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Heu d’enviar tota la documentació al centre triat com a primera opció:

• EBM Camí del Bosc: inscripcioebcamidelbosc@montcada.org
• EBM Can Sant Joan: inscripcioebcansantjoan@montcada.org
• EBM Can Casamada: inscripcioebcancasamada@montcada.org
• EBM Font Freda: inscripcioebfontfreda@montcada.org
• EBM Mitja Costa: inscripcioebmitjacosta@montcada.org

De forma excepcional, es podrà fer la preinscripció de forma presencial,  
a l’escola triada en primera opció, amb cita prèvia. Cal trucar-hi per 
concertar dia i hora:

• EBM Cami del Bosc: 935 758 093
• EBM Can Sant Joan: 935 646 055
• EBM Can Casamada: 935 752 851
• EBM Font Freda: 935 644 702
• EBM Mitja Costa: 935 754 273

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

Del 23 de maig al 2 de juny, preferentment via telemàtica

BRESSOLESCOLES
i à i

Municipals
a

Trobareu tota la documentació a www.montcada.cat

- Original i fotocòpia del DNI del/a sol·licitant o de la targeta de 
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI (només 
en cas que el domicili no sigui del municipi): certificat municipal de 
convivència de l’infant on ha de constar que conviu amb la persona 
sol·licitant, i resguard de la renovació del DNI.

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a 
la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment 
del Departament de Benestar Social i Família.

- Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
- Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada.
- Documentació que acrediti els criteris puntuables.

Documentació que cal aportar per realitzar la preinscripció en una escola bressol municipal:

DIVENDRES 27 DE MAIG
22 h. Cinema a l’aire lliure

 

DISSABTE 28 DE MAIG
De 10.30 a 13.30 h. 
Taller infantil Hama Beads

18 h. Animació infantil

20.30 h. Música d’ambient 
i animació

21 h. Sopar a la fresca. 
Vine amb el teu sopar amb 
família i amics, per passar 
una estona entretinguda!
 

DIUMENGE 29 DE MAIG
De 10 a 13 h. Parc 
infantil

11.30 h. Xocolatada 
popular

13 h. Festa de l’escuma

De 16 a 18 h. Parc 
infantil

18.30 h. Animació infantil

Organitza: Col·labora:

LA RIBERA

Totes les activitats es faran 
a la plaça de la Ribera

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 28 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 Ple, ha aprovat inicialment el 
Projecte d’execució de la nova Escola bressol “El Viver” 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, durant els quals es poden presentar al·legacions o suggeriments.

Transcorregut l’esmentat termini es procedirà a la seva aprovació definitiva. 
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
09/05/2022

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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PLE D’ABRIL

UNANIMITAT ABSOLUTA
El president de l’Àrea Territorial va agrair 
el suport de tots els grups municipals a 
la proposta per avançar en el planejament
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La majoria de carrers de la Zona 21 de Terra Nostra no estan asfaltats ni estan connectats a la xarxa de clavegueram

L’Ajuntament posa fi l a l’agulla cara a 
regularitzar la zona 21 de Terra Nostra

El govern local –ECP i ERC– 
continua fent passes per resoldre 
els problemes urbanístics enquis-
tats que presenten sectors del 
municipi pendents de regularit-
zar on encara no hi ha aigua po-
table, clavegueram o paviment. 
Amb l’Estany de Gallecs iniciant 
les obres –pàgina 6– i el projec-
te de la Vallençana Baixa també 
aprovat, el següent objectiu és la 
Zona 21 de Terra Nostra –entre 
l’N-150 i el parc de Collserola–, 
on hi ha 136 habitatges i 247 
parcel·les. 
Al Ple d’abril es va aprovar per 
unanimitat el tràmit per repren-
dre la modifi cació puntual del 
Pla General Metropolità (PGM), 
que pretén subsanar la que es 
va fer al 2004, impugnada pels 
veïns als tribunals perquè la dis-
tribució de càrregues estava de-
sequilibrada i afavoria clarament 
una constructora en perjudici de 
la resta de propietaris. Gràcies 
a dues subvencions de la Dipu-
tació, l’Ajuntament ha fet una 
diagnosi del sector, ha analitzat 
a fons les sentències contràries a 
la proposta de planejament rea-
litzada fa 18 anys i ha elaborat 
una nova proposta consensuada 
amb la junta de l’AV del sector 
que distribueix l’espai en tres po-
lígons d’actuació. 
“L’objectiu passa per urbanit-
zar el sector de forma modesta 
però digna, amb els requisits 
mínims que marca la Llei, però 
amb els mínims costos per a la 
propietat”, va explicar al Ple el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Jordi Sánchez (ERC). Un cop 
la proposta de canvi de PGM 
es dugui a aprovació –es pre-
veu que sigui al mes de juliol–, 
comencarà el procés de reparcel-
lació i la redacció del projecte 
d’urbanització, el que acabarà de 
defi nir què haurà de pagar cada 
propietari.

Suport de l’oposició. Els dos 
grups de l’oposició –PSC i Cs– 
van celebrar que es reprengui 
el procés de regularització de la 

zona 21, pendent des de fa 40 
anys. El grup socialista també va 
demanar al govern que el plane-
jament vetlli per evitar l’especu-
lació i conservar la zona forestal 
que toca al parc de Collserola. 
Els habitatges que queden més 
amunt de l’autopista no entrari-
en en el procés de regularització 
en trobar-se en sòl forestal.

Pilar Abián | Redacció

La previsió del govern municipal és sotmetre aquest estiu a l’aprovació del Ple el canvi de planejament del sector

Jacinto Forment és el secretari 
i portaveu de l’AV de la Zona 21, 
entitat que es va reactivar recent-
ment, després de l’Ajuntament en-
carregués una diagnosi del sector 
amb la voluntat de reprendre el 
seu procés de regularització, inter-
romput fa més de 15 anys. 
Com valora l’AV el resultat de la 
diagnosi?
Ha estat útil perquè ha servit per 
constatar el desequilibri existent 
entre les diferents unitats d’actua-
ció. Concretament a la unitat 1, on 
es va construir un bloc de pisos i 
en queden 6 més per fer, es veu 
clarament com  les càrregues be-
nefi cien la constructora en per-
judici del veïns. A més, confi rma 
que l’edifi ci aixecat no respecta la 
normativa urbanística, ja que té 
més plantes de les permeses.
Quines alternatives proposa l’es-

tudi fet per la Diputació?
La proposta passa per fer tres 
unitats d’actuació i equilibrar no-
vament les càrregues. En la línia 
d’abaratir costos, planteja aprofi -
tar la façana de la N-150 per fer 
blocs amb planta baixa més dos 
pisos. Tot i que això suposaria in-
crementar el nombre de residents 
al barri, també li pot donar vida. 
És un plantejament a estudiar.  
I què vol el veïnat?  
A l’espera d’una assemblea gene-
ral que es farà en breu i entenent 
que som molts veïns i que no n’hi 
ha un consens absolut, majorità-
riament volem un projecte d’ur-
banització que impliqui el mínim 
cost i que resolgui problemàti-
ques històriques, com la manca 
de paviment o de clavegueram 
en bona part del sector. Si l’espai 
es regularitza, podrem fer obres a 

‘Volem que l’Ajuntament 
ens tingui en compte’

A l’espai ubicat entre 
l’N-150 i el parc de 
Collserola hi ha 136 
habitatges construïts i 
247 parcel·les

les nostres cases o noves edifi ca-
cions –cosa que ara no es pot– i 
també vendre la propietat sense 
el hàndicap d’una afectació.
Porten molts anys d’espera.
Més de quaranta anys. Per això hi 
ha veïns que es mostren escèptics 
i desconfi en que el projecte fi nal-
ment s’acabi executant.
Vostè creu que ara sí va de debò?
Veig una bona voluntat per part 
de l’Ajuntament i tampoc no par-
tim de zero. Part del planejament 
fet a la dècada del 2000 es pot 
aprofi tar. El que volem és que el 
consistori tingui en compte les 
nostres peticions. Les principals 
demandes passen per estudiar 
els drets d’edifi cació adquirits 

per la constructora de la unitat 
1; que el 6 edifi cis pendents de 
construcció compleixin amb la 
normativa, i que s’estudiï la via-
bilitat en aquest sector per evitar 
embussos de trànsit. També hem 
demanat que s’aclareixi el nom-
bre de parcel·les que són munici-
pals ja que existeix un document 
dels anys 80 segons el qual la 
companyia d’aigües en va cedir 
al consistori a canvi d’urbanitzar 
l’espai. Algunes fi nques es van 
registrar a nom de l’Ajuntament i 
d’altres, no. Clarifi car la situació 
es important perquè pot implicar 
una rebaixa dels costos que els 
propietaris haguem d’assumir fi -
nalment | PA

Sánchez: ‘Proposem 
urbanitzar el sector 
de forma modesta 
però digna, amb els 
mínims legals’

ENTREVISTA A JACINT FORMENT

SABADELL
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PRESSUPOST 2021
L’Ajuntament tanca l’exercici de l’any 
passat amb més liquidesa i amb una 
rebaixa del deute

El Ple de l’Ajuntament ha donat 
llum verda, amb el suport de tots 
els grups municipals, a l’aprova-
ció inicial del projecte executiu 
de la nova escola bressol de Can 
Sant Joan, que es construirà al 
recinte de l’IE El Viver. “Serà el 
primer centre públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
que aculli educació de 0 a 16 
anys en el mateix espai”, va 
destacar la regidora d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP), durant la 
sessió plenària feta el 29 d’abril, 
tot afegint que el barri necessita 
aquest equipament perquè l’ac-
tual edifi ci presenta greus defi -
ciències. “Hem treballat con-
juntament amb les direccions 
de l’EBM i l’IE per recollir les 
seves aportacions”, va dir l’edil.

Calendari. La previsió municipal 
és que l’equipament entri en fun-
cionament el curs 2023-2024. 
“Anem a contrarrellotge, però 
estem treballant perquè estigui 
enllestit en aquesta data”, va 
comentar el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
qui va remarcar que el nou cen-
tre serà “un edifi ci emblemàtic, 
singular i sostenible”.
El cost de les obres pujarà a 1,6 
milions d’euros. L’escola es plan-
teja d’una única planta a peu pla 
amb el pati i la façana principal 

donarà a l’avinguda de la Unitat. 
El projecte aposta per una solu-
ció estructural lleugera amb pi-
lars de fusta o metàl·lics, plaques 
fotovoltaiques, un pati a dos 
nivells i un espai multisensorial, 
del qual també podran gaudir 
altres usuaris del municipi.
“Aquest projecte ens fa molta 
il·lusió perquè suposa digni-
fi car l’EBM Can Sant Joan 
i l’espai de les treballadores. 
Farem tot el possible perquè 
es compleixin els terminis”, 
va manifestar l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ECP), qui confi a 
que el procés de licitació i adju-
dicació de les obres es desenvo-
lupi amb normalitat atès que, a 
causa de la guerra a Ucraïna, 
alguns concursos estan que-
dant aturats perquè les empre-
ses tenen difi cultats per adqui-
rir els materials de construcció.

