abián | Redacció

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Maig 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
A/e: museumunicipal@montcada.org
Tel.: 935 65651 1211 
A/e: museumuninA/e

  @museumunicipalmontcada

ELS SECRETS
DE LA CASA DE LES AIGÜES

Diumenge 8 de maig, 12 h
CASA DE LES AIGÜES

Visita guiada · Durada: 1.5 h · Preu: 2 €

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 14 de maig, 10 h

CASA DE LA MINA

Itinerari guiat · Durada: 3 h · Preu: 3 €

CONTES D’AIGUA
Diumenge 15 de maig, 11 h

CASA DE LES AIGÜES

Activitat familiar.
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Durada: 1 h · Activitat gratuïta.

DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS
Del 14 al 22 de maig
Consulteu la programació
a www.montcada.cat
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En el temps 

passa  controls 
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C. Progrés s/n. Tel. 935 644 157

NOU HORARI 
DEIXALLERIA 
MUNICIPAL
A partir del 2 de maig,
obre cada dia!

De dilluns a dissabte,
de 9 a 14.30 h
i de 16 a 18.30 h

Diumenge,

de 9 a 14 h

HORARI:

Tramitació en línia 
a www.montcada.cat

Servei OAC360 d’ajut en la tramitació
de beques escolars 935 954 802
(operatiu fins al 31 de maig).

Si voleu saber com 
presentar una instància 
a través de la web, 
mireu aquest video.

Excepcionalment, presentació presencial
de sol·licituds a l’OAC amb cita prèvia segons 
calendari per escoles.
Telèfon cita prèvia: 935 954 802.

Documentació disponible a la web municipal 
www.montcada.cat

BEQUES ESCOLARS
CURS 2022-2023

MENJADOR ESCOLAR
MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES

El termini ordinari de presentació
de les sol·licituds

finalitza el 31 de maig de 2022

ABRIL-MAIG 2022

CÀPSULES 
FORMATIVES

Espai Jove Can Tauler (C. Jaume Balmes, 16) 

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB

FORMACIÓ 
GRATUÏTA

Per a més informació i inscripcions:  
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

Àrea Social 

Telèfons:  935 726 474 (ext: 4033 i 4103) 

i 629 047 582  

A/e: educacio@montcada.org

Del 30 d’abril al 28 de maig 
(dissabtes)      

Horari: de 9.30 a 13.30 h

Formació per a joves de 16 a 29 anys.

Introducció a 
la llengua de 
signes catalana 

Alumnat amb necessitats 
educatives especials: 
vetllador/a escolar 
Del 2 al 17 de maig (de dilluns a dijous)      
Horari: de 9.30 a 13.30 h  

Formació per a joves de 18 a 29 anys.

als:
r
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Els centres educatius del muni-
cipi mantindran el curs vinent 
els mateixos grups que en l’ac-
tualitat. Una vegada fi nalitzat 
el període de preinscripcions, 
s’han registrat un total de 259 
sol·licituds a P3 i 267 a primer 
d’ESO, amb una oferta de pla-
ces de 332 i 299, respectiva-
ment. Enguany, s’ha repetit la 
mateixa situació que en anys 
anteriors: l’INS La Ferreria ha 
recollit molta més demanda que 
les places que ofereix. Aquest 
institut ha rebut 81 sol·licituds, 
quan la seva oferta és de 54 va-
cants (43 ordinàries i 8 de Ne-
cessitats Educatives Especials). 
Pel que fa als altres centres, 
La Ribera encara té places, 
mentre que la resta ha quadrat 
pràcticament el nombre de sol-
licituds i de vacants. “Estem 
revisant quins alumnes su-
men els punts per adscripció 

i per zona, són els que tindran 
preferència respecte els que 
només en tinguin una de les 
dues”, ha explicat la regido-
ra d’Educació, Jessica Segovia 
(ECP), qui ha enviat un missat-
ge de tranquil·litat a les famílies 
afectades: “Faig una crida a la 
calma perquè, per l’experièn-
cia d’altres anys, la gran ma-
joria de les inscripcions  que 
sumen la zona i l’adscripció 
hi va accedir al centre triat en 
primera opció”.

Preocupació. Diverses famíli-
es ja han mostrat el seu ne-

guit davant l’excedent de sol-
licituds a La Ferreria. Un grup 
de mares i pares de Mas Du-
ran ha iniciat una recollida de 
signatures en considerar que 
és un “greuge comparatiu” 
que la zona B del mapa escolar 
en què es divideix el municipi, 
que inclou els barris de Mas 
Duran, Font Pudenta, Ter-
ra Nostra i Can Cuiàs, oferti 
menys places que la zona A, 
adreçada a la població de Can 
Sant Joan, La Ribera, Mont-
cada Centre, Pla d’en Coll, 

Montcada Nova, una part de 
Mas Rampinyo i Vallençana. 
“A la zona A hi viuen més 
persones. La distribució es 
fa de manera equilibrada”, 
ha manifestat Segovia, tot afe-
gint que s’ha de tenir present 
que, a Montcada, tots els cen-
tres públics de Primària estan 
adscrits a tots els instituts de 
secundària, excepte l’IE El 
Viver, l’IE Mas Rampinyo i el 
Ginesta, que tenen adscripció 
pròpia. En el cas del Fedac, el 
centre està vinculat a La Salle.

Educació infantil. Totes les es-
coles tenen vacants, excepte 
l’Elvira Cuyàs, l’IE Mas Ram-
pinyo, el Mitja Costa i el Gi-
nesta, on s’haurà d’anar a sor-
teig per resoldre les sol·licituds 
empatades a punts. “Tot està-
força equilibrat. A la públi-
ca, hem baixat la ràtio fi ns 
a 20 alumnes, mentre que la 
concertada manté els 23 in-
fants per classe”, ha dit Sego-
via. A l’ESO, la ràtio és de 27 
alumnes als instituts públics i 
de 30, a la concertada.

A l’etapa de la Secundària Obligatòria, el principal problema es troba en l’excès de demanda a l’INS La Ferreria. A la imatge, alumnes de l’IE El Viver

PREINSCRIPCIONS ESCOLARS

Sílvia Alquézar | Redacció

Un grup de famílies de Mas Duran recullen fi rmes 
per demanar més places a la seva zona

Montcada manté 
els mateixos grups

Aquest any, durant 
la preinscripció s’ha 
registrat un total de 
259 sol·licituds a P3 i 
267 a primer d’ESO
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L’Ajuntament recupera aquest 
estiu el programa Vacances en 
Pau, destinat a acollir a llars 
montcadenques infants d’entre 
10 i 12 anys dels campaments 
de refugiats sahrauís durant els 
mesos de juliol i agost a Ca-
talunya. La Coordinadora de 
Vacances en Pau del Vallès Oc-
cidental, en coordinació amb el 
consistori, serà enguany l’en-
carregada de gestionar l’acolli-
da dels infants amb les famílies 
interessades a participar en el 
projecte –la sol·licitud es pot 
fer a través del correu elec-
trònic vacancesenpauvallesocciden-
tal@gmail.com o del telèfon 606 
719 026. 

Suport. Segons ha explicat el 
regidor de Ciutadania i Parti-
cipació Ciutadana, Juan Carlos 
de la Torre (ECP), “el tanca-
ment de fronteres al març 
del 2020 va agreujar la situa-
ció del poble sahrauí, amb la 
suspensió de molts ajuts i de 
les colònies, que s’han pospo-
sat els dos últims anys per la 
pandèmia, tot i que hi hem 
mantingut el nostre suport 
en la mesura del possible”.

VACANCES EN PAU

Tornen les estades d’infants 
sahrauís, aturades dos anys
La Coordinadora del programa al Vallès Occidental serà el referent per a les famílies

Sílvia Alquézar | Redacció

Les colònies d’infants saharuí es van començar a fer a Montcada a principi de la dècada dels 90
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La Justícia ajorna desnonar una 
família vulnerable fi ns al setembre

Estefanía Boronat, Iñaki Martí-
nez i els seus cinc fi lls –d’edats 
compreses entre els 17 anys i 
els 8 mesos– podran seguir fi ns 
al setembre a la fi nca de Can 
Pomada on han viscut els úl-
tims nou anys, després que la 
jutgessa ajornés a mitjan d’abril 
per quarta vegada l’ordre de 
desnonament per impagament 
de lloguer. Mentrestant, l’Ajun-
tament ha incorporat la família 
a la taula d’emergència social 
per atendre la seva necessitat 
d’habitatge. 
La parella, que es guanyava la 
vida com a fi raire, explica que 
fa dos anys va ser víctima d’un 
assalt a casa seva i es va quedar 
sense res. Arran d’aquest fet i 
en tenir com a únic ingrés 710 
euros en concepte d’Ingrès Mí-
nim Vital, Boronat i Martínez 

van deixar de pagar el lloguer 
fa un any i mig i la propietat 
va iniciar el procés judicial de 
desnonament. 
La parella viu amb els seus fi lls 
en una casa modular que va 
instal·lar i condicionar l’home, 
aturat de llarga durada que ja 
ha esgotat la prestació i amb 
una discapacitat del 39% a cau-
sa d’un infart ocular. “Amb 
la meva situació i la meva 

edat no és gens fàcil trobar 
feina”, explica, tot recordant 
que durant 12 anys va regentar 
la xurreria del parc de la Lla-
cuna. Les tres primers ordres 
de desnonament contra la pa-
rella es van aconseguir aturar 
gràcies als recursos de la seva 
advocada, la implicació de la 
PAH Montcada i als informes 
dels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment.