PLE D’ABRIL

Llum verda al projecte executiu de la 
nova escola bressol de Can Sant Joan
L’edifi ci educatiu es construirà al recinte de l’Institut Escola El Viver i està previst que s’inauguri el curs 2023-2024

Sílvia Alquézar | Montcada Montcada serà un 
referent a l’AMB en 
tenir el primer centre 
amb serveis educatius 
de 0 a 16 anys
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Les treballadores de la xarxa d’Escoles Bressol 
Municipals, amb cinc centres educatius, volen 
donar visibilitat a la seva situació laboral, amb 
jornades de 38 hores i un salari brut que no su-
pera els 1.400 euros, en el cas de les educadores 
infantils i els 1.200, en el del personal de cuina 
i neteja. Diverses representants del col·lectiu van 
assistir al Ple per traslladar les seves reivindicaci-
ons als grups municipals en el torn de precs i pre-
guntes. El col·lectiu, format per una vuitantena de 
persones –la majoria, dones–, denuncia la conge-
lació dels seus salaris des de fa més d’una dècada 
i insta el consistori a recollir una clàusula als nous 
contractes d’adjudicació del servei que garanteixi 
la millora de les condicions econòmiques.
“Fa 16 anys teníem un bon sou, però a dia 
d’avui és pràcticament el mateix”, va explicar 
Patrícia Pellicer. La treballadora va assegurar que 
el personal amb més antiguitat arrossega pèrdu-

es de fi ns a 400 euros perquè la seva nòmina 
inclou un concepte anomenat ‘millora compen-
satòria absorbible’, “que absorbeix l’IPC anu-
al i les pujades de conveni que hi ha hagut, 
amb la qual cosa encara que els nostres sous 
base pugin, el salari net sempre és el mateix”. 
L’origen d’aquesta situació es remunta al 2006, 
quan l’Ajuntament va apostar per millorar el sou 
del personal de les escoles bressol del municipi 
amb aquest complement, ja que el salari mitjà 
del sector no superava els 600 euros mensuals. 
“La situació es podria solucionar si aquest con-
cepte passés a ser un dret adquirit intocable”
va argumentar Mireia Domínguez, delegada sin-
dical de CCOO.
El govern municipal va mostrar el seu suport a les 
treballadores i es va comprometre a estudiar si 
legalment les seves peticions es poden incloure 
al nou contracte d’adjudicació del servei | SA

El personal de les Escoles Bressol Municipals porta 
al plenari la seva reivindicació de millores salarials

Les obres de la 
nova escola bressol 
costaran 1,6 milions
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El Ple ha fet l’aprovació inicial de 
la nova ordenança municipal de 
circulació de bicicletes i vehicles 
de mobilitat personal que recull 
les normatives aprovades per 
la Direcció General de Trànsit 
i l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona –en la línia de garantir 
la seguretat dels conductors i 
de la resta d’usuaris de l’espai 
públic– i les adapta a la realitat 
local. El document s’ha fet en el 
marc d’una comissió consultiva 
en què la Policia Local ha tin-
gut un paper capdal, ja que serà 
l’encarregada de vetllar pel seu 
compliment.
El regidor de Mobilitat, Jaume 
Teixidó (ERC), va posar en va-
lor el treball fet per la Comissió. 
“Agraeixo als seus membres 
la participació activa que han 
tingut en l’elaboració de la 
normativa que espero serveixi 
perquè hi hagi una millor or-
denació d’aquest tipus de vehi-
cles al municipi”, va dir l’edil.

L’ordenança municipal –que es-
tarà en exposició pública abans 
de l’aprovació defi nitiva per a 
la presentació de possibles al-
legacions–, defi neix els diferents 
tipus de vies que hi ha a la loca-
litat, l’ús que tenen i la velocitat 
màxima. 
La normativa incorpora la utilit-
zació obligatòria del casc i altres 
elements de protecció en con-
ductors de bicicletes menors de 
16 anys o que desenvolupin una 
activitat professional o comerci-
al, i també en conductors d’un 
VMP. A més, aquests tipus de 
vehicles tenen prohibit superar els 
25 km/h de velocitat i circular per 
voreres o zones peatonals, igual 
que les bicicletes. 
Els VMP tampoc podran passar 
per travessies, túnels, vies interur-
banes, autopistes i autovies, enca-
ra que aquestes es trobin dins de 
la població. Altres limitacions per 
als usuaris de patinets elèctrics i 
de bicicletes són conduir fent ús 
del telèfon mòbil o de qualsevol 

altre sistema de comunicació, 
així com tampoc amb auriculars. 
Els VMP també hauran d’anar 
amb llum quan circulin de nit.

Sancions. L’incompliment de la 
norma pot derivar en multes de 
fi ns a 500 euros, depenent de la 
gravetat de la infracció. Per casos 
lleus com, per exemple, trans-
portar més d’una persona en 
un patinet elèctric, les sancions 
seran de fi ns a 100 euros. Per a 
les infraccions de caràcter greu, 
com ara aturar-se o estacionar al 
carril bus, les multes poden arri-
bar fi ns als 200 euros. I pels casos 
considerats molt greus, com cir-
cular excedint en més d’un 50% 
la velocitat permesa, les sancions 
seran de fi ns a 500 euros.
L’ordenança també fa referència 
a estris com monopatins o patins, 
que no són considerats vehicles 
com a tals i per als quals el casc, 
el timbre, els llums i el sistema de 
frenada no són elements obliga-
toris, sinó només recomanables.

Pilar Abián | Redacció

Nova ordenança per regular els 
vehicles de mobilitat personal
El document, aprovat inicialment pel Ple, ha estat elaborat per una Comissió consultiva

El casc és obligatori 
per als conductors 
de bicicletes menors 
de 16 anys o els que 
desenvolupin una 
activitat professional, 
així com per als 
usuaris de VMP

Incomplir la normativa 
pot implicar sancions 
des de 100 fi ns a 500 
euros, en funció de la 
gravetat del cas
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FINANCES MUNICIPALS

L’Ajuntament recupera liquidesa 
i té els comptes gairebé sanejats
El tancament del pressupost del 2021 constata la bona evolució dels indicadors 

Els comptes municipals estan 
gairebé sanejats. Això, si més no, 
és el que demostren els indica-
dors econòmics de la liquidació 
del pressupost del 2021, de la que 
el govern en donarà compte al 
Ple de maig. 
“Els  números ens indiquen 
que anem pel bon camí; hem 
reduït el deute fi ns al 40% –un 
35% respecte a l’inici del man-
dat– hem recuperat la liquidi-
tat de la caixa per fer front a 
les despeses diàries i hem tan-
cat el passat exercici amb un 
romanent positiu a Tresoreria 
de 3,3 milions d’euros”, ha ex-
plicat el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Gerard Garrido (ERC). 
L’edil preveu que del total del 
romanent, 2,7 milions es puguin 
destinar a inversions. 
Aquesta millora dels indicadors 
econòmics constata que el Pla 
de sanejament posat en marxa 
aquest mandat i en vigor fi ns 
l’any vinent està donant els seus 
fruits i rescabala la solvència del 
consistori des d’un punt de vis-
ta fi nancer.  “El que sobretot és 
important és que aquests nú-
meros són reals, no són dades 
infl ades o maquillades com 
passava fa uns anys”, ha afegit 
l’edil.

Context difícil. El fet que l’Ajun-
tament hagi tancat el pressupost 
del 2021 en positiu no signifi ca, 
però, que l’administració nedi en 
l’abundància o pugui plantejar-se 
rebaixar la càrrega impositiva, 
segons apunta Garrido. “La li-
quidació anual és variable i 
depén de molts factors; no po-
dem plantejar-nos baixar im-
postos quan encara no sabem, 

per exemple, quins ingressos 
tindrem en concepte de pluvà-
lua”. L’Ajuntament també haurà 
d’afrontar enguany 434.000 eu-
ros arran l’última sentència de-
rivada de les expropiacions de 
zones verdes, una problemàtica 
que s’arrossega des de la dècada 
del 2000 i que no es liquidarà 
fi ns al 2030.  
Altres motius de preocupació 
per al president de l’Àrea Econò-
mica són la pujada de la infl ació 
a causa de la guerra a Ucraïna i 
la possibilitat que el Banc Euro-
peu pugi el tipus d’interès. “En 
aquest difícil context –assenya-
la–, l’Ajuntament està fent un 
esforç important perquè, tot i 
l’encariment de costos que hi 
ha en general, no estem pujant 
ni taxes ni preus públics”.

Balanç positiu. En general, Gar-
rido fa un balanç molt positiu de 
l’evolució de les fi nances muni-
cipals des de l’inici del mandat, 
moment en que va prendre la 
responsabilitat de l’Àrea. Eco-
nomista de professió, l’edil re-
coneix que ha hagut de pren-
dre decisions difícils que han 

requerit molta pedagogia, però 
que han donat els seus fruits. “La 
majoria de les previsions s’han 
complert, fi ns i tot per sobre de 
les expectatives inicials i ara 
ens trobem en una situació in-
comparable”. Com a exemple de 
la bona gestió feta, Garrido asse-
nyala que al 2019 l’Ajuntament 
no tenia liquidesa i havia de fun-
cionar amb crèdit. “Hem passat 
de tenir pòlisses per valor de 8 
milions d’euros a eliminar-les 
totalment i de tenir la caixa 
pràcticament buida a disposar 
de 6 milions”, conclou el regidor.  

Pilar Abián | Montcada

Gerard Garrido és el president de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament des de l’estiu del 2019
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Garrido: ‘Els números 
ens indiquen que 
anem per bon camí, 
hem recuperat la 
liquiditat i hem reduït 
el deute fi ns al 40%’

L’impacte de la infl ació 
en els comptes, nou 
motiu de preocupació 
per al govern local

Aquest mes han començat les obres d’urbanització de l’Estany 
de Gallecs. Després d’un llarg procés iniciat al 2017, es comen-
ça a executar el procés per consolidar el sector que inclou la 
pavimentació dels vials i la creació de voreres, l’arranjament de 
l’accés al sector des de la carretera C-155, la creació de la xarxa 
de clavegueram i d’aigua potable i la substitució de l’actual en-
llumenat per un de baix consum. El cost de tot plegat ascendeix 
a 1’7 milions, que sufraguen els propietaris de les parcel·les. 
“Vivim un moment històric perquè comença a fer-se realitat 
la urbanització d’un dels cinc sectors amb dèfi cits que hi ha 
al municipi”, ha explicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), qui el 9 de maig es va desplaçar fi ns a l’Estany 
de Gallecs per assistir a la creació de la comissió de seguiment 
de les obres –imatge de la fotografi a. Sánchez considera que, 
tot i que ha estat un procés llarg de tramitacions i negociacions 
amb el veïnat, el resultat serà molt positiu i un exemple per a la 
resta d’urbanitzacions pendents de regularitzar: Vallençana Bai-
xa, Reixac, la Zona 21 de Terra Nostra i Can Pomada | PA

URBANISME

Comencen les obres per regularitzar 
la urbanització l’Estany de Gallecs
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El Ple, reunit el 12 de maig en sessió extraordinària, va aprovar 
per unanimitat els tràmits necessaris per regularitzar la situació 
laboral d’una cinquantena de persones que treballen a l’Ajun-
tament de forma interina des d’abans del 31 del desembre de 
2017 i fi ns al 31 de desembre del 2020. La majoria de les pla-
ces, 43, es convocaran per concurs de mèrits i, la resta, per 
concurs de mèrits i oposició. Els empleats que van començar 
a treballar com a interins al consistori a partir del 2018 podran 
optar a les places per la via ordinària de concurs oposició | LG

PLE EXTRAORDINARI

L’Ajuntament inicia el procés per 
estabilitzar la plantilla municipal
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Eva Manzano (ECP) és la re-
gidora de Sistemes de Gestió 
i de Sistemes d’Informació i 
de l’Ofi cina d’Atenció a la Ciu-
tadania (OAC) i qui lidera la 
implementació de l’adminis-
tració electrònica.
A quin percentatge de la po-
blació afecta la bretxa digi-
tal?
Sobretot, les persones ma-
jors de 60 anys, moltes de 
les quals no tenen Internet ni 
habilitats per connectar-s’hi. 
Però no només és una qüestió 
generacional, també interve-
nen altres factors com l’econò-
mic i el gènere. Molts estudis 
vinculen la bretxa digital amb 
persones en risc d’exclusió so-
cial i amb les dones, especial-
ment a partir de la maduresa.
La pandèmia ha agilitat l’ad-
ministració electrònica. Quin 
balanç en fa?
En general, molt positiu. En 
els dos últims anys el canvi 
de tendència ha estat notable 
i les cues a l’Ofi cina d’Atenció 
a la Ciutadania s’han reduït a 
la meitat.  
Els tràmits telemàtics òbvia-
ment s’estan imposant.
Són molt més còmodes per als 

ENTREVISTA A EVA MANZANO

‘Tenim la responsabilitat i el deure 
de lluitar contra la bretxa digital’
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L’Ajuntament i l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) han 
posat en marxa aquest mes de 
maig el projecte ‘Estem a prop 
teu’, una iniciativa destinada a 
formar i donar suport a la ciu-
tadania a l’hora de realitzar trà-
mits per Internet amb les admi-
nistracions públiques, com ara, 
omplir una instància, obtenir el 
justifi cant d’empadronament, 
utilitzar l’aplicació La Meva 
Salut, obtenir la vida laboral o 
una inscripció a un curs, entre 
moltes altres gestions. I és que 
des de l’inici de la pandèmia, 
la digitalització s’ha accelerat 
vertiginosament, amb el perill 
d’exclusió que això signifi ca per 
a les persones que, per diferents 
motius, no poden accedir-hi.
El projecte ‘Estem a prop teu’ té 
un cost de 30.000 euros i un any 
de durada. Per participar-hi es 
pot demanar cita prèvia trucant 
o enviant un whatsap al 651 623 
595 o  per correu electrònic, a 
l’adreça apropteu@montcada.org.

Acceleració. En els dos últims 
anys, a causa de la pandèmia, 
l’Ajuntament ha accelerat la im-
plementació dels tràmits elec-
trònics, el que ha fet que les 
cues a l’Ofi cina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) s’hagin re-
duït a la meitat. Les xifres par-
len per si soles, al 2019 l’OAC 
va fer 18.898 atencions presen-
cials i al 2021, 11.245, un 41% 
menys. Contràriament, el nom-
bre de correus electrònics ate-
sos per l’Ofi cina ha crescut un 
700%, al 2019 van ser 4.803, 

mentre que al 2021 van pujar 
fi ns a 34.543.

Distinció. El portal de l’Ajunta-
ment montcada.cat ha tornat a re-
bre per segon any consecutiu el 
Segell Infoparticipa que atorga 
la UAB com a reconeixement a 
la transparència i a la qualitat 
i accessibilitat informativa dels 
webs d’institucions públiques. 
El consistori ha aconseguit el 
96% dels indicadors positius de 
transparència, 2 punts més que 
en l’edició del 2020.

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

‘Estem a prop teu’, un programa 
per facilitar els tràmits telemàtics
L’Ajuntament i l’AMB ofereixen formació i suport amb cita prèvia a quatre espais del municipi 
Pilar Abián | Redacció

usuaris, que no han d’inver-
tir temps en desplaçaments. 
Però encara no estem prepa-
rats per a la digitalització total. 
Per això, l’atenció presencial 
continua sent necessària.
A data d’avui, quin és el per-
centatge de tràmits munici-
pals digitals?
El 54% dels procediments que 
ofereix l’Ajuntament es poden 
iniciar de forma digital, a través 
de la pàgina web o per correu 
electrònic. Estem parlant de 
46 tipus de tramitacions d’un 
total de 84 i el nostre objectiu 
és augmentar la xifra en els 
propers mesos. Arribar a la 
totalitat, però, requerirà temps 
perquè hi ha tramitacions que, 
per qüestió de normativa, 
s’han de continuar fent de for-
ma presencial | PA

Taller sobre com fer servir l’app La meva salut organitzat per la Xarxa d’equipaments
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CELEBRACIÓ
L’Agrupament Escolta El Turó 
comemora aquest mes de maig 
el seu 15è aniversari
PÀG. 10 

EFEMÈRIDE

El centre va commemorar els actes centrals el 6 de maig amb una festa institucional al matí i un sopar amb 900 persones

L’IE El Viver celebra el 40è aniversari
L’IE El Viver va celebrar el 6 de 
maig els actes centrals del seu 40è 
aniversari. El programa comme-
moratiu va arrencar al matí amb 
la visita de l’inspector d’ensenya-
ment de Serveis Territorials del 
Vallès Occidental, Kenneth Mar-
tínez, l’alcaldessa Laura Campos 
i la regidora d’Educació, Jessica 
Segovia, ambdues d’ECP. Tots 
tres van felicitar alumnes i pro-
fessors per la trajectòria del cen-
tre, acompanyats de la directora 
Conxita Roca, que va fer de 
mestra de cerimònies.

Referent al barri. Campos i Se-
govia, exalumnes de l’escola, es 
van mostrar emocionades de po-
der compartir la celebració amb 
tots els alumnes, que van omplir 
el pati per bufar les espelmes de 
quaranta pastissos, un per cada 

any de l’aniversari. “No només 
rememorem que aquesta es-
cola fa 40 anys, sinó que con-
tinua creixent i que, propera-
ment, amb la construcció de 
l’escola bressol, podrà oferir 
educació a infants des dels 0 
als 16 anys”, va dir l’alcaldessa 
en el seu discurs.
Però, sense dubte, l’acte més emo-
tiu va ser el sopar que es va fer al 
vespre al pati de l’escola, que va 
reunir unes 900 persones, entre 
alumnes, ex-alumnes, famílies i 
professors de diferents etapes.

Laura Grau | Can Sant Joan

Campos: ‘No només 
rememorem que el 
centre fa 40 anys, sinó 
que continuarà creixent 
amb la nova EBM’

Espai de referència per al barri
L’escola El Viver es va inaugurar 
el 10 setembre del 1982, després 
de moltes reivindicacions veïnals, 
motiu pel qual el centre va esdeve-
nir un espai de referència per a tot 
el barri. Una de les persones que 
va viure la trascendent la jornada 
va ser el primer conserge, Paco 
Rubio, qui, a més de treballar, hi 
va viure a l’escola més de 30 anys, 
fi ns a la seva jubilació.‘‘Aquell dia 
hi va haver dues celebracions, 
una a cada banda del centre de-
gut a la rivalitat que aleshores hi 
havia entre el PCC i el PSUC’’, 
explica Rubio, qui també reme-
mora amb nostàlgia com diària-
ment posava música clàssica per 
rebre als alumnes a l’entrada del 
col·legi. L’antic conserge va ser un 
dels assistents al multitudinari so-
par que es va fer el 6 de maig per 

commemorar l’efemèride. Antics 
i actuals professors, treballadors i 
alumnes es van retrobar per cele-
brar les quatre dècades d’història 
d’un centre que ha marcat les se-
ves vides, fent honor a l’eslògan ‘El 
Viver és l’escola de tots’.
Guadalupe Prieto va formar part 
d’una de les primeres promocions 
que van inaugurar l’escola que, 
abans de ser un centre educa-
tiu, havia estat un viver de plan-
tes, d’aquí el seu nom. Al sopar 
va compartir taula amb la seva 
companya i amiga Rosana Perona 
–ambdues, a la foto– qui, en aca-
bar els seus estudis, va tornar a 
l’escola com a Tècnica d’Educació 
Infantil on va treballar durant anys. 
“L’escola ha obert moltes portes 
al barri’’, afi rma Perona.
També acumula moltes vivències 

Autoritats i professors van bufar davant l’alumnat les espelmes de quaranta pastissos, un per cada any celebrat fi ns a l’actualitat
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El sopar va aplegar alumnes, ex-alumnes, famílies i professors de diferents etapes de la història de l’equipament

Els alumnes van portar un per un els pastissos que van fer per celebrar l’efemèride 

Dues assistents al sopar immortalitzen la celebració amb un selfi e per al record

Alfonso Hernáez, antic profes-
sor i director de l’escola durant 
la dècada dels anys 90, qui du-
rant el sopar es va retrobar amb 
exalumnes i famílies amb les 
quals va compartir força experi-
ències: “Tinc molts bons records 
del període en què vaig estar a 
l’escola, sobretot de les ganes 
de participar al Consell Escolar 
que hi havia per part de tota la 
comunitat educativa” | PA
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Els sindicats de l’educació han 
convocat noves mobilitzacions  a 
l’escola pública abans que acabi 
el curs, atès que el Departament 
d’Educació no ha revertit les 
retallades pressupostàries ni la 
retirada el nou calendari i currí-
culum escolar, entre d’altres rei-
vindicacions. 
L’USTEC, CCOO, UGT, Inter-
sindical, Aspepc, CGT i USOC 
han anunciat aturades de dues 
hores, de 8 a 10h, el 17 de maig 
i el 2 de juny, mentre que el 25 
de maig i el 9 de juny la protes-
ta serà de tot el dia. Les mobi-
litzacions s’afegeixen a les cinc 
jornades de vaga fetes al març, 
amb un seguiment desigual, més 
majoritari els primers dies de la 
convocatòria.

Interassemblea local. El profes-
sorat dels instituts La Ribera, 
La Ferreria i Montserrat Miró, 
constituïts en assemblea als seus 
respectius centres, han fet una 
proposta a la resta dels docents 
per crear una plataforma ano-

menada ‘Montcada en lluita’. 
“L’objectiu és portar a terme 
accions conjuntes de protesta 
contra la política educativa del 
Departament, cada cop més 
dèspota i autoritària”, ha ma-
nifestat l’Assemblea de Docents 
de Montcada en un comunicat. 
En el mateix escrit,  es fa una cri-
da al professorat perquè s’uneixi 
a la interassemblea:  “Hem de 
lluitar i perquè la Generalitat 
ens escolti i accepti una nego-

Sílvia Alquézar | Redacció

El professorat reprèn les mobilitzacions
VAGA A L’EDUCACIÓ

L’assemblea de docents de l’INS Montserrat Miró ha fet una crida a les escoles i instituts de primària i secundària del municipi per sumar-se a la plataforma ‘Montcada en lluita’

Els sindicats continuen reivindicant al Departament d’Educació més recursos i la retirada del nou calendari escolar
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El professorat prepara les pancartes que exhibirà durant les noves jornades de protesta

Convocades aturades 
de dues hores el 17 de 
maig i 2 de juny i dues 
jornades de vaga, el 25 
de maig i el 9 de juny

ciació real”. El 19 de març, a les 
16.45h es decidiran les accions 
a fer al municipi a l’assemblea 
oberta convocada a la plaça de 
l’Església.
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La Regidoria d’Infància i Joven-
tut ha hagut de fer un sorteig 
per adjudicar les places del Casal 
d’Estiu, que es farà durant cinc 
setmanes entre el 27 de juny i el 
29 de juliol i s’adreça a alumnes 
d’Infantil i Primària. El consis-
tori ha optat per aquest sistema 
davant l’allau de sol·licituds re-
budes, un total de 2.425 per a 
2.020 places, que han resultat 
insufi cients, tot i que enguany 
s’ha incrementat l’oferta inicial, 
passant-ne de 380 a 480 durant 
les quatre primeres setmanes i de 
80 a 100, a la cinquena.
“Tot i l’esforç d’última hora 
que ha fet l’Ajuntament amb 

una ampliació de l’oferta, no 
s’han pogut acceptar totes les 
sol·licituds”, ha lamentat el regi-
dor d’Infància i Joventut, Gerard 
Garrido (ERC). 
L’edil atribueix l’augment de de-
manda al canvi de format de les 
inscripcions, que ha passat de ser 
quinzenal a setmanal, i a la satis-
facció de les famílies amb les acti-
vitats ofertades. “La ciutadania 

aposta per aquest model, així 
que en properes edicions in-
tentarem corregir el problema 
que hem tingut, però enguany 
no serà possible per la limitació 
de recursos econòmics”, ha dit 
l’edil, tot lamentant la situació.