Laura Grau | Can Pomada

Trajectòria. El projecte Vacances 
en Pau l’organitza la Delegació 
del Front Polisario a Catalunya, 
amb l’ajut d’organismes com la 
Coordinadora Catalana d’ajun-
taments solidaris amb el Poble 
Sahrauí (CCASOS) i la Fede-
ració d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí 
(ACAPS). 
L’objectiu del programa és do-
ble: d’una banda, oferir als in-
fants un estiu allunyat de les 
difícils condicions del desert i 
aprofi tar per revisar el seu estat 
de salut i, de l’altra, donar visi-
bilitat al confl icte. “Això és ara 

més necessari que mai, donat 
el canvi de criteri a favor del 
Marroc per part de la presi-
dència del govern espanyol, 
tot menystenint les resoluci-
ons de l’ONU”, ha afegit el re-
gidor. Justament en el moment 
de tancar aquesta edició, el Ple 
municipal havia de debatre 
una moció presentada pel grup 
d’En Comú Podem reclamant 
que es faci el referèndum d’au-
todeterminació sobre el futur 
del Sàhara proposat per les Na-
cions Unides l’any 1990 i atu-
rat pel veto de França al Con-
sell de Seguretat de l’ONU.
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La parella i el seu fi ll petit, davant de la casa modular on viuen, en un solar de Can Pomada

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

Laura Campos

El 27 d’abril ens vam tornar a trobar, com cada any, per re-
cordar totes i cadascuna de les 176 víctimes que han perdut 
la vida a les vies de tren a la nostra ciutat des de la seva 
arribada al municipi. Però, enguany ho hem fet en un context 
diferent. El de la certesa, o si més no, el de l’esperança pel 
compromís explícit que el soterrament dels més de 4 quilòmetres de vies que travessen la 
ciutat forma part d’un futur proper. No immediat, però sí cada cop més proper. 
Per primera vegada els Pressupostos Generals de l’Estat incorporen la totalitat de la partida, 
és a dir, els 465 milions d’euros que costarà el projecte. Per primera vegada, el Consell de 
Ministres ha aprovat l’autorització per a la despesa del projecte del soterrament i per primera 
vegada, també, el projecte està en fase de licitació. Mai havíem arribat tan lluny!
El soterrament de les vies de tren signifi ca també el soterrament de la Montcada fragmentada; 
de la Montcada partida en dos; de la Montcada cosida del dret i del revés; de la Montcada 
insegura; de la Montcada del passat, menys vivible i menys amable amb les persones que 
l’habiten.
Amb el soterrament de l’R2, soterrem el neguit i la por a noves pèrdues humanes. Soterrem 
les vies, sí, però no soterrem la memòria ni el record de les víctimes, perquè la seva dolorosa 
pèrdua ens ha servit per no abandonar la nostra lluita com a ciutat. Mai oblidarem els noms 
dels homes i les dones que han perdut la vida en aquest punt negre de la nostra ciutat. És 
un deute que tenim i sempre mantindrem amb les víctimes, amb les seves famílies i amb la 
nostra història de ciutat. 
Tampoc volem soterrar el camí recorregut fi ns aquí, fi ns avui: tots aquests anys de reivindica-
ció i de lluita col·lectiva que ens han defi nit com a poble.
Ben aviat, la ciutat de Montcada i Reixac i la seva ciutadania deixarà de mirar a un cantó i a 
l’altre de la via, per mirar de cara al nou futur que ens espera.
Adéu vies, benvingut soterrament!

Adéu vies, benvingut soterrament!
L’educació és el pilar fonamental en què cal sustentar una so-
cietat lliure i democràtica. Això ho hem de començar a formalit-
zar a partir de les etapes més primerenques dels nostres nens 
i nenes, que són el futur. Per tant, ens hem d’esforçar perquè 
s’implementin polítiques que contemplin a llarg termini la for-
mació dels nostres menors, amb una educació pública de qualitat i gratuïta, de 0 a 16 anys. Cal 
tenir partides pressupostàries per actualitzar els centres educatius existents i la creació de nous 
que incloguin el canvi de tendències en la formació per adaptar-se a les noves professions del 
present i del futur. Montcada ha aprovat un projecte de nova construcció d’escola de 0 a 3 anys 
(escoles bressol) amb unes instal·lacions que seran sostenibles i més equipades, que inclouen 
un aula sensorial per poder prestar la qualitat d’ensenyament que els nostres infants mereixen.
No obstant això, serà impossible aconseguir la gratuïtat real, si la Generalitat no recupera els 
1.800 euros per plaça i per família, si no hi ha un compromís d’avançar en els propers anys en 
la universalització d’aquest servei. Hem de crear un mapa de noves places públiques al territori.
Però no hem d’oblidar les reclamacions històriques, com la de l’Institut Montserrat Miró que mal-
auradament el govern de la Generalitat no té a la seva agenda. També la necessitat de tenir cen-
tres de formació professional per als nostres joves. Malauradament, hem perdut línies educatives 
en formació professional, que eren referents a la comarca, com la de documentació sanitària a la 
Ferreria el 2018. Hem de lluitar perquè fets com aquests no succeeixin en el futur. També hem 
de lluitar per mantenir les existents i ampliar la formació professional. Apostar per la formació 
professional és apostar per una educació de qualitat per poder-la revertir en les necessitats de la 
indústria a Montcada i Reixac.
En general, l’educació ha de donar sortida ocupacional als nostres joves amb els coneixements 
necessaris per créixer i formar-se. Per això, ja que Montcada i Reixac és i ha estat bressol de 
reconeguts artistes al món de la interpretació, de l’art i de l’escriptura és hora de sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya que obri una línia de batxillerat artístic al nostre municipi per potenciar 
la creativitat dels nostres joves i continuar creant referents en àmbits artístics.

Educació universal, pública i de qualitat

Andreu Iruela

Ana Pellicer

L’Assemblea d’Esquerra m’ha triat novament com a cap de 
llista per a les municipals. En una candidatura de continuïtat, 
toca fer balanç i retre comptes. Em vaig presentar per pri-
mer cop al 2015, substituint la Marta Aguilar, un exemple 
d’honestedat i coratge contra la corrupció. Vam passar d’1 
a 3 regidors, amb la Montse Ribera i en Salva Serratosa. 
Sempre amb la Montse: el seu record i la seva força ens acompanyen. Al 2015, vam complir 
amb el que vam prometre: canvi de govern, fent fora a PSC i CiU i acabant amb la corrupció. 
I liderant també des de Montcada la construcció de la República, participant a l’1 d’octubre 
del 2017. Al 2019, vam passar de 1.812 a 2.966 vots. De 3 a 5 regidors. Vam consolidar el 
canvi i vam seguir assumint responsabilitats: amb Gerard Garrido a l’Àrea Econòmica, on la 
bona gestió i la transparència ens fan pagar les factures al dia, recuperar capacitat inversora, 
fer afl orar i reduir el deute. Representant un Jovent que puja preparat i responsable.
Amb M. Rosa Borràs a Cultura amb les entitats, els barris, l’associacionisme per recuperar la 
cultura popular, la memòria històrica, el patrimoni i l’orgull de pertinença a Montcada. Amb 
Salvador Serratosa a Comerç, per un comerç que faci poble, amb vida, llum i dinamisme. I 
junt amb en Gerard per fer de les entitats esportives una eina de cohesió i integració. Amb 
Jaume Teixidó a Promoció Econòmica, Mobilitat i Contractació per mantenir l’orgull industrial 
de Montcada i fer de la formació i el treball de qualitat la millor política social. Hem afrontat 
entre tots i en un govern de coalició les greus i enquistades problemàtiques urbanístiques que 
arrossega Montcada des de fa massa temps: la manca de cohesió social i urbana; els barris 
pendents de legalitzar i sense serveis; la problemàtica de les expropiacions; el barraquisme, la 
marginalització d’espais i la degradació mediambiental; la cimentera; la fàbrica de la Valentine 
en zona verda; les infraestructures que ens trinxen, amb el soterrament aprovat... 
No em presento jo. Represento a l’equip cohesionat i preparat d’esquerra. Un honor formar 
part d’aquest grup de gent. Us convido a sumar-vos-hi. Gràcies!

Compromís amb Montcada!

Jordi Sánchez

El pasado 23 de abril tuvimos la fortuna de vivir una nue-
va Diada de Sant Jordi en la calle, una vez que afortuna-
damente el COVID-19 comienza a ser historia en nuestras 
vidas. Durante dos años, a causa de la dichosa pande-
mia, no hemos podido disfrutar de uno de los días más 
bonitos que tenemos en Cataluña. La fi esta de la rosa y la cultura. Pese a que no pudimos 
hacerlo en la calle Mayor, como suele ser tradición en Montcada i Reixac, por las inclemen-
cias derivadas de la meteorología, la verdad es que la jornada fue todo un éxito de participa-
ción. Una vez más queda claro que los ciudadanos tienen ganas de retomar la normalidad 
en sus vidas y de poder llevar a cabo una vida social plena. Daba gusto ver como el recinto 
del Reixac se llenaba de montcadenses con ganas de comprar su rosa o su libro. 
Poder compartir espacio con las entidades de Montcada i Reixac y con los comerciantes 
que tan mal lo han pasado durante esta pandemia, donde han visto como sus negocios se 
veían perjudicados por las restricciones sanitarias, ha sido un placer. Tenemos la responsa-
bilidad desde el Ayuntamiento de poner una alfombra roja a sus proyectos, toda ayuda será 
poca para que puedan seguir levantando la persiana día a día. 
Desde el nacimiento de Cs, hemos reivindicado que el día de Sant Jordi sea el día de Ca-
taluña, en lugar del 11 de septiembre que, lamentablemente, se ha convertido en la fi esta 
de unos pocos y que ni mucho menos representa al conjunto de la ciudadanía de nuestra 
comunidad autónoma. 
La Diada de Sant Jordi fue un impulso para la ciudad y sobre todo para sus gentes. Espera-
mos y deseamos que digamos defi nitivamente adiós a un COVID-19 que tanto daño nos ha 
hecho y podamos recuperar la normalidad en nuestras vidas.
Visca la festa de Sant Jordi!

Una Diada de Sant Jordi de todos
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laveu.cat/agenda
Agenda LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS

PETIT POETICAE
I espectacle ‘Les papallones també volen poesia’, 
de la Cia. La Minúscula.

29 D’ABRIL, 18H, VESTÍBUL DEL TEATRE MUNICIPAL

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600
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Duran Duran
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.Quirós, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
I.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

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

29a l divendres
Poeticae. Espectacle ‘Les papallones 
també volen poesia’ i lliurament de pre-
mis del concurs Petit Poeticae. Hora: 
18h. Lloc: Vestíbul del Teatre Municipal.

Inauguració. Festa Major de Mas Ram-
pinyo. Hora: 20h. Lloc: La Unió (veure 
programa a la pàgina 22) 

1m l diumenge
Jugatecambiental. Taller ‘Petits inverte-
brats aquàtics’. Hora: 11.30. Lloc: Parc 
de la Llacuna. 

3m l dimarts
Inauguració. ‘Petits artistes del Turó’. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

Poeticae. Conversa sobre Gabriel Ferra-
ter, amb Marta Pessarrodona i Juan A. 
Masoliver. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

7m l dissabte
Festa. De la Xarxa d’Escoles Bressol. 

Hora: 11h. Lloc: Parc Antiga Cerveseria.

Dansa. ‘Migrare’’, del grup Maduixa. 

Hora: 18h. Lloc: Plaça de l’Església.

Teatre. ‘Mas Rampinyo, un dinar de 

Festa Major’, a càrrec de Tea345. Hora: 

20h. Lloc: Sala d’actes de La Unió.

8m l diumenge
Dansa. Mostra d’entitats i escoles de 

ball. Hora: 11 i 17h. Lloc: Pavelló Mi-

quel Poblet.

Jugatecambiental. ‘Simulem un jardí de 

papallones’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc 

de la Llacuna.

Teatre familiar. ‘Mom petit souvenir’, de 

la companyia La Bleda. Hora: 12h. Lloc: 

Teatre Municipal.

Patrimoni. ‘Els secrets de la Casa de les 
Aigües’. Hora: 12h. Inscripcions: mu-
seumunicipal@montcada.org.

10m l dimarts
Exposició. ‘(In)visibles i (O)cultes’, sobre 
la vida de 24 dones científi ques. Lloc: 
Espai Cultural Kursaal.

11m l dimecres
Xerrada. Funcionament de l’App de La 
Meva Salut. Hora: 11.30h. Lloc: Centre 
Cívic Can Cuiàs. 

13m l divendres
Jornada. Donacions de sang. Horari: 
De 17 a 21h. Lloc: Pavelló Miquel Po-
blet. Organitza: Banc de Sang i Teixits 
i Ajuntament. Cita prèvia a donarsang.
gencat.cat.

EXPOSICIÓ
FONS D’ART MUNICIPAL
Fins al 15 de maig

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

EXPOSICIÓ
Petits artistes 
del Turó

Inauguració:
3 de maig, 19h

Propera Veu, 13 de maig 

Més a prop...
EDITORIAL
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Aprenentatge i servei
Som uns nens i nenes de l’Es-
cola Fedac Montcada que estem 
fent un projecte d’Aprenentatge i 
Servei sobre la sang. I com volem 
aportar el nostre granet de sorra, 
hem decidit col·laborar amb el 
Banc de Sang i Teixits de Bar-
celona, que té pensat organitzar 
una Jornada de Donació de Sang 
el proper 13 de maig al pavelló 
Miquel Poblet durant tot el dia. 
Estem il·lusionats amb la idea de 
poder fer que les persones que 
viuen a prop nostre, puguin do-
nar la seva sang per ajudar al-
tres persones que la necessiten. 
Durant aquest curs, hem après 
moltes coses i ens hem informat 
de com una persona pot donar o 
no la seva sang i de quina mane-
ra. Fins i tot, hem rebut la visita 
d’Arnau Maspons, responsable 
de Àrea de la Promoció de la Do-

nació del Banc de Sang i Teixits, 
que ens va motivar per iniciar el 
projecte. També algunes famílies 
del nostre curs han col·laborat 
amb nosaltres, organitzant pràc-
tiques i experièn cies molt diver-
tides amb nosaltres, per apren-
dre més coses sobre el nostre 
sistema circulatori i l’extracció 
de sang. Estem molt contents, 
ja que ens han ajudat a no tenir 
por de les agulles. Quan tornem 
al CAP estarem més tranquils i 
segurs. Moltes gràcies! 
Volem fer una crida a totes les 
persones de la nostra locali-
tat perquè, igual que nosaltres, 
prenguin conscièn cia de la im-
portància de donar una mica 
de la seva sang per ajudar al-
tres persones que la necessitin. 
Esperem que tothom s’animi i 
vinguin a visitar-nos i així poder 
millorar les donacions de les 

passades edicions. Segur que 
ho aconseguirem! Moltes gràcies  
per col·laborar.

 Alumnes de 3r
Escola Fedac

Decepció
Estimada Montcada, no et re-
conec. Hem passat del carrer 
Major dels bancs al de les im-
mobiliàries i, ara, al carrer de les 
ungles. Ja no ens queden llibre-
ries. Ja no es posen carpes per 
la Diada de Sant Jordi, tot i que 
els comerciants estaven prepa-
rats. Hem amagat la Fira a l’es-
pai d’una escola. Ens hem que-
dat sense la festa de la cultura. 
Som un poble d’ungles i sense 
llibres, un poble sense mercat.
Un poble que és el meu poble i 
ara em fa vergonya.

Jaume Guillén
Montcada Centre

Aparcacotxes?
Fa molts dies que observo com 
una dona, sempre la mateixa, 
es passeja per la zona taronja 
del c. Jaume I a diferents hores 
del dia, oferint aparcament a di-
ferents persones, cosa que em 
resulta indignant ja que és una 
zona d’estacionament gratuït. 
També fa uns dies, algú que 
buscava aparcament i va pre-
senciar el mateix que jo, la va in-
crepar a crits veient el que esta-
va fent. Dubto molt que aquesta 
persona faci aquesta activitat de 
manera altruista. 
En qualsevol cas, no em sem-
bla correcte i crec que l’Ajun-
tament de Montcada hauria de 
tallar immediatament accions 
com aquestes que són fruit de la 
manca de vigilància.