Malestar. La Federació d’AFAs i 
AMPAs de Montcada (FAMPA) 
ha mostrat la seva preocupa-
ció davant la situació generada, 
amb uns 400 infants que s’han 

quedat sense plaça o bé els han 
assignat menys setmanes de les 
sol·licitades. El col·lectiu té pre-
vist demanar una reunió amb els 
responsables de la Regidoria per 
aclarir alguns dubtes relacionats 
amb el procediment del sorteig. 
Algunes entitats de mares i pares 
han estudiat la possibilitat d’oferir 
una alternativa al seu centre, però 
l’han descartada per un tema eco-
nòmic i per no poder disposar del 
centre per acollir les activitats.

El Casal d’Estiu es realitzarà a 
les escoles Reixac, Elvira Cuyàs, 
Mas Rampinyo, Mitja Costa i El 
Viver. L’última, del 25 al 29 de 
juliol, nomès es farà al col·legi 
Reixac. D’altra banda, el Casal 
del Secundària,  que la Regido-
ria d’Infància i Joventut organit-
za a l’Institut Montserrat Miró 
del 27 de juny al 28 de juliol, ha 
rebut un total de 254 inscripci-
ons i s’ha pogut satisfer tota la 
demanda.

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

La Regidoria d’Infància i Joventut ha hagut de fer un 
sorteig per primer cop davant l’allau d’inscripcions

Assignades per 
sorteig les places  
del Casal d’Estiu

Infants del Casal d’Estiu que es va realitzar l’any passat a l’IE Mas Rampinyo, jugant al pati d’Infantil amb materials reciclats

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Agrupament Escolta El Turó 
està de celebració amb motiu 
del seu 15è aniversari. El pro-
grama commemoratiu va ar-
rencar el 7 de maig amb una 
matinal d’activitats a la plaça 
de l’Església. La canalla va 
poder gaudir de jocs de taula 
d’iniciació a tècniques del circ, 
d’un mural col·lectiu i  de ta-
llers de manualitats. El proper 
21 de maig, l’entitat organitza-
rà un sopar de germanor a l’IE 
El Viver amb l’objectiu de reu-
nir el màxim nombre de perso-

nes que formen o han format 
part de l’agrupament. 

Trajectòria. Fundat el 2007, l’AE 
El Turó va néixer a partir de 
la inquietud de cinc joves que 
trobaven a faltar un espai de 
lleure alternatiu al municipi i 
van apostar per l’escoltisme 
per cobrir aquesta mancança. 
L’Agrupament, que forma part 
de l’Associació d’Escoltes Ca-
talans, ofereix activitats per a 
infants, adolescents i joves els 
caps de setmana, principalment 
sortides a la muntanya i tallers, 

destacant com activitats estrella 
els campaments de primavera i 
d’estiu. 
“Al començament, érem no-
més una quinzena de perso-
nes i ara arribem gairebé a la 
vuitantena; el camí no ha estat 
fàcil però, poc a poc, hem anat 
creixent i consolidant-nos com 
a entitat referent de l’educa-
ció en el lleure’’, ha assenyalat 
David Brau, un dels membres 
de l’AE El Turó, que enguany 
exerceix per primer cop la fi gura 
de cap després de passar-ne set 
com a infant.

L’Agrupament Escolta organitza un sopar de germanor el 21 de maig, a l’IE El Viver

Quinze anys dedicats a la canalla
AE EL TURÓ

Alex Kong | Redacció

La matinal d’activitats que es va fer el 7 de maig a la plaça de l’Església va ser un èxit

La Fampa mostra 
el seu malestar davant 
la gran quantitat 
de sol·licituds que 
ha quedat fora
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TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

Amb tu. Al teu costat. Durant les 24 hores, els 365 dies 
de l'any. Perquè ens puguis trobar quan et fem falta. 

Si ens necessites, pots trobar-nos al nostre telèfon 
d'assistència 900 101 368.

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

Truyols Serveis Funeraris disposa de centres a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.
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Alumnes de l’Escola Universi-
tària de Disseny i Enginyeria 
Elisava de Barcelona dissenya-
ran el primer punt d’intercanvi 
de llibres que tindrà Montcada 
i Reixac. Es tracta d’una prova 
pilot que neix en el marc del Pla 
de Desenvolupament Comunita-
ri (PDC) de la Ribera i compta 
amb la implicació de la Taula 
Activa del barri, les biblioteques 
i l’Associació Andròmines –que 
gestiona la Deixalleria Municipal. 
“El principal objectiu és que 
el veïnat pugui agafar llibres 
i portar-ne d’altres per tal de 
promoure la lectura, l’inter-
canvi i la reutilització. També 
es pretén dignifi car l’espai pú-
blic i trencar estereotips”, ha 
explicat Ismail Ahalli, un dels 
seus impulsors i membre de la 
Taula Activa de la Ribera. El 

projecte va arrencar el 2 de maig 
amb la visita de prop d’una tren-
tena d’estudiants –part dels quals 
provenen d’Holanda–, que han 
participat en un workshop que 
culminarà amb la presentació de 
diferents prototips de punt d’in-
tercanvi de llibres.

Disseny. “Els hi hem donat la 
consigna que el moble tingui 
un disseny senzill, que pugui 
ser fabricat a partir de mate-
rials d’Andròmines i que dis-
posi d’un manual d’instruccions 
per ser replicat, ja que la idea 
és que la iniciativa s’estengui 

a altres barris”, ha assenyalat 
la tècnica del PDC, Marta Sau. 
Els llibres seran aportats per les 
Biblioteques i particulars, però 
no es descarta engegar alguna 
campanya de recollida propera-
ment. Quan el punt d’intercanvi 
de llibres estigui llest, es buscarà 
la ubicació idònia i s’implicarà els 
alumnes de l’INS La Ribera en 
el seu manteniment a través del 
programa Aprenentatge Servei. 
Prèviament a la seva posada en 
marxa, es farà una campanya in-
formativa entre el veïnat.
La regidora de Serveis Socials i 
Polítiques d’Inclusió, Mar Sem-
pere (ECP), ha destacat que “el 
projecte és un exemple de la 
voluntat de l’Ajuntament i del 
PDC de donar veu a la ciuta-
dania i implicar-la en accions 
que siguin d’interès per als 
seus barris”.

PROJECTE INNOVADOR

Laura Grau | La Ribera

El disseny anirà a càrrec d’alumnes de la Universitat Elisava de Barcelona

La Ribera acollirà el primer 
punt d’intercanvi de llibres

La iniciativa neix en 
el marc del Pla de 
Desenvolupament 
Comunitari del barri

La delegació d’estudiants i veïns de la Ribera va visitar el barri per parlar de la possible ubicació del punt d’intercanvi de llibres
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Padrins de lectura d’infants de Primària 
Un grup d’alumnes de 4t d’ESO de 
l’INS Montserrat Miró s’han conver-
tit en els padrins de lectura d’infants 
de 3r de l’escola Font Freda. La ini-
ciativa es va iniciar durant el segon 
trimestre en el marc del programa 
Aprenentatge Servei.
“M’agradaria estudiar Magisteri 
i, per tant, crec que la proposta 
és una bona oportunitat per apro-
par-me a la professió”, comenta 
Claudia Beltrán, una de les joves 
que participa en el projecte. Aques-
ta motivació també la comparteix la 
seva companya Verónica Lago, per 
a qui la iniciativa “és una primera 
aproximació al meu somni de ser 
mestra”. Cada alumne passa un to-
tal de 10 hores amb els seus fi llols. 
“Ells escullen el llibre que volen 

llegir i treballem la lectura en veu 
alta”, ha explicat Beltrán –a la foto, 
amb una alumna del Font Freda. 
“També fem jocs de paraules per 
ampliar el seu vocabulari”, ha afegit 
Lago. Totes dues asseguren que l’ex-
periència ha estat molt enriquidora, 
una opinió que també es destaca 

des de l’equip directiu de l’escola 
Font Freda. La cap d’estudis, Judith 
Pijuan, ha fet una valoració molt po-
sitiva: “Són més hores de lectura en 
veu alta, amb la particularitat que 
es fan en un ambient distès, com si 
tinguessin un germà gran, i això els 
hi agrada molt” | SA
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Una bona alimentació i un 
bon descans són les claus per 
lluitar contra l’angoixa, l’es-
très i l’insomni. Aquest és el 
missatge que el nutricionista 
montcadenc Miguel Albaiceta 
va donar a la xerrada feta el 
28 d’abril al Casal de la Mina 
dins del cicle ‘Espais de salut’, 
organitzat per la Xarxa d’Equi-
paments.
“A l’intestí és on es generen, 
entre d’altres, la dopamina i 
la serotonina, les hormones 
que regulen els nivells d’an-
sietat i estrès; per això, amb 
una alimentació adequada 
podem millorar la nostra sa-
lut”, va comentar Albaiceta, qui 
també va posar molt d’èmfasi 
en la importància de dormir bé. 
“Si no tenim un descans de 
qualitat –va dir– no rebaixa-
rem l’angoixa, malgrat men-
jar equilibradament”. 

Alguns consells. Malgrat que, 
segons Albaiceta, no hi ha cap 
aliment miraculós per a cap pa-
tologia, sí que és cert que aquells 

que tenen propietats antiinfl ama-
tòries són els més recomanats 
per rebaixar els nivells d’estrès. 
“L’api i la pinya –va explicar– 
són els millors contra les infl a-
macions; a aquests podem afe-
gir-hi els fruits secs, els cereals 
integrals i el peix blau”. 
Per prevenir l’insomni, el nutri-
cionista assegura que és bàsic 
prendre 10 minuts de sol al dia, 
ja que és una bona manera d’es-
timular la fabricació de melato-
nina, i incorporar a la dieta pro-
ductes com els festucs, la civada, 
les cireres o l’alvocat. Per als 
amants de les infusions, una tila 
amb mel d’azahar abans d’anar 
a dormir garantirà un descans 
adequat i per als que pateixen 
angoixa, Albaiceta recomana 
camamilla amb llimona, perquè 
rebaixa el cortisol. 
El cicle sobre salut continuarà 
amb una xerrada a càrrec de 
Jessica Bofarull, referent de ben-
estar emocional i comunitari de 
l’EAP Montcada titulada ‘Hàbits 
saludables i gestió emocional’ 
(dia 24, a les 11h) al Centre Cí-
vic Can Cuiàs.