MJC
Montcada Centre

POETICAE
CONVERSA SOBRE GABRIEL FERRATER
Amb Marta Pessarrodona i Juan Antonio Masoliver

3 de maig, 19.30h

Montcada i Reixac té el soter-
rament de l’R2 cada cop més a 
tocar, més a prop, però, tot i així, 
continua semblant un miratge 
que no s’acaba de materialitzar. 
Tants incompliments i tants re-
tards al llarg de quatre dècades 
han escaldat la ciutadania de tal 
manera que ningú no vol dir blat 
fi ns que no estigui al sac i ben 
lligat. Això, malgrat que el pro-
jecte hagi estat aprovat pel Con-
sell de Ministres, malgrat tingui 
fi nançament i malgrat ja s’hagi 
iniciat el procés de licitació de 
les obres.
No oblidem que el soterrament 
de l’R2 ha hagut de lluitar du-
rant anys contra impediments 
de tota mena, principalment 
tècnics i econòmics, a més de la 
manca de compromís de l’Estat. 
Ara sembla que, per fi , aquesta 
etapa ha estat superada, però la 
recança hi és i s’entén que així 
sigui. Fins que les obres no co-
mencin o, segurament, fi ns que 
no acabin, ningú no gosarà brin-
dar amb cava i l’homenatge a les 
víctimes del tren continuarà sent 
una cita obligada per reclamar 
allò que el municipi mereix. 
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Un Sant Jordi remullat
La ubicació de la Fira a l’escola Reixac va permetre celebrar l’activitat

23 D’ABRIL 

DIMARTS, 3 DE MAIG, 19.30H

ANY GABRIEL FERRATER
Amb motiu del centenari del naixement del poeta, 
els escriptors Marta Pessarrodona i Juan Antonio 
Masoliver conversaran a l’Auditori Municipal 

El trasllat de la Fira de Sant Jordi a la pista coberta de l’escola Reixac, decidida el mateix dia al matí, va fer possible la celebració de l’esdeveniment, ja que durant gran part del dia van caure xàfecs i es van registrar fortes ratxes de vent

La publicació ‘Contes que amplien la teva mirada’, editada per l’Ajun-
tament i elaborada pel Consell d’Infants –des dels textos fi ns a les 
il·lustracions–, va ser la més venuda de la Fira de Sant Jordi, amb més 
de 200 exemplars. El llibre recull tres històries que refl exionen sobre 
el racisme, la identitat de gènere i l’assetjament escolar. “A Montcada 
també es viuen situacions de violència cada dia i volem contribuir 
a erradicar-les”, ha explicat Luna Calvo, una de les conselleres. El 
Consell lliurarà els diners recaptats a l’entitat Montcada Solidària | LG

El Consell d’Infants ‘amplia la mirada’
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El retorn de la Fira de Sant Jor-
di després de dos anys de pan-
dèmia es va veure alterat per la 
pluja, que va obligar l’Ajunta-
ment a instal·lar les parades a 
la pista coberta de l’escola Rei-
xac. Malgrat que el temps no 
va acompanyar, centenars de 
persones van passar per la Fira 
al llarg del dia per complir amb 
la tradició de comprar el llibre i 
la rosa. Prop d’una quarantena 
d’entitats, associacions,  partits 
polítics i comerços –tot i que-
cap llibreria– van participar a 
la Fira, que al matí va oferir un 

espai per a la canalla, organit-
zat pel Pla Educatiu d’Entorn 
i les biblioteques. A la tarda, 
la Cobla Nova Vallès va ame-
nitzar una ballada de sardanes. 
Alguns autors com Francesc So-
riano i Josep Capella van aprofi -
tar la Fira per fi rmar exemplars 
dels seus darrers llibres –veure 
pàgines 16 i 17– a la parada de 

l’Associació Cultural Montca-
da. Silvia Corzo, qui l’any pas-
sat va debutar en el món literari 
amb 4 días (contigo) sin ti, també 
va fi rmar llibres a la seva pa-
rada. Entitats com l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, la 
Fundació Adimir, la Fundació 
Catalònia i Sin Teta Hay Para-
íso van aprofi tar l’esdeveniment 
per recaptar fons. “Ni el vent ni 
la pluja van aconseguir des-
lluir la festa i la gent va poder 
gaudir de les parades sota co-
bert”, ha dit la Regidora de Cul-
tura, M. Rosa Borràs (ERC).

Laura Grau | Montcada ‘Ni el vent ni la pluja 
van aconseguir 
deslluir la festa’, diu la 
regidora de Cultura

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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La vida fantàstica. Lliçons de vida d’un nen amb somnis (Editorial 
Planeta) és el títol del llibre que narra en primera persona l’experi-
ència de Dídac Bautista, un nen de 14 anys amb família a Montcada 
que lluita contra la leucèmia des de fa una dècada. “Escriure m’ha 
servit per entendre tot el que he viscut”, va explicar Dídac, durant 
la presentació del volum, feta el 19 d’abril a l’Auditori Municipal, 
amb la presència de l’artista Carme Solé (a la foto, amb el jove), que 
ha il·lustrat el relat. En referència al títol, per al jove “la vida fantàs-
tica és el camí que segueixes per aconseguir els teus somnis. El 
meu és curar-me per sempre”. El llibre té una fi nalitat solidària, ja 
que els benefi cis dels drets d’autor es destinen a l’Hospital Sant Joan 
de Déu i a la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. 
Aquest volum no és la primera incursió de Dídac en el món literari, 
ja que al 2020 un dels seus dibuixos va ser escollit per il·lustrar el 
llibre L’ickabog, de J.K. Rowling, autora de la nissaga literària de 
Harry Potter | SA

Dídac Bautista explica la seva lluita 
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Francesc Soriano publica ‘Danielle’

TESTIMONI

A punt de complir 90 anys, Fran-
cesc Soriano acaba de publicar el 
seu desè llibre, Danielle, on torna 
a barrejar experiències personals 
–els viatges amb la seva dona i els 
seus amics per diferents països 
del món– amb la història de dos 
personatges de fi cció, que ens 
parlen sobre l’amor, l’amistat i els 
capricis del destí, amb el rerefons 
de la màgica ciutat de París, que 
l’autor coneix en profunditat. Ja fa 
més de 10 anys que Soriano va 
començar a escriure com un exer-
cici lúdic i terapèutic, però també 
com una manera de compartir 
amb els seus familiars, amics i co-
neguts les vivències, records i ensenyances de tota una vida. “Des 
d’aleshores, aquesta activitat s’ha convertit en una necessitat vi-
tal”, segons confessa l’autor, qui ha anunciat que està escrivint per 
primera vegada un llibret teatral en to de comèdia | LG

‘Quaderns’ reivindica Lluís Aymamí
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Pilar Abián | Montcada

David Fontanals i Javi García 
publiquen ‘La petita Montcada’ 
Aquest àlbum il·lustrat, editat per l’Ajuntament, apropa la història local als infants

La Petita Montcada és una de 
les novetats d’aquesta edició 
de Sant Jordi. El volum, editat 
per l’Ajuntament, és obra de 
dos veïns de Ripollet, David 
Fontanals i Javi García, i pretén 
acostar els infants a la història 
del municipi mitjançant la des-
coberta de 17 llocs emblemà-
tics de la localitat vinculats al 
patrimoni, al medi natural i al 
bestiari popular –gegants, drac, 
capgrossos... “Es tracta d’un 
àlbum il·lustrat que mostra 
com ha crescut la ciutat a tra-
vés de l’evolució dels espais 
que hem triat, repartits pels 
diferents barris”, va explicar 
Fontanals –encarregat de la 
part escrita– a l’Auditori, du-
rant la presentació del llibre el 
passat 21 d’abril.

Públic familiar. Malgrat que 
l’obra s’adreça al públic infantil, 
els autors consideren que la lec-
tura s’ha de fer en família, de 
forma intergeneracional. “L’àl-
bum convida els lectors a fer 

una passejada per descobrir 
cada indret en companyia 
d’adults que el coneguin i pu-
guin respondre les preguntes 
que aniran sorgint durant el 
recorregut”, va afegir Fonta-
nals. “El pes del contingut està 
molt equilibrat entre la part 
escrita i la il·lustrada, ja que 
els dibuixos aporten tanta in-
formació com els textos”, va 
assenyalar García, autor de les 

il·lustracions. Tant l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), com la 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, M. Rosa Borràs (ERC), van 
mostrar el seu entusiasme per 
la qualitat del volum i la seva 
contribució “a refermar la 
identitat de poble i a posar en 
valor espais que formen part 
del nostre patrimoni i que po-
dem contemplar si passegem 
per Montcada”, va dir Borràs.

L’escriptor David Fontanals i l’il·lustrador Javi García, durant la presentació de l’àlbum il·lustrat
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LITERATURA

Punts de llibre per a tots els gustos
Prop de 1.500 infants de primària i ESO participen al certamen ‘Guanya’t un punt’

Un total de 1.440 infants i jo-
ves, des de P3 fi ns a 4t d’ESO, 
han participat en la darrera 
edició del concurs ‘Guanya’t 
un punt’, que ha arribat a la 
seva 31a edició i s’ha convertit 
en un dels actes més populars 
del programa de Sant Jordi. El 
lliurament de premis es va fer 
el passat 22 d’abril, a l’Auditori 

Municipal. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i la regidora de 
Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC), van ser les res-
ponsables de lliurar els premis 
als infants, agraint la seva par-
ticipació i creativitat. Els pri-
mers premis de cada categoria 
van ser per a Eizan Delgado, 
Valeria Arjona, Naida Patricia 
Montoro, Aroa Mora, Isika Ad-

hikari, Hamza Bamghar, Sarim 
Naveed, Kawtar El Kasmi, Liz-
zy Nahomy Izaguirre, Aitana 
Sosa, Xenia López i Candela 
Amores. El jurat també va lliu-
rar una quinzena d’accèssits. 
Els punts de llibre premiats 
s’han imprès i distribuït a les 
biblioteques de Montcada, que 
els lliurarà als usuaris que aga-
fi n llibres en prèstec.

Laura Grau | Montcada
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Els infants premiats al concurs de punts de llibre ‘Guanya’t un punt’, amb els seus lots de llibres i material de pintura, a més de la rosa 
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L’Associació Cultural Montcada 
(ACM) ha publicat el número 
44 de la seva revista de divul-
gació històrica ‘Quaderns’. L’ar-
ticle més destacat de la publi-
cació, escrit per l’investigador 
i col·laborador habitual Xavier 
Colomer, rescata de l’oblit la fi -
gura del periodista esportiu Llu-
ís Aymamí i Baudina, nascut a 
Barcelona el 1899, refugiat als 
camps de detenció d’Argelès 
i exiliat a Mèxic després de la 
Guerra Civil per les seves i ide-
es i el seu suport a la República. 
Aymamí i la seva dona van tenir 
una segona residència al barri de 
Mas Rampinyo durant una dècada. La revista, presentada el passat 
21 d’abril, també inclou un article d’Antoni Orihuela sobre l’Escola 
del Bosc de Montjuïc, basada en els principis de l’Escola Nova pro-
moguda per Rosa Sensada, i un reportatge sobre la història de la 
bodega Cal Patasques, escrit per Francesc López Román | LG
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Montcada i Reixac
Del 5 de maig  
al 24 de novembre de 2022  
Activitats  / tallers / exposicions

Jo trio! Comerç Just 
i Sostenibilitat 
2022

Programa complet:
www.montcada.cat

Dijous 12 de maig, 
a les 18 h

Taller: “Emergència climàtica”.
Biblioteca Elisenda de Montcada.

Cal reserva 
prèvia:

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB

Sílvia Alquézar | Montcada

Josep Capella: ‘He canviat alguns 
noms per no ferir sensibilitats’
L’historiador presenta ‘El sol de l’hivern’, sobre fets succeïts durant la Guerra Civil

L’historiador Josep Capella va 
presentar a l’Auditori el passat 
19 d’abril la seva primera novel-
la, titulada ‘El sol de l’hivern’, 
que relata uns fets ocorreguts 
durant la Guerra Civil a Sant 
Joan dels Rius, un poble fi cti-
ci amb moltes similituds amb 
Montcada. L’autor va defi nir 
el seu llibre com una “història 
novel·lada”, perquè relata uns 
fets reals protagonitzats per per-
sonatges que van existir durant 
el confl icte bèl·lic. “He canviat 
els noms de llocs i persones 
per no ferir sensibilitats ja que 
alguns aspectes de la guerra 
encara són delicats”, va expli-
car Capella.

Públic familiar. Amb la publica-
ció d’aquest llibre, l’autor asse-
gura “complir un deute amb 
mi i amb la meva família”, 
ja que el seu avi, Josep Capella 
Antonell, membre de la Lliga 
Catalana, va ser assassinat per 

un escamot anarquista el no-
vembre del 1936, deixant una 
vídua i tres fi lls. “He intentat 
recuperar una part de la his-
tòria que la gent no coneix i 
que ha estat silenciada per la 
crònica ofi cial”, va afegir. A 
més de consultar arxius ofi cials 
i una àmplia bibliografi a, l’autor 
ha aprofi tat les entrevistes que 

va mantenir durant quaranta 
anys amb persones de Montca-
da que van viure la guerra en 
primera persona, la majoria ja 
desaparegudes. “He volgut re-
tratar el confl icte des d’una 
perspectiva diferent i reivin-
dicar la solidaritat i l’esperan-
ça davant la irracionalitat i la 
barbàrie”, va concloure.

Josep Capella, durant la conversa que va mantenir amb la periodista Ana Sánchez, a l’Auditori
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SANT JORDI

Diumenge 8 de maig, a les 11 i 17 h
Pavelló Miquel Poblet

Mostra de les escoles i entitats 

de dansa de la ciutat

Dia Internacional
de la Dansa 2022

Dissabte 7 de maig, a les 18 h
Plaça de l’Església

MIGRARE,
de la Cia Maduixa
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Les montcadenques Delia García i Ariadna 
Font guanyen dos dels premis del concurs
El jurat del certamen de microrelats també ha distingit la valenciana Mercè Estrela i la solsonenca Maria Dolors Guàrdia 

‘DONES VEUS A LES DONES?’

Laura Grau | Montcada
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En Wiquipedia no está todo lo im-
portante. Mi madre no está. La que 
tiene las manos torneadas por la 
experiencia, esa que arrastran las 
mujeres de antaño. El hilo y la agu-
ja, el guiso divino. Y no se detiene. 
Aún limpia donde otros ensucian y 
mece cunas hasta aburrir al tiempo. 
Con un rostro que es un manojo de 
requiebros, no da miedo, sino paz. 
Porque alimenta verdades. Y aun-
que no se atribuye victorias, guarda 
una batalla con la que tocó el cielo. 
Que la vocearon en el pueblo, cu-
ando ni siquiera era ciudad, al mos-
trar los dien tes al ladrido de padre 
y alzar su BASTA. Ya me vendrás a 
buscar, bruja del demonio, le lanzó 
él junto al eco de otras voces. Y aun-
que sin él pasamos calamidades, 
ella más que nadie, mantuvo su NO 
y nos regaló una nueva vida.
A veces te pienso, madre. Cuando 
veo mujeres atrapadas en espirales 
de falsas promesas, que subyacen 
a un yugo que las hace sentirse in-
ferior por cuestión de género. Todas 
tenemos que ser tú, la mujer sin mi-
edo. Y ahora mismo te voy a crear 
una entrada en Wikipedia porque 
eres tan necesaria como imprescin-
dible.

Delia García i Ariadna Font, 
veïnes de Montcada i Reixac, 
han resultat premiades al con-
curs de microrelats ‘Dones veu 
a les dones?’ que convoquen la 
Regidoria d’Igualtat, Feminis-
mes i LGTBI de l’Ajuntament 
i el Consell de Dones. El vere-
dicte i el lliurament de premis 
es va fer el passat 24 d’abril al 
Parc Antiga Cerveseria. 
El text de García, titulat La 
mujer sin miedo, “és un home-
natge a la seva mare i a totes 
les dones d’abans que van ser 
capaces de plantar cara al 
sistema patriarcal, tot i pagar 
un elevat preu”, va explicar 
l’autora, veïna de Can Cuiàs. 
El microrelat de Font, titulat 
Abans de travessar el carrer, parla 
de la necessitat de trencar les 
relacions de parella tòxiques, 
“perquè sempre és possible 
refer-se i passar pàgina”, va 
manifestar la jove.

Altres premis. El jurat també 
va premiar  els microrelats Les 
ajudà a morir, de Maria Dolors 
Guàrdia (Solsona), que posa 

sobre la taula la difícil situa-
ció de les dones vídues amb 
pensions  minses; i Flors i violes, 
de Mercè Estrela (Canals, Va-
lència), que narra en to poètic 
una primera relació sexual en-
tre un home i una dona, amb 
un fi nal sorprenent. Estrela, 
professora de català jubilada, 
va fer un trajecte de cinc hores 
de cotxe per venir a recollir el 
premi fi ns a Montcada.