Cada dilluns al matí, el grup 
de playbacks del Casal Cívic 
Montcada i Reixac es reuneix 
a la sala d’actes del centre per 
assajar les cançons que for-
men part del seu espectacle, 
un repertori que varia cada 
temporada i que està enfocat 
a un públic majoritàriament 
madur, usuaris de casals de la 
gent gran i de residències. “El 
nostre únic objectiu és diver-
tir-nos i fer que el públic pas-
si una bona estona”, explica 
el seu director, Rafa García, al 
front del col·lectiu des de fa 6 
anys. El grup el va fundar Car-
men Sola al 2015 –quan l’espai 

estava només dedicat a la gent 
gran– i actualment l’integren 9 
dones i 6 homes. 
Inicialment, les funcions es limi-
taven al centre del parc Salvador 
Allende, on actuen dos cops 
l’any, al juny i al desembre. Amb 
el temps, però, van començar a 
fer ‘bolos’, convidats a altres es-

pais com el Kursaal o a casals i 
residències d’altres municipis. 
“Actuem allà on ens convi-
den; el 4 de juny, anirem per 
primer cop al Centre Cultural 
Castella-La Manxa de Barcelo-
na”, explica García. 

Espectacle anual. La companyia 
renova el seu espectacle anual-
ment. El 21 de maig (17.30h), 
al Kursaal, farà la cloenda del 
que va estrenar al desembre, 
titulat ‘Torna la música’ –en 
al·lusió als dos anys d’aturada 
per la pandèmia–, amb entrada 
gratuïta per als assistents. I el 
16 de juny estrenarà al Casal el 
seu nou muntatge. 

GENT GRAN

Playbacks per diversió i per fer 
passar una bona estona al públic
El grup del Casal Cívic Montcada està format per una quinzena de membres

Pilar Abián | Montcada Nova

El grup de playbacks del Casal Cívic de Montcada, fundat l’any 2015, està format actualment per 9 dones i 6 homes
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‘L’origen de l’angoixa 
es troba en l’intestí’

ESPAIS DE SALUT

El nutricionista Miguel Albaiceta explica com combatre 
l’estrès a través de l’alimentació i el descans nocturn

El nutricionista Miguel Albaiceta va fer una xerrada al Casal de la Mina el passat 28 d’abril

Pilar Abián | Parc de les Aigües

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

El grup diu adéu al 
muntatge ‘Torna la 
música’ el dia 21, 
al Kursaal, i prepara 
una nova estrena per 
al mes de juny 
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La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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T 935 726 492
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 27 de maig
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Oferta desigual
El que explicaré a continuació no no-
més afecta la meva fi lla de 12 anys, 
sinó que un cop més al nostre mu-
nicipi (no s’entén) 26 famílies i 16 
més que per sorteig quedaran fora. 
Resulta que l’ESO és obligatòria però, 
a més a més, en el nostre cas tam-
bé ens obliguen a anar al centre que 
ells decideixin i que no hem triat, en 
alguns casos ni com a segona o ter-
cera opció. Sembla que tothom del 
poble ha pogut escollir menys nosal-
tres que, amb 30 punts, quedem fora 
d’elecció i a pasturar on ells diguin. Si 
és a l’altra punta de Montcada, què 
més dona? hi poden anar sols, amb 
12 anys –la meva fi lla no ha anat en-
lloc sola, li fa cosa, és insegura. 
I jo em pregunto: per què una tercera 
línia on ja està tothom col·locat per 
cens (i la majoria, sinó tots, en prime-
ra opció) i no a on hi ha la demanda 
amb moltes famílies amb 30 punts? 
Ho trobo vergonyós i indignant. Jo 
he estat defensora de l’ensenyament 
públic però ara dista molt de ser de 
qualitat, quan no permets els infants 
accedir on tenen dret. 
Si no volen fer cas ara, refl exionin 
perque serà un problema que s’anirà 
agreujant any rere any. Aprofi teu per 
mirar places ofertades en les dife-

rents zones i el cens de població i 
veureu les grans desigualtats. 

Erena Allue
Mas Rampinyo

Desequilibrio de plazas
Quiero manifestar un problema que te-
nemos muchos padres de Mas Ram-
pinyo. A la hora de hacer la solicitud 
para que nuestros hijos puedan cursar 
la ESO, nos hemos encontrado que en 
la zona B (Mas Duran, Font Puden-
ta, Terra Nostra y Can Cuiàs) hay 58 
plazas ofertadas frente a las 218 que 
tiene la zona A (Can Sant Joan, la Ri-
bera, Montcada Centre, Pla d’en Coll, 
Montcada Nova, part de Mas Ram-
pinyo y Vallençana). En la zona B vi-
vimos muchas familias y no podemos 
optar todas al instituto que queremos.
Además, en el INS La Ferreria sólo hay 
dos líneas y una elevada demanda; la 
cosa no cuadra.
Aunque se nos den más opcio-
nes, todas están llenas y la única 
posibilidad sería un instituto que 
no queda ni entre nuestras op-
ciones, ni cerca de la vivienda.
Sólo pedimos que se estudie el caso 
ya que hablamos de la educación de 
los niños.

Sheila Rojas
Mas Rampinyo

>Editorial
Feliç aniversari
L’IE El Viver ha viscut aquest 
mes de maig els actes cen-
trals del seu quarantè ani-
versari, destacant el sopar 
multitudinari que es va fer 
el passat 6 de maig al pati 
de l’escola, amb l’assistèn-
cia de  900 persones, entre 
alumnes, ex-alumnes, fa-
mílies, personal no docent 
i professors antics i actuals. 
Aquesta escola, inaugurada 
al setembre del 1982 en els 
terrenys d’un antic viver de 
plantes –d’aquí el seu nom–, 
va néixer després d’una llarga 
lluita veïnal. Potser, per això, 
la relació del centre amb el 
barri sempre ha estat molt 
estreta.   Durant quatre dèca-
des, l’escola ha hagut de fer 
front a diferents reptes, com 
la immersió lingüística, en un 
barri amb majoria castellano-
parlant, i més tard, l’acollida 
d’alumnat de diferents proce-
dències del món. No ha estat 
un camí fàcil, però l’esforç 
del professorat ha permès 
arribar fi ns avui amb un ba-
lanç força positiu.  A més, la 
incorporació de l’ESO fa tres 
anys i la futura construcció 
de l’escola bressol del barri 
al mateix recinte, suposa un 
valora afegit per a l’escola. 
Des d’aquest editorial, volem 
felicitar El Viver per la seva 
exitosa trajectòria.

Situació insostenible
La meva mare, vídua i octogenària, 
viu de lloguer amb dos dels meus 
germans –un d’ells discapacitat– i el 
meu tiet a uns baixos del passatge 
Lleida. És el seu domicili habitual 
des des que es va casar, l’any 1963 
i fi ns ara no havia tingut problemes 
amb l’estructura de la casa. Però, 
arran d’una intervenció que es va 
fer al clavegueram a l’agost de l’any 
passat, la situació s’ha tornat insos-
tenible. Van començar a aparèixer 
esquerdes a les parets i ens vam 
adonar que el terra del menjador 
s´estava enfonsant. Quan plou, 
l’aigua puja pels embornals entrant a 
l’habitatge i la humitat s’ha apoderat 
del pis i inunda el pati cada dos per 
tres. La meva mare no pot posar la 
rentadora, ha d’anar a fer la bogada 
fora, l’aigua surt pel vàter... en fi , un 
desastre des d’un punt de vista de 
salubritat i de seguretat. 
La qüestió és que ningú no ens ha 
explicat quina és l’afectació en con-
cret i per què tenim aquests proble-
mes. Els tècnics de la companyia 
d’Aigües, malgrat que han aixecat 
el carrer per obres i han portar tres 
vegades un camió cuba, diuen que 
una cosa no té relació amb l’altra i 
que, si de cas, hem de demostrar 

nosaltres que n’hi ha un vincle. Per 
part de l’Ajuntament, sabem que hi 
ha previst fer una intervenció perquè 
és obvi que hi ha un problema amb 
el col·lector, però ningú no ens infor-
ma sobre els terminis. Hi hem trucat 
nombroses vegades i sempre ens 
diuen que hem de tenir paciència. 
Arran de les trucades l’agost passat 
un tècnic de l’Ajuntament va passar 
a mirar-se les esquerdes, va dir que 
vindria l’arquitecte però aquí no ha 
tornat ningú. A sobre dels baixos hi 
ha dos pisos i, si això s’esfondra, pot 
passar una desgràcia. Necessitem 
una solució urgent.

Joan Josep Martínez
Montcada Nova

Opinió
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NIT DELS MUSEUS
Foto-gimcana (18h)
Visita teatralitzada ‘Els pous de Montcada’ (19h)
Visita guiada i espectacle de dansa (20h)

14 DE MAIG, CASA DE LES AIGÜES 
INSCRIPCIONS: MUSEUMUNICIPAL@MONTCADA.ORG

14 l dissabte
Dia Internacional dels Museus. Activi-
tats a la Casa de les Aigües. Organitza: 
Museu Municipal  (veure programa a la 
pàgina 18),

Poesia. Nit de poesia i música a Sant 
Pere de Reixac. Hora: 19h. Lloc: Es-
plandada de l’església. Organitza: Amics 
de Reixac (veure pàgina 18).

15 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Testing invertebrats’. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna.

Jugatecambiental. ‘Testing ocells’. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de les Aigües.

16 l dilluns
Taller. Introducció a la diversitat sexual, 
afectiva i de gènere per a adults. Hora: 
19h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

18 l dimecres
Hora del conte. ‘Històries del bosc’, a 
càrrec de Sandal Produccions. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

19 l dijous
Festa Major. Presentació del programa 
i veredicte dels concursos de pintura i 
cartells. Hora: 19h. Lloc: Auditori.

Taller. ‘Tu ets la teva empresa’, a càrrec 
de Salvador Ordoñez. Hora: 19h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

21 l dissabte
Taller. ‘Circ en família’. Hora: 11h. Lloc: 
Pati de l’IE El Viver. Organitza: Taula Co-
munitària de Can Sant Joan.

Teatre. Espectacle de play-backs del 
Casal Cívic de Montcada i Reixac. Hora: 
17.30h. Lloc: Kursaal.

22 l diumenge
Patrimoni. Ruta de les Esglésies ama-
gades. El romànic del Baix Vallès. Hora: 
10h. Lloc: Església de Sant Pere.

Jugatecambiental. Cens de la biodiver-
sitat. Hora: 11.30h. Llocs: Parc de la 
Llacuna i Parc de les Aigües.

24 l dimarts

Xerrada. ‘Hàbits saludables i gestió 
emocional’, a càrrec de Jessica Bofarull, 
referent de benestar emocional i comu-
nitari de l’EAP Montcada i Reixac. Hora: 
11h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

25 l dimecres
Taller. ‘Ballem i dibuixem’, a càrrec de la 
il·lustradora Maria Girón. Hora: 17.30h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda. 

Taller. ‘Fem una caseta per als ocells’. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

26 l dijous
Taller. Costura creativa (campanya Re-
parat, millor que nou). Hora: 17h. Lloc: 
Centre Cívic la Ribera. 

Ple. Sessió ordinària del mes de maig. 
Hora: 18.30h. Lloc: Sala de plens de la 
Casa de la Vila.

27 l divendres
Taller. ‘Mira, toca i descobreix els ani-
mals’, a càrrec de l’entitat Bioescola. 
Hora: 18h. Lloc: Bliblioteca Elisenda.