Projecció. De les vuit edicions, 
aquesta és la que rebut més pro-
postes de fora de Catalunya, 
concretament del País Valencià 
i de les Illes Balears. “Això vol 
dir que el concurs s’ha conso-
lidat i cada cop té una major 
projecció exterior”, va celebrar 
la regidora d’Igualtat, Feminis-
mes i LGTBI, Jessica Segovia 
(ECP). El jurat va valorar un 
total de 59 textos, 17 dels quals 

van ser presentats per perso-
nes de Montcada i 44, escrits 
per dones. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), va felicitar les 
participants i va reivindicar la 
necessitat “que les dones pren-

guem la paraula per explicar 
les nostres històries i cons-
truir uns personatges des de 
la mirada femenina”. L’acte 
va fi nalitzar amb l’actuació del 
grup Las Amigas de Yoli, for-

mat per Muna Maklouf, Ana 
G. Aupi i Mònica Guiteras, que 
aposten per la poesia, la cançó 
protesta i el rap feminista, amb 
infl uències de la música d’arrel 
llatinoamericana.

Ahir, rentant els estris bruts del so-
par, vaig decidir deixar-te i marxar. 
He posat la meva vida dins d‘una 
maleta i he sortit buida d’un lloc que 
mai ha estat casa meva. Tan buida 
que em puc deixar caure enmig del 
carrer i que la pluja em porti fi ns a 
un clavegueram per on el meu cos 
s’escoli sense que ningú se n’ado-
ni. Em moc d’un lloc a un altre com 
el fum. M’has fet tant de mal que 
m’has col·locat un tros de ciment al 
pit. Jo agafaré l’odi i no te’l tornaré, 
acaronaré tots els racons que enca-
ra ploren i cuidaré la meva llum per-
què ningú pugui pertorbar mai més 
la seva puresa.
No et desitjaré el mal que m’has 
fet a mi. Només desitjaré que no 
m’hagis espatllat l‘amor, potser els 
homes només sabeu espatllar les 
coses bones. Vigilo, abans de tra-
vessar el carrer, que no vingui cap 
cotxe, i vaig ràpidament cap a l‘es-
tació. Curaré el meu dolor, que és 
més teu que meu, perquè marxi. 
Igual que marxo jo, que em quedaré 
enmig del mar, sola, on el meu cos 
lliure suri sobre ones salades que 
em portin a un millor port.

La Rosa ha perdut quasi tres dits 
d’alçada, camina encarcarada de 
tant dolor. De tants anys de treballar 
per pujar els fi lls amb l’escanyolit 
sou del marit que, a vegades, ni arri-
bava sencer a casa. Sap fer, perquè 
ha fet, de tot: família, bèsties, hort, 
casa, menjar, neteja, avis, fi ns i tot 
algun net... Mort el marit, masover 
de tres pams quadrats, amb la pen-
sió que li ha quedat no pot mante-
nir tota sola la mitja casa de pedra. 
N’ha de marxar, emportant-se les 
fotos de més de quaranta anys de 
matrimoni, però deixant pels racons 
de les parets la vida que perd.
Els fi lls li han buscat un cau que 
sembla un piset; però no tenen més 
temps per dedicar-li. Si la seva vida 
no era prou dura, ara, se li ha tornat 
cruel. Els mísers diners de la pensió 
no li arriben ni per sobreviure; no-
més per deixar-se morir a pessics.
Es decideix i convida les seves 
amigues vídues amb la mateixa in-
humana pensió. Els prepara una 
infusió tòxica amb una herbota del 
casalot. Se la beuen a gust, com 
ella; i totes pensant que no els pot 
anar pitjor, han mort contentes, 
mentre xerraven.

D’esquerra a dreta, l’alcaldessa Laura Campos, Delia García, Ariadna Font, Mercè Estrela, M. Dolors Guàrdia i la regidora Jessica Segovia

Ens vam desitjar d’oïda, per tocs de 
romanticisme decadent que com-
partíem. Amb la inexperiència i poca 
traça dels divuit anys d’abans i, men-
tre volíem enlluernar-nos mútuament 
i seduir de pressa, em va portar a la 
muntanya. S’hi va iniciar una passió 
complicada. No havíem tingut intimi-
tat carnal amb ningú abans. Recordo 
la forma salvatge i gens refi nada de 
petonejar-nos l‘ànima, enmig del fred 
i la boira d‘aquell turonet. Les nafres 
de la besada em duraren jorns sen-
cers fi ns acabar amb el cor confús i 
el cap embussat de tant d’escoltar-lo.
Tot ho recordo mentre suro immòbil 
a l’estany del bosc on em va cloure, 
el cos tot cobert de margarides. Si li 
escolto el fregadís de cames pels ma-
tolls secs, m’empleno de sensacions 
punyents i per dins l’envio on brama 
la tonyina, a monologar en solitari. 
Del fons del pit em naix avui una me-
lodia captivadora. L’enxampa. S‘hi 
acosta per taponar-me els llavis, en 
xuclar-los. Menyspreador del coratge 
i forces que em basteixen, vincla el 
cos i l’engrapo pel canell. En caure 
dins l‘aigua gelada —ell, que no sap 
nedar—, surto de la bassa freda, tot 
deixant-hi un nou llogater. Ara, culti-
vo violes boscanes.

Flors i violes
Mercè Estrela, Canals (València)

La mujer sin miedo Les ajudà a morir
Delia García, Montcada i Reixac M. Dolors Guàrdia, Solsona

Abans de travessar 
el carrer
Ariadna Font, Montcada i Reixac

‘El certamen s’ha 
consolidat i cada 
cop té més projecció 
exterior’, diu Segovia
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Laura Grau | Redacció

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

El grup Maduixa representarà un 
espectacle de dansa amb xanques
Torna la mostra d’escoles i entitats de ball el 8 de maig, al pavelló Miquel Poblet
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El 29 d’abril arrenca la Festa Major de Mas Ram-
pinyo, la primera sense cap restricció. El programa 
–que es pot consultar a la pàgina 22– s’allargarà fi ns 
a l’1 de maig i recupera la majoria dels actes que es 
feien tradicionalment, destacant la cercavila del dia 
30, amb la participació dels Gegants, els Diables i 
els Castellers de Montcada i els Cavallets i Capgros-
sos de La Unió (11.30h). Torna la matinal festiva 
de diumenge, a la qual s’incorporen com a novetats 
sessions de zumba, salsa i batxata i partides ràpides 
d’escacs. “Teníem moltes ganes de recuperar la 
normalitat i compartir plegats les festes del barri”, 
ha explicat el president de La Unió, Francisco Javier 
Aguado, qui també ha destacat la recuperació de la 
ballada de Gitanes (a la foto), amb les colles d’infan-
tils, veterans i exdansaires | LG

Mas Rampinyo, de festa
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La companyia Maduixa repre-
sentarà el 7 de maig a la plaça 
de l’Església l’espectacle de car-
rer ‘Migrare’ (18h), una peça de 
dansa amb xanques protagonit-
zada per quatre ballarines, que 
refl exiona sobre el fet migratori. 
Fundada el 2004 per Joan San-
tacreu, el grup Maduixa crea 
propostes artístiques de sala i de 
carrer per a tots els públics. La 
utilització de les xanques s’ha 
convertit en un tret diferencial 
de la companyia, que estableix 
un diàleg entre la dansa, el gest 
i l’equilibri. Les seves creacions 
han estat guardonades amb més 
d’una vintena de premis, entre 
els quals, els Premis MAX i els 
Premis FETEN. 

Mostra. L’espectacle l’ha progra-
mat la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni per commemorar el 
Dia Internacional de la Dansa. 
L’endemà, el pavelló Miquel Po-
blet acollirà la mostra de les enti-
tats i escoles de ball del municipi, 
que torna després de dos anys 

d’absència per la pandèmia. Les 
actuacions s’han distribuït en 
dues franges horàries. Al matí, 
actuaran l’escola Eva Nieto, el 
grup Fraternidad Tinkus San 
Simon i el de dansa oriental de 
Terra Nostra, Endansa, l’escola 
Grisdance, l’Associació de Gent 

Gran Salvador Allende, l’escola 
Jym’s Studio i el Ballet Flamen-
co Triana. A la tarda, serà el 
torn dels grups Alma Flamenca, 
Mayna, Ballet Susana Arévalo 
i Gitanes de La Unió, l’escola 
Cirqs Dance Studio i Thirteen 
Gold.

Una escena de ‘Migrare’, l’obra de carrer que es representarà el dia 7 a la plaça de l’Església
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Esports
laveu.cat/esports

PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal 
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Dos atletes participants de la Montescatano, baixant el corriol del Turó de Moia, a la serralada de Marina L’esforç per la duresa de la cursa es refl ecteix en el rostre d’aquesta atleta de la prova clàssica quan travessa la meta

Moment de la sortida de les curses clàssica i llarga a la plaça de l’Església, amb corredors locals en primer terme 

La cursa de muntanya es va disputar el 24 d’abril a la serralada de Marina i va comptar amb prop de 500 participants 

La Montescatano supera amb nota 
la primera edició de l’era post Covid
La vuitena edició de la Montes-
catano ha estat un èxit. La cursa 
de muntanya, organitzada per 
la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) i l’Ajuntament, es va dis-
putar el 24 d’abril amb prop de 
500 participants, un dia radiant i 
amb ganes de retrobada després 
de dos anys d’absència per la 
pandèmia. La plaça de l’Església 
va ser el punt de sortida i arri-
bada de les tres curses –la curta 
(10,7km), la clàssica (14,7km) i la 
llarga (21km)–, que van transcór-
rer per la serralada de Marina.

Resultats. Karim Cabeo i Irene 
Fuertes van ser els guanyadors 
de la prova llarga; Carlos Cera 
(JAM) i Sònia Castellà es van 
imposar a la clàssica; i Juan Luis 
Ramón Lopo (JAM) i Maribel 
Martos van ser els primers de 

la curta. Cal destacar la segona 
posició a la clàssica de Joan de 
la Torre, que també es va adjudi-
car el Campionat de Catalunya 
Universitari, que es disputa en el 
marc de la Montescatano; i el se-
gon lloc de Susana Moreno, a la 
llarga, i d’Esther Cruz, a la curta. 
A banda dels guanyadors, els mi-
llors locals a cada cursa van ser 
Pablo Barbosa i Belinda Pérez, a 
la llarga, Óscar Campos i Marta 
Jiménez, a la curta, i Khalid Raiss 
i Jessica Serrano, a la clàssica. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Els corredors locals 
van aconseguir uns 
grans resultats, amb 
dues medalles d’or i 
tres de plata

Un centenar de persones voluntàries
La Montescatano 2022, que for-
ma part del calendari de curses 
de muntanya de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Cata-
lunya (FEEC), és una edició molt 
especial per a la junta presidida 
per Jordi López, qui va entrar en 
el càrrec just abans de començar 
la pandèmia. “Estem molt con-
tents perquè tot ha sortit bé i ha 
estat un èxit de participació”, va 
comentar el responsable de l’en-
titat, qui va posar de relleu que la 
prova “és un dels esdeveniments 
esportius més importants que se 
celebren al municipi”. 
Les xifres així ho demostren, amb 
prop de 500 participants i més 
d’un centenar de persones vo-
luntàries –com la de la foto– que 
col·laboren en diferents tasques 
perquè la prova sigui un èxit. 

“Sense el seu suport, la cursa no 
seria possible. És la gran festa 
de l’atletisme al nostre munici-
pi”, opina López.
La Montescatano aplega atletes 
de tota mena, gràcies al fet que 
ofereix tres circuits amb diferents 
graus de difi cultat. “Intentem 
que hi hagi aquesta varietat per 
atraure corredors de diversos ni-
vells”, va explicar el president, tot 
afegint que un altre dels atractius 
de la prova és l’entorn natural on 
es desenvolupa. “Els jutges de la 
FEEC queden gratament sorpre-
sos quan venen a certifi car els 
recorreguts”, ha dit López. “No 
necessàriament hem d’anar als 
Pirineus per gaudir de la natura i 
d’unes vistes de postal”, va mani-
festar el president de la FEEC, Jor-
di Merino, present a la prova | SA 

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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LA CURSA, EN IMATGES
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Un corredor, travessant la meta amb el seu nadó a coll Aquesta atleta es va atrevir a carregar amb la llonganissa

Un selfi e amb les companyes d’equip, just en el moment de començar la cursa per captar i conservar aquest instant per sempre

Motivació extra per competir al poble

Córrer a Montcada és molt especial. Hi ha una motivació 
extra. De fet, he guanyat les set edicions en què he par-
ticipat. Enguany, he gaudit molt perquè he compartit el 
recorregut amb Joan de la Torre, un jove del planter que 
té molt futur. També felicito la JAM per l’organització. És 
una de les meves proves favorites del calendari.

Carles Cera (38 anys)

‘És una de les meves proves 
favorites del calendari’

La Joventut Atlètica Montcada té un bon grapat d’atletes entre les categories de veterans i joves que participen a la 
Montescatano. Aquest any, el club s’ha quedat molt a prop de tenir representants al podi de totes les curses

La Montescatano s’ha fet un nom al calendari de les cur-
ses de muntanya perquè està molt ben organitzada i es 
desenvolupa per un espai natural molt bonic. Guanyar 
a Montcada, amb la gent del club, és una gran alegria. 
Nosaltres veníem de l’asfalt i hem notat força el desnivell 
a les pujades i baixades, però m’he trobat molt bé. 

Juan Luis Ramón Lopo (39 anys)

‘Guanyar a Montcada és 
un motiu de gran alegria’

Estic molt content perquè he competit al màxim després 
d’estar dos mesos lesionat. Per a mi, quedar en segon 
lloc a la cursa clàssica, darrera de Carles Cera, i guanyar 
el Campionat Universitari és molt important. Porto nou 
anys a la JAM i sempre m’ha fet il·lusió competir a la 
Montescatano. És un circuit dur, però divertit.

Joan de la Torre (19 anys)

‘Sempre m’ha fet molta il·lusió 
córrer la Montescatano’

Després de dos anys tan complicats per la pandèmia, 
em feina molta il·lusió tornar a participar a la Montes-
catano. He tingut bones sensacions durant la cursa, tot 
i que va començar molt ràpida. L’organització ha estat 
genial, amb un circuit perfecte i un ambient brutal. Estic 
molt contenta.

Susano Moreno (48 anys)

‘L’organització ha estat genial i 
l’ambient de la cursa, brutal’

La plaça de l’Església és el centre neuràlgic de la Montescatano, on es fan la sortida i l’arribada 

Atletes de la JAM posen al fotocol de la Montescatano amb cares de satisfacció després de participar a la cursa
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La taekwondista Soomi Jo Lee, 
del Club Lee Young Montca-
da, ha guanyat la seva segona 
medalla de bronze a un Cam-
pionat del Món en la modalitat 
de poomsae. En aquesta oca-
sió, l’esportista, de 51 anys, ha 
aconseguit el guardó en la cate-
goria Màster 2 en el Mundial, 
disputat del 21 al 24 d’abril a 
la ciutat de Goyand, a Corea 
del Sud. El primer metall el va 
obtenir el 2018 a la Xina Tai-
péi en Màster 50. El combinat 
estatal ha quedat en quarta po-
sició de la classifi cació general 
per equips, amb un total de tres 
medalles d’or, una de plata i 
tres de bronze. La competició 
ha comptat amb la participació 
de prop de 750 taekwondistes 
de 70 països diferents.

Valoració. L’entrenador del club 
montcadenc, José Santiago, que 
durant 20 anys ha estat selec-
cionador estatal, ha posat en 

valor aquest triomf perquè la 
taekwondista local no estava 
al 100% a causa d’una lesió. 
“Hem treballat molt dur 
perquè arribés en les millors 
condicions, però encara tenia 
molèsties als isquiotibials. Si 
hagués estat bé, segur que 
guanya la medalla d’or”, ha 
remarcat Santiago, qui ha afegit 
que ja no va participar al dar-

rer Campionat d’Europa “per 
arribar en les millors condi-
cions al Mundial”.
La taekwondista del club local 
té un palmarès brillant, amb 
nombrosos triomfs a nivell es-
tatal i internacional, destacant 
l’Europeu que va guanyar el 
2017. El Mundial previst a Di-
namarca el 2020 no es va dis-
putar a causa de la pandèmia.

Soomi Jo Lee, a la dreta, amb la bandera d’Espanya al podi de la categoria Màster 2

TAEKWONDO

Sílvia Alquézar | Redacció

El campionat es va disputar el 24 d’abril a la ciutat de Goyand, a Corea del Sud

Soomi Jo Lee suma el seu 
segon bronze en un Mundial
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Informació i inscripció 
prèvia:

Centre Cívic Can Cuiàs
Tel. 935 758 705

Casal de Gent Gran
Casa de la Mina
Tel. 935 644 418

• Activitats gratuïtes • Aforament limitat • Cal inscripció prèvia

Dimecres 11 de maig,

a les 11.30 h

APRENEM A UTILITZAR 

L’APP “LA MEVA SALUT” 
A càrrec de l’EAP Montcada i Reixac 
Centre Cívic Can Cuiàs

Dimarts 24 de maig,

a les 11 h 

HÀBITS SALUDABLES

I GESTIÓ EMOCIONAL
A càrrec Jessica Bofarull, referent
de Benestar emocional i comunitari
de l’EAP Montcada i Reixac 
Centre Cívic Can Cuiàs

Divendres 27 de maig,

a les 18 h 

PARLEM 

DELS TRASTORNS 

DE LA CONDUCTA 

ALIMENTÀRIA 
A càrrec Esther del Valle Rey, 
psicòloga del Centre Context
Centre Cívic Can Cuiàs

spais de salutePrimavera 2022
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CAMPIONATS D’ESPANYA PER SELECCIONS AUTONÒMIQUES