Telèfons d’interès
Ajuntament         935 726 474

Ambulàncies      061

Sanitat Respon   902 111 444

Mossos               935 614 200

Policia Local       935 752 177

Taxis                   936 917 600

1716
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Duran J.Vila J.VilaJ.Relat Rivas

M.Guix
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Quirós Quirós

28 29

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

maig

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 9 a 21h

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

EXPOSICIÓ
PETITS ARTISTES 
DEL TURÓ

Taller de Tere Castillo

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

EXPOSICIÓ
(In)visibles i (o)cultes
Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 
(MCNB) 

Fins al 10 de juny

EXPOSICIÓ
PREMIS I CONCURSOS 
DE LA FESTA MAJOR 2022

Del 17 de maig al 19 de juny

Fins al 29 de maig

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

TALLERS FORMATIUS PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
I LA RECERCA DE FEINA 2022

Tallers al maig i juny

Per a persones en situació d’atur
i /o de millora d’ocupació

100% SUBVENCIONATS

MAIG

JUNY

24 i 25  Defineix el teu objectiu professional a través del joc i adaptant-te

als canvis del mercat laboral. De 9 a 14 h
Orientació laboral (10 h) · Espai Cultural Kursaal*

27 i 28  Entrevista CV versus entrevista per competències.  De 9 a 14 h
Recerca de feina (8 h) · Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local*

*Lloc provisional. La localització exacta es comunicarà a les persones inscrites setmanes abans de l’inici de la formació.
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Jo trio! Comerç Just
i Sostenibilitat
2022

Montcada i Reixac
Maig-novembre
Activitats  / tallers / exposicions

Programa complet:
www.montcada.cat

Dijous 26 de maig, 
a les 18 h

Taller: “Gènere, qui fa què”.
Biblioteca Elisenda de Montcada.

Cal reserva 
prèvia:

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

MILLA 
URBANA
5 DE JUNY 2022

15a

Les curses començaran a les 9.50 h. S’estableixen les categories 

i horaris següents:

Cursa 1:   09.50 h - Milla escolar. Alumnes d’ESO Montcada i 

Reixac (no federats)

Cursa 2:   10 h - Milla popular femenina 

i masculina (no federats)

Cursa 3:  10.10 h - Absoluta, Sub 16, Sub 18, Sub 20 i Màster 

A-B-C* masculins

Cursa 4:  10.20 h - Absoluta, Sub 16, Sub 18, Sub 20 i Máster 

A-B-C* femenins

Cursa 5:  10.30 h - Sub 12 masculina i femenina

Cursa 6:  10.40 h - Sub 14 masculina i femenina

Cursa 7:  10.55 h - Sub 10 masculina i femenina (700 m.)

Cursa 8:  11.10 h - Sub 8 masculina i femenina (460 m.)

11.40 h – LLIURAMENT DE PREMIS

*Màster A-B-C
Veterans A:  Dels 35 als 44 anys complerts.

Veterans B:  Dels 45 als 54 anys complerts.

Veterans C: Dels 55 en endavant.

Inscripció oficial: fins al 29 de maig o fins arribar al màxim 
de 600 persones inscrites. Per Internet: www.jam.cat. Preu: 5 euros. 

Inscripció fora termini: fins a una hora abans de l’inici 
de la competició. Preu: 7 euros.

Organitzen: Patrocina:

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

@TeatreMontcada

DISSABTE 28 DE MAIG, 20 h
STRAD, el violinista rebelde

ÍCARO
MÚSICA / TEATRE
Teatre Municipal

“STRAD, el violinista Rebelde” torna al nostre 
teatre amb un xou ambiciós i explosiu. Un 

espectacle per a tots els públics que fusiona 
concert i muntatge teatral, amb composicions 

pròpies, però també amb temes clàssics del rock, 
el flamenc o el pop. Considerat un dels violinistes 

més virtuosos del moment, Jorge Guillén 
(Strad) és el violinista principal de les formacions 

d’Ara Malikian.

EEEESSSSPPPPEEEECCCCTTTAAAACCCCLLLLEEEE IIIINNNNAAAUUUUGGGGUUUURRRAAAALLL
DDDDEEEE LLLAAAA FFFFEEEESSSSTTTTAAAA MMMMAAAJJOOOORRRR 20222!

Preu: 15 euros. 
L’entrada per a menors de 30 anys 

té un 50% de descompte
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VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT

ACTE MULTITUDINARI
La mostra de grups i escoles de dansa va 
atraure 2.500 persones al pavelló Miquel Poblet 
en el torn de matí i tarda

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

El conjunt Chikey Monkeys, del CBE Endansa, actual campió de Catalunya de hip-hop, una de les actuacions més espectaculars de la mostra

Èxit de la mostra local
Montcada ha recuperat la mostra que promou l’Ajuntament amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dansa. El festival es va fer el 8 de maig al pavelló Miquel Poblet amb 
la participació d’una quinzena d’escoles de dansa i entitats locals. Per evitar aglome-
racions i facilitar l’accés al recinte, l’organització va distribuir les actuacions entre el 
matí i la tarda. La jornada va ser un èxit i va posar de relleu la gran quantitat de per-
sones que practiquen la dansa al municipi. Laura Grau

El grup Fraternidad Tinkus San Simón va fer una vistosa exhibició de danses andines

Un dels grups de l’escola Cirqs Dance Studio, que va actuar dissabte a la tarda al pavelló
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Un dels grup d’alumnes de l’escola Grisdance Territori Musical que va actuar a la mostra

En el marc de la celebració del Dia Mun-
dial de la Dansa, la Regidoria de Cultura 
va programar el 7 de maig a la plaça de 
l’Església un espectacle de dansa sobre 
xanques de la companyia valenciana Ma-
duixa, que refl exiona sobre el fet migratori 
mitjançant una coreografi a de gran tècni-
ca i força dramàtica, que va commoure els 
espectadors. L’entitat Montcada Solidària 
va aprofi tar l’acte per engegar una cam-
panya de recollida de fi rmes en suport a 
la ILP que es vol dur al Congrès per regu-
laritzar els immigrants sense papers | LG

Dansa sobre xanques
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Laura Grau | Redacció

La Pegatina publica el seu desè 
àlbum titulat ‘Hacia Otra Parte’ 
La banda col·labora amb grups llatinoamericans que han inspirat la seva música

La Pegatina publica aquest di-
vendres el seu desè disc –el 
vuitè d’estudi– titulat ‘Hacia 
Otra Parte’, en què la ban-
da montcadenca aposta per 
col·laboracions amb artistes i 
grups, principalment llatinoa-
mericans, que han infl uen ciat la 
seva música, entre els quals  hi 
ha Los Auténticos Decadentes 
(Argentina), La Vela Puerca 
(Uruguai) i Panteón Rococó 
(Mèxic). “Hem volgut home-
natjar bandes que ens inspi-
ren i que són referents per a 
nosaltres”, ha explicat un dels 
fundadors de La Pegatina, Ru-
bén Sierra.

Novetats. La banda ha sortit de 
la seva zona de confort per dei-
xar-se impregnar per l’estil d’al-
tres grups, però sense perdre el 
seu so inconfusible gràcies  a la 
tasca del productor Tato Lator-
re, que ja va participar en el seu 
anterior treball ‘Darle la vuelta’ 

(2020). Els seguidors de La Pe-
gatina podran tornar a gaudir 
dels xous de la banda, que in-
corpora com a novetat elements 
visuals projectats en pantalles 
de grans dimensions. 
“Volem retornar a la gent tot 
el caliu que ens ha fet arribar 
per les xarxes socials durant 
la pandèmia”, ha afegit Sierra, 

qui assenyala que faran pocs 
concerts de pagament per com-
pensar aquesta etapa durant la 
qual es va haver de cobrar en-
trada. La gira, que durà el grup 
per escenaris d’Europa i Llati-
noamèrica, arrencarà aquest 
estiu amb les actuacions als 
festivals Clotilde Fest i al Canet 
Rock 2022.

La banda montcadenca anirà de gira amb el nou àlbum per Europa i Llatinoamèrica
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Infants de l’escola El Turó 
protagonitzen una mostra

Fins al 29 de maig es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
titulada ‘Petits artistes del Turó’, 
formada per les creacions  fetes 
per alumnes d’aquesta escola al 
taller de dibuix i pintura que 
imparteix l’artista Tere Castillo 
a la franja del migdia, després 
del menjador. El taller s’emmar-
ca en el Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE) que promou la Regidoria 
d’Educació. La mostra es va 

inaugurar el 6 de maig, amb 
la presència de la regidora de 
Cultura i Patrimoni, M.Rosa 
Borràs (ERC), i l’alcaldessa 
Laura Campos (ECP), que van 
elogiar  la imaginació i la creati-
vitat dels infants. 
La directora de l’escola, Imma 
Espinosa, va agrair a l’Ajunta-
ment la possibilitat d’optar a les 
iniciatives del PEE i va lloar la 
capacitat de Castillo per engres-
car els alumnes.

Es tracta dels alumnes que fan tallers amb Tere Castillo

Imma Espinosa i Tere Castillo, amb dos artistes de l’exposició, durant l’acte d’inauguració

Laura Grau | Montcada
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Acció subvencionada maig-octubre 202222

Programa d’eficiència 
energètica  en l’empresa

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

Objectius:
• Millorar l’eficiència energètica

de la teva empresa.

• Conèixer les  polítiques energètiques 

que afavoreixen l’estalvi.

• Incorporar energies renovables.

Inscripcions fins al al 30 de setembre:
promocioeconomica@montcada.org
935 648 505

Organitza:

Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local

EL PODER DELS MUSEUS

14.5.22
ITINERARI PEL REC COMTAL 
De 10 a 13 h
Públic adult
Sortida: Casa de la Mina
(Davant del Rec Comtal)

FOTO-GIMCANA
De 18 a 20 h
Equips de 5 persones 
Edat mínima: 12 anys
Casa de les Aigües
A càrrec de Teresa Llordés,
fotògrafa especialitzada en art 
i arquitectura.