Somto Chidi, 
or en infantil
Somto Chidi, de 13 anys, 
va guanyar amb la se-
lecció catalana infantil la 
medalla d’or al Campio-
nat d’Espanya, disputat a 
Huelva. L’equip es va im-
posar en la fi nal a l’Aragó 
per 45 a 60. Chidi, del 
CBF Cerdanyola, va ano-
tar 8 punts. 
D’altra banda, Òscar de 
Paula, tècnic de la selec-
ció cadet masculina, va 
acabar en quart lloc, en 
perdre la fi nal de conso-
lació contra València | PA

Tres parelles 
en primer lloc 
Tres parelles locals van 
contribuir a què la selec-
ció catalana guanyés el 
Campionat d’Espanya, 
celebrat el 15 d’abril a 
Cambrils. Del club En-
dansa, van guanyar l’or 
Eva Nieto i Carles Cirera 
en de llatins (+40) i Ra-
fael i Marina Rodríguez 
–a la foto– en la categoria 
de +50. En Youth (-24), 
Mario Lirio i Laia Rebollar, 
del Pure Rhythm de Sant 
Vicenç dels Horts, també 
van ser primers | LG

El porter Martí 
Puig, segon
Titular amb el juvenil Na-
cional del FS Montcada, 
Martí Puig va aconseguir 
la medalla de plata amb 
la selecció catalana sots-
19 al Campionat d’Espa-
nya, disputat del 19 al 24 
d’abril a Cadis. Catalunya 
va perdre a la fi nal con-
tra Andalusia per 5-3. A 
la foto, Puig (esquerra) 
amb el seu company a la 
porteria, Robert Vasile, i 
el tècnic de porters, Pere 
Molina | SA

Lleixà i Martín 
guanyen la plata
Maria Martín i Pau Llei-
xà, del CH La Salle, van 
tornar de Múrcia amb la 
medalla de plata per a 
Catalunya. Els seus res-
pectius equips –Martín, 
amb l’infantil femení i 
Lleixà, segon tècnic de 
l’infantil masculí– van 
arribar a la fi nal però no 
van aconseguir la victò-
ria. El partit del femení, 
contra València, es va 
decidir després de dues 
pròrrogues | PA
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BÀSQUET BALL ESPORTIU

HANDBOL FUTBOL SALA

Programació MONTCADA I REIXAC 

MAIG

2022

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

@TeatreMontcada

DIMARTS 3 DE MAIG, 19.30 h  
Conversa

sobre GABRIEL FERRATER

amb Marta Pessarrodona 

i Juan Antonio Masoliver
Auditori Municipal

Entrada gratuïta

DISSABTE 28 DE MAIG, 20 h
STRAD, el violinista rebelde
ÍCARO
MÚSICA / TEATRE
Teatre Municipal

DIUMENGE 8 DE MAIG, 12 h
Cia. La Bleda
MON PETIT SOUVENIR
TEATRE / CLOWN FAMILIAR
Espai Cultural Kursaal

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros. L’entrada 
per a menors de 30 anys té un 50% de descomptePreu: 8 euros; anticipada 5 euros +3

ESPECTACLE INAUGURAL
DE LA FESTA MAJOR 2022!



Pol Quintana
Pol Quintana (Barcelona, 1983) porta el teatre a la sang. Els seus records d’infantesa estan units al 
Cercle Catòlic de Gràcia –als sis mesos ja va fer de nen Jesús als Pastorets– i al Teatre Regina, on corria 
entre bambolines de ben petit mentre el seu pare, Josep Mota, assajava amb la companyia La Trepa. Tot 
i participar en diversos muntatges com a actor, aviat es va sentir atret per la part menys visible del món 
teatral, la que realitza el personal tècnic. Amb una dilatada trajectòria professional, recorda amb especial 
estima els seus inicis amb La Cubana i els 10 anys que va treballar amb el Mag Lari. Va ser en l’últim 
espectacle de l’il·lusionista on va conèixer la seva parella, l’actriu i ballarina Griselda Astudillo, amb qui va 
obrir el 2014 una escola de ball i teatre al municipi. Recentment, l’hem vist de regidor al programa ‘El llop’ 
de TV3 i, el 27 d’abril, ha estrenat amb La Perla 29 l’obra ‘Unes abraçades insuportablement llargues’.

‘Sense la feina del personal 
tècnic, no hi hauria cultura’

En què consisteix la feina d’un re-
gidor de teatre?
Un regidor és l’enllaç entre els 
equips tècnics i els artístics. Fem 
moltes funcions, com ara solucio-
nar els problemes de cada depar-
tament, preparar la sala d’assaig, 
controlar els horaris de la compan-
yia, disposar que tot el material es-
tigui al seu lloc... En defi nitiva, és el 
director d’orquestra que vetlla per-
què tot surti bé durant els assajos i 
quan l’obra està en cartellera. 
Com van ser els inicis amb La Cu-
bana?
Jo havia anat a molts bolos amb el 
meu pare, però amb 17 anys em 
va sorgir l’oportunitat de participar 
a l’espectacle ‘Una nit d’òpera’, al 
Teatre Tívoli. En un principi, em 
van contractar només per gestio-
nar, juntament amb deu companys, 
una gravació on participaven més 

de 500 fi gurants, però després vam 
continuar la meitat de l’equip una 
vegada l’obra es va estrenar. Va es-
tar en cartellera un any i mig! A par-
tir d’aquí, vaig anar enllaçant feines 
una darrera de l’altra. 
Fins que va arribar l’etapa amb el 
Mag Lari, durant la qual no només 
feia de regidor sinó que també era 
el seu assistent a l’escenari.
Sí. Vaig entrar de segon regidor i 
mai m’hagués imaginat que aca-
baria fent el paper de l’ajudant 
del Mag Lari. Feia sortir un tècnic 
perquè sempre ha volgut trencar 
l’estereotip de la noia assistent. 
Aprofi tava per fer bromes quan 
entràvem i sortíem a escena per 
preparar els números i, si funcio-
naven, quedaven instaurades en 
l’espectacle. I així és com el meu 
personatge va anar creixent. Tinc 
molt bons records d’aquesta etapa. 

Vaig agafar confi ança i, sobretot, 
vaig aprendre a passar-m’ho bé da-
munt l’escenari.

Recentment, l’hem vist al progra-
ma de TV3 ‘El llop’, un format a 
cavall entre el concurs, el reality i 
la divulgació cultural per represen-
tar el clàssic ‘Terra baixa’, d’Àngel 
Guimerà, amb actors amateurs. 
Ha estat tot un èxit.
Sí, estem molt contents. Ha es-
tat una experiència molt positiva. 
La idea era buscar gent del tea-
tre amateur per fer un muntatge 
professional i, alhora, gravar tot el 

procés per emetre-ho per televisió. 
Són dos mons que conec de molt a 
prop perquè he treballat en els dos 
àmbits. 
L’espectacle ara està de gira.
Sí, i també està sent un èxit. En 
alguns indrets, les entrades s’han 
acabat en hores.
Com va arribar a ‘El llop’?
A través de La Perla 29, una pro-
ductora de teatre amb la qual es-
tic treballat en els darrers temps. 
La Perla ha estat darrera de tota la 
producció del muntatge.
Amb aquesta productora, acaba 
d’estrenar un nou projecte. No li 
falta la feina.
Quan acabes un projecte, tornes a 
obrir-te al món, aquesta és la vida 
de l’artista i del tècnic. La incerte-
sa és inherent a la nostra professió. 
Tot just abans de la pandèmia, en el 
pitjor moment –però això no ho po-

díem saber–, vaig decidir fer un pas 
al costat a l’escola de ball que havia 
muntat amb la meva parella i tornar 
al món teatral. Van ser uns mesos 
difícils per a la cultura, però ara 
sembla que comencem a remuntar.
El teatre gaudeix d’una bona salut?
Crec que a Catalunya hi ha molta 
gent capacitada que s’hi dedica, 
però manquen recursos. Per des-
gràcia, la cultura no és una priori-
tat, tot i que és un bé essencial que 
s’hauria de cuidar molt més. 
S’ha de donar més visibilitat a la 
feina del personal tècnic?
I tant! Sense la feina del personal 
tècnic, no hi hauria cultura. Durant 
la pandèmia, se’l va excloure de les 
ajudes, quan és un sector que fun-
ciona com el dels artistes, amb con-
tractes d’obra i servei. És important 
reconèixer la seva feina i promoure 
la seva estabilitat laboral. 

‘Hi ha molta gent 
capacitada que es 
dedica a les arts, però 
manquen recursos’

regidor de teatre

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR

G
ER

M
AN

 R
U

BI
ES