VISITA TEATRALITZADA “ELS POUS 
DE MONTCADA”
De 19 a 20 h
Activitat familiar totes les edats
Casa de les Aigües

VISITA GUIADA I ESPECTACLE DE DANSA
De 20 a 21 h
Públic adult. Casa de les Aigües
A càrrec de Anna Serra i Nora Baylach

15.5.22
CONTES D’AIGUA 
D’11 a 12 h
Activitat familiar de 4 a 8 anys
Casa de els Aigües

18.5.22
MiR QUIZ
De 18 a 20 h
Tots els públics
Museu Municipal (Casa de la Vila)
Aforament: 20 persones 

22.5.22
ESGLÉSIES AMAGADES.  
EL ROMÀNIC DEL BAIX VALLÈS
De 10 a 12 h
Tots els públics
Església de Reixac

INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

935 651 122 / 610 144 499
museumunicipal@montcada.org

Més informació: www.montcada.cat

Prop de 300 infants participen 
a la desena edició del Petit Poeticae
Un total de 295 infants de les escoles Elvi ra 
Cuyàs, Font Freda i El Turó han participat 
en la desena edició del concurs infantil de 
poesia Petit Poeticae convocat per la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni. El jurat va re-
partir sis premis entre les categories A (nas-
cuts als anys 2015, 2014, 2013 i 2012) i 
B (nascuts als anys 2011, 2010 i 2009), 
amb tres guardons per a cadascuna. El lliu-
rament de guardons va tenir lloc el passat 
29 d’abril al vestíbul del Teatre Municipal. 
Els guanyadors van ser Mia Barrientos, pel 

poema ‘He vist un gat’; Joel Hidalgo, per 
‘Les meves tisores’; Selena Zamora, per 
‘L’estoig’; Alishah Karwal, per ‘Aigua’; Sabi-
na Jiménez, per ‘La història a l’inrevés’, i 
Lídia Cots, per ‘Inseguretats’ –a la foto.  
La regidora de Cultura i Patrimoni, Maria 
Rosa Borràs, va felicitar els guanyadors per 
les seves creacions i els va animar a con-
tinuar escrivint poesia. L’acte va incloure 
l’espectacle ‘Les papallones també volen 
poesia’, a càrrec de la companyia La Mi-
núscula | LG

Èxit del recital ‘Can Sant Joan és poesia’

L’escriptora Marta Pessarrodona –Creu de Sant Jordi 
1997 i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2019– 
va recordar la fi gura de Gabriel Ferrater en una con-
versa que va mantenir amb el també escriptor Juan 
Antonio Masoliver el 3 de maig a l’Auditori Municipal. 
L’acte va servir per commemorar el centenari del 
naixement del poeta i lingüista (Reus,1922-Sant Cu-
gat,1972). Pessarrodona, de 81 anys, va ser l’última 
parella sentimental de Ferrater, a qui va conèixer el 
1968, quan ella iniciava la seva carrera com a escrip-
tora. Després del suïcidi de l’autor, als 50 anys d’edat, 
es va imposar un mutisme absolut sobre ell. “No volia 
convertir-me en la seva vídua ofi cial”, va dir l’auto-
ra, qui va lamentar que encara no s’hagi publicat una 
biografi a rigorosa sobre el poeta. “Era una persona 
d’una intel·ligència prodigiosa i molt generosa, a 

pesar dels seus problemes amb l’alcohol”, motiu de 
diferents crisis dins de la parella. L’escriptora va anun-
ciar que l’any vinent publicarà un llibre sobre Ferrater 
centrat en els anys que van compartir junts. “No serà 
una biografi a, sinó un apropament personal a la seva 
fi gura”, va puntualitzar | LG
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POETICAE 2022

Marta Pessarrodona recorda 
el poeta Gabriel Ferrater
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Els participants van expressar la diversitat cultural del barri des de di-
ferents manifestacions artístiques com la poesia, la música i la dansa. 
Membres del grup Can Sant Joan és poesia i alumnes de l’IE El Viver 
(a la foto) i del Servei Local de Català van compartir els seus versos a 
l’escenari de la plaça Bosc el passat 4 de maig | EM

ER
IC

 M
O

N
ER



191a quinzena | Maig 2022 19Cultura

Laura Grau | Mas Rampinyo

Primera festa major 
sense restriccions
Elevada assistència de públic a la majoria dels actes

Èxit de participació a la majoria 
d’activitats de programa de la 
Festa Major de Mas Rampinyo 
que va tenir lloc del 29 d’abril a 
l’1 de maig. La cercavila tradi-
cional de dissabte al matí, amb 
els Castellers de Montcada, els 
Gegants Guillem i Elisenda i 
els Capgrossos i Cavallets de 
La Unió va ser un dels actes 
més destacats, així com la ma-
tinal de diumenge a l’avinguda 
Catalunya, amb sessions de sal-
sa i zumba a càrrec de Dale q 
voy i Jym’s Studio, botifarrada 
popular, escacs i puntaires.
La festa d’enguany ha suposat 
el retorn de la ballada de gita-
nes a càrrec de grups vinculats 
a la Unió –entre els quals va de-
butar la colla infantil– que es va 
fer a la pista coberta de l’esco-
la Elvira Cuyàs. “Estem molt 
contents de la resposta de la 
gent, que ha acudit massiva-
ment a la majoria dels actes”, 
ha manifestat el president de La 

Unió, Francisco Javier Aguado, 
satisfet de poder tornar a la nor-
malitat després de dos anys de 
festa en pandèmia. 
El pregó inaugural el va fer 
Carme Escrigas, membre his-
tòrica de la junta de La Unió, 
i la cloenda va anar a càrrec 
dels Dia bles de Can Sant Joan. 
L’obra del grup Tea345, que 
normalment es feia el mateix 
cap de setmana de la festa, es 
va representar el 8 de maig.

MAS RAMPINYO

Eric Moner | Can Sant Joan

Laia Aguilar: El pitjor enemic 
d’un escriptor és ell mateix’
L’autora parla de la novel·la juvenil ‘Wolfgang (extraordinari)’ amb els seus lectors

L’escriptora Laia Aguilar (Bar-
celona, 1976) va visitar la bi-
blioteca de Can Sant Joan el 9 
de maig per parlar de Wolfgang 
(extraordinari). El protagonista 
de la novel·la és un nen d’onze 
anys apassionat per la música 
que té un coefi cient intel·lectual 
per sobre de la mitjana, però 
pateix la síndrome de dissincro-
nia, una manca de sincronitza-
ció entre el desenvolupament 
intel·lectual i l’afectiu. El llibre 
va néixer arran del seu contacte 
amb infants amb altes capaci-
tats intel·lectuals, un dels quals 
sentia una gran frustració per 
no treure sempre la màxima 
nota als exàmens. 

Inspiració. “Aquestes experièn-
cies em van inspirar per crear 
el personatge de Wolfgang, 
un nen extraordinari amb 
problemes d’adaptació”, va 
explicar Aguilar, qui a l’hora 
d’escriure primer s’imagina els 
personatges i després inventa 

l’argument. L’autora va aconse-
llar als nous escriptors no auto-
censurar-se: “El pitjor enemic 
d’un escriptor és ell mateix. 
Hem d’ignorar la veu interior  
que ens diu que la nostra idea 
no és bona i creure en ella”. 
Un altre requisit imprescindible 
per escriure és ser un gran lec-
tor, va afegir l’autora. Amb més 
d’11.000 exemplars venuts i 8 

edicions, Wolfgang no és l’unica 
novel·la que Aguilar ha escrit, 
però és la que més ha marcat 
la seva carrera. Llicenciada 
en Comunicació Audiovisual, 
combina l’escriptura de llibres 
amb la de guions per a sèries de 
televisió. El 2020 va guanyar el 
premi Josep Pla amb la seva pri-
mera novel·la per a adults, Pluja 
d’estels (Destino).

Laia Aguilar, durant la xerrada que va fer el 9 de maig a la biblioteca de Can Sant Joan
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BIBLIOTECA DE CAN SANT JOAN

Nit de poesia i 
música a Sant 
Pere de Reixac
Els Amics de Reixac organitzen 
una nova edició de la Nit de Po-
esia i Música a Sant Pere de Rei-
xac el proper 14 de maig (19h). 
Els poetes Elisa Riera (Montca-
da), Margarida Medina (Barce-
lona), Miquel Sánchez (Cerda-
nyola) i Carme Pagès (Figueres) 
llegiran poemes de creació pròpia, 
acompanyats de la música de Xus 
Asenjo i Amador Moreno, de l’As-
sociació Musical Giravolt. L’acte 
serà conduït per Anna Passarell 
i Ramon Bueno. L’entitat fl etarà 
un autocar amb sortida i arriba-
da a la plaça Lluís Companys | LG

L’escola Jym’s Studio va fer ballar el públic de la matinal de diumenge a l’avinguda Catalunya
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El grup infantil de la colla de gitanes de La Unió, durant l’actuació Cercavila amb els Capgrossos, Gegants i Castellers de Montcada

Nova edició de la 
Nit dels Museus
El Museu Municipal commemo-
ra el Dia Internacional i la Nit 
dels Museus amb un programa 
d’activitats que arrencarà el 14 
de maig i s’allargarà fi ns al 22. 
Entre les propostes, destaquen 
una gimcana fotogràfi ca a la 
Casa de les Aigües per a infants 
a partir de 12 anys, el dia 14 a les 
18h (veure cartell pàgina 18) | LG
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal  

‘LAVEU.CAT’ 

El FS Montcada ha complert 
l’objectiu en la seva primera 
temporada a la Divisió d’Ho-
nor Catalana. El conjunt que 
dirigeix Xavi Romeo va certifi -
car la permanència a la catego-
ria el passat 7 de maig després 
de guanyar el Vallirana, un ri-
val directe, per 4-2, en el darrer 
matx com a locals a la lliga. 
La dinàmica positiva de les úl-
times cinc jornades, amb dos 
empats i tres victòries conse-
cutives, han permès l’equip 
assegurar-se la plaça per a la 

campanya vinent a la màxima 
categoria catalana.

Valoració. Romeo ha fet un ba-
lanç positiu de la temporada. 
“Hem patit una mica per 
mantenir la categoria perquè 
tenim una plantilla curta 
d’efectius. Crec que, amb al-
gun reforç que volem fer, la 
propera campanya estarem 
molt més a dalt a la classifi -
cació”, confi a l’entrenador. A 
falta d’un partit, el FS Montca-
da es troba a la vuitena posició, 
amb 36 punts, a 6 d’avantatge 

respecte la zona de descens. 
L’equip ha aconseguit el ma-
teix nombre de victòries que de 
derrotes –11– i tres empats. La 
màxima golejadora de la plan-
tilla és Thais, amb 16 gols en 
els 24 partits que ha disputat.

FUTBOL SALA

El sènior, entrenat per Xavi Romeo, va aconseguir el 7 de maig la salvació després de vèncer el Vallirana per 4 gols a 2

El femení del FS Montcada certifi ca 
la permanència a la Divisió d’Honor

Sílvia Alquézar | Redacció
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La plantilla del sènior femení del FS Montcada agraeix a l’afi ció el suport rebut durant la seva primera temporada a la Divisió d’Honor Catalana

L’equip ha encadenat 
una dinàmica positiva 
a les últimes cinc 
jornades, amb tres 
triomfs i dos empats

El juvenil A del FS Montcada ja 
coneix qui serà el seu rival a les 
semifi nals de la Copa Catalunya. 
El conjunt de Darío Martínez ju-
garà a la pista del Futsal Mata-
ró, el 22 de maig. El mateix dia 
també es disputarà l’altra elimi-
natòria entre l’Industrias García 
i el Barça. Tots quatre conjunts 
pertanyen al grup 3 de la Divisió 
d’Honor Estatal. 
Els montcadencs es van classifi -
car després de guanyar el 5 de 

maig l’Hospitalet, també de la 
màxima categoria, per 4-2, en 
un gran partit dels montcadencs. 
“Som un dels quatre millors 
equips de Catalunya en catego-
ria juvenil”, ha reconegut amb 
orgull l’entrenador.
El tècnic ha fet un balanç molt 
positiu de la victòria, ja que 
l’equip venia d’una dinàmica ne-
gativa a la lliga de la Divisió d’Ho-
nor Estatal, que també va trencar 
a l’últim partit disputat en vèncer 

el 7 de maig l’Industrias Santa 
Coloma per 3-2.
Per al porter i capità del juvenil 
A, Martí Puig, aconseguir el pas-
si a les semifi nals ha estat una 
gran fi ta: “Hem donat una de les 
campanades i esperem acabar 
de fer-ne les dues que falten per 
endur-nos la Copa”. Puig reco-
neix que aquesta competició és 
molt complicada, però es mostra 
satisfet amb el treball que està 
fent l’equip | LM

El juvenil A jugarà les semifi nals 
de la Copa a la pista del Mataró

El sènior masculí es troba 
a tres punts del descens
L’equip de Juanjo Amigo s’ha si-
tuat a tan sols tres punts del des-
cens -és quart per la cua amb 
33 punts al grup 1 de Tercera 
Nacional-, després d’encaixar el 
8 de maig la quarta derrota con-
secutiva en perdre a la pista del 
CN Caldes per 6-5. L’entrenador 
reconeix que la situació és com-
plicada. “Vam ser millors que 
el rival, però vam perdre. Hem 
encaixat 39 gols en quatre par-
tits, una barbaritat”, ha valorat 
Amigo, qui reconeix que s’ha de 
solucionar aquest aspecte.

Pronòstic. El fi nal de lliga serà 
agònic per als equips cuers, ja 
que perdran la categoria els tres 
últims classifi cats del grup. A fal-

ta de tres jornades perquè acabi 
la competició, el FS Montcada 
depén d’ell mateix. Compta amb 
un avantatge de tres punts res-
pecte l’Eixample, l’antepenúltim, 
amb el qual també té al seu favor 
el golaverage particular. 
“Amb un partit guanyat, en tin-
dríem prou”, assegura l’entrena-
dor. L’equip visitarà el 14 de maig 
la pista del Jesús-Maria, el cinquè 
classifi cat, amb 42 punts. A les 
dues últimes jornades, s’enfron-
tarà a rivals directes implicats en 
el descens com l’Hospitalet, un 
lloc per sobre dels montcadencs 
amb 35 punts, i fi nalitzarà la lliga 
al MIquel Poblet contra el Grups 
Arrahona, el penúltim classifi cat, 
amb 17 punts | SA
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FUTBOL. SEGONA CATALANA

El CD Montcada, més a prop 
d’aconseguir la salvació
Els verds s’han d’enfrontar als tres últims partits a rivals directes en el descens 

Jugadors del CD Montcada celebren una les victòries aconseguides a casa aquesta temporada
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L’equip de Miki Corominas té 
més a prop la permanència, tot 
i que encara no està assegura-
da. El darrer triomf al camp 
del Vilassar (2-1), amb un gol 
a l’últim minut, ha estat una 
injecció de moral important 
per a la plantilla per afrontar 
amb optimisme el fi nal de tem-
porada de cara a mantenir la 
permanència al grup 5 de Se-
gona Catalana. A falta de tres 
partits, els verds ocupen l’on-
zena plaça, amb 32 punts. Te-
nint en compte que baixen els 

quatre últims classifi cats d’un 
total de setze equips i els tres 
pitjors cinquens de la categoria, 
l’entrenador opina que “l’ide-
al, per dependre només de 
nosaltres, seria sumar sis dels 
nou punts que encara hi ha 
en joc”.

Partits.  El CD Montcada s’ha 
d’enfrontar a tres rivals de la 
part baixa. El duel a priori més 
difícil serà el desplaçament a 
Vallbona, que es troba al trezè 
lloc, amb 27 punts, pendent de 
la resolució del partit contra la 

Sabadellenca que es va suspen-
dre amb el resultat d’empat a 
dos en el marcador. A la jorna-
da següent, els verds rebran la 
visita del Canyelles, el penúl-
tim amb 18 punts, i tancaran la 
lliga al camp de la Gramanet, 
el cuer, amb només 5 punts. 
“Si arribem a aquest par-
tit amb els deures fets, seria 
fantàstic”, ha dit Corominas. 
L’entrenador ha estat clau en la 
reacció de l’equip verd, ja que 
només ha perdut 6 partits de 
19 disputats, des que va arribar 
el passat mes de novembre.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

‘Turu’ no continuarà a la 
banqueta de la UE Sant Joan
El tècnic del primer equip i el club han decidit ‘de mutu acord’ separar els seus camins

Rubén López ‘Turu’, de 34 
anys, no continuarà a la ban-
queta de la UE Sant Joan Atlè-
tic la temporada vinent. Junta-
ment amb ell, també marxarà 
tot el seu equip del cos tècnic: 
el tàndem de segons entrena-
dors format per Rafa Fernán-
dez i Javi Serrano, el delegat 
Asensio Rodríguez, el prepara-
dor de porters Carlos Molina i 
el fi sioterapeuta Pau Díaz.
Aquesta ha estat la primera 
campanya de ‘Turu’ al capda-
vant d’un equip amateur. Com 

a futbolista, les tres últimes 
temporades va jugar al club 
de Can Sant Joan, la primera 
a Primera Catalana i les dues 
següents, a Segona. “Hem de-
cidit, de mutu acord, separar 
els nostres camins. Ha estat 
una temporada estranya. Les 
coses no han anat com vol-
dríem per a cap d’ambdues 
parts”, ha manifestat el tècnic.
Per la seva banda, el club local 
ha argumentat que s’ha pres la 
decisió perquè no s’han com-
plert els objectius. 
Óscar Pérez, de la junta direc-

tiva, ha avançat que “cara a la 
pròxima temporada, el club 
vol apostar per una persona 
amb més experiència”. L’en-
titat donarà a conèixer el nou 
tècnic quan acabi la lliga.
L’equip de Can Sant Joan és, 
ara per ara, setè del grup 5è 
de Segona Catalana, amb 38 
punts i un partit menys. Durant 
aquesta temporada, el Sant Joan 
ha fet grans partits –és l’únic 
equip que ha guanyat al camp 
de l’Europa, el líder–, però ha 
perdut enfrontaments amb ri-
vals, a priori, assequibles.

Sílvia Alquézar | Redacció

Rubén López ‘Turu’ ha estat una temporada a la banqueta del club de Can Sant Joan

Andoni Ortolà, de 57 anys, té una àmplia experiència a diferents clubs de Catalunya
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FUTBOL. TERCERA CATALANA

Andoni Ortolà, nou tècnic del 
primer equip del Santa María
El nou entrenador ja s’ha fet càrrec de l’equip per planifi car la pròxima temporada

Andoni Ortolà, de 57 anys, és 
el nou entrenador de la UD 
Santa María A. L’entrenador 
va agafar la direcció de l’equip 
la primera setmana de maig, en 
substitució de Pablo Muñoz, 
tècnic del sènior B que va fer-se 
càrrec de la plantilla a principi 
d’abril després de la marxa de 
Dani Busquets. Ortolà va de-
butar a la banqueta el passat 7 
de maig amb una derrota per 

0-7 contra el Badia, el líder del 
grup 14 de Tercera Catalana. 
Els montcadencs es troben a la 
setena posició, amb 40 punts. 

Trajectòria. Ortolà és un tècnic 
experimentat que ha entrenat 
equips com el Rubí, el Sant 
Cugat, el Júpiter, el 25 de Se-
tembre i el Santa Perpètua, a 
més de ser coordinador del 
Mollet, l’últim club on ha estat. 
“Volem fer un equip com-

petitiu on el primer objectiu 
és la permanència. A partir 
d’aquí, tot el que obtinguem 
serà benvingut”, ha manifestat 
el nou entrenador, qui ha des-
tacat “les bones sensacions” 
que li ha transmès la directiva, 
presidida per Rafael Repiso, 
com un dels factors que l’han 
fet prendre la decisió de venir 
a Montcada, a més de disposar 
“d’unes bones instal·lacions 
com l’estadi de la Ferreria”.

Sílvia Alquézar | Redacció
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La pista de la Zona Esportiva 
Centre, al carrer Bonavista, aco-
llirà el 14 de maig (16h) el derbi 
montcadenc de la segona volta al 
grup 2 de Segona Divisió entre el 
FB Montcada i el FS Montcada 
B. Ambdós equips buscaran la 
victòria amb objectius diferents. 
A falta de tres jornades perquè 
acabi la competició de lliga, el 
sènior B del FS és segon amb 40 

punts i lluita per jugar el play-off 
d’ascens, mentre que el FB és 
penúltim, amb 13 punts, i intenta 
evitar el descens. 
A la primera volta, el duel se’l va 
endur clarament el conjunt de 
José Alfonso Sánchez per 7-1. 
Tot i la diferència en el marcador, 
el partit va ser força igualat i força 
disputat, amb molt públic a les 
graderies | SA

FUTBOL SALA

Dos participants, en l’edició del 2019

Obertes les 
inscripcions a 
la Milla Urbana 
de Festa Major

La Milla Urbana de Montcada i 
Reixac, que s’organitza per Festa 
Major, torna aquest any després 
de dos anys d’absència a causa 
de la pandèmia. La cursa, que 
arriba a la seva 15a edició, se 
celebrarà el 5 de juny a la ram-
bla dels Països Catalans (a partir 
de les 9.50h), organitzada per la 
Regidoria d’Esports i la Joventut 
Atlètica Montcada.
“El retorn de la Milla Urba-
na és un motiu de celebració 
perquè signifi ca tornar mica 
en mica a la normalitat; ani-
mo la ciutadania a participar 
en aquest esdeveniment i en 
d’altres de caire esportiu per-
què tothom pugui gaudir de 
l’esport en Festa Major”, ha 
manifestat el regidor d’Esports, 
Gerard Garrido (ERC).
Les inscripcions estaran obertes 
fi ns al 29 de maig o bé, fi ns arri-
bar a les 600 persones inscrites. 
La reserva s’ha de fer per mitjà 
del web www.jam.cat i el preu és 
de 5 euros. La reserva de plaça 
fora de termini es podrà fer fi ns a 
una hora abans de la competició 
i el preu serà de 7 euros.

Sílvia Alquézar | Redacció

Sergio González, a la 
fase fi nal de la Copa
El Valdepeñas jugarà la semifi nal contra el Jaén

Derbi decisiu per als 
dos equips de Segona

La futbolista montcadenca 
Claudia Pina, de 20 anys, dis-
putarà el 21 de maig amb el FC 
Barcelona la fi nal de la Cham-
pions League contra l’Olympic 
de Lyon. El matx tindrà lloc 
a Torí (Itàlia) a partir de les 
19h. En la competició europea, 
la futbolista montcadenca ha 
jugat un total de 7 partits, ha 
marcat 2 gols, ha fet 19 xuts a 
porteria i ha donat 2 assistènci-
es. Aquesta serà la tercera fi nal 
en  4 anys per al cojunt blau-
grana, el vigent campió. 

Qualitat tècnica. La davantera 
està considerada com una de 
les perles de la plantilla del 
Barça, amb una gran projecció 
de futur. Pina té un gran olfac-
te golejador i disposa d’un bon 
domini de pilota amb ambdues 
cames. 
A la lliga de Primera Divisió, 
l’esportista ha participat en 23 
partits, on ha marcat 15 gols i 
ha fet 12 assistències. Ha jugat 
1.178 minuts i no ha rebut cap 
targeta. Al darrer matx contra 
el Rayo Vallecano, va fer 1 dels 
6 gols de la victòria catalana.

El montcadenc Sergio Gonzá-
lez, de 24 anys, participarà a la 
fase fi nal de la Copa del Rei de 
futbol sala amb el seu equip, 
el Valdepeñas. El club manxec 
debutarà a la competició el 14 
de maig contra el Jaén, el con-
junt amfi trió, en el matx que 
començarà a les 21h al palau 
d’esports Olivo Arena. A les 
17h, s’enfrontaran els altres 
dos semifi nalistes, l’Antequera i 

l’Industrias Santa Coloma. “És 
una oportunitat única, per-
què és molt difícil que els tres 
grans del futbol sala estatal 
no arribin a la fase fi nal”, 
ha manifestat González en re-
ferència a l’absència de Barça, 
Pozo i MoviStar. L’ala opina 
que “els quatre aspirants te-
nim opcions per guanyar el 
títol, això fa que estiguem il-
lusionats i amb moltes ganes 
de disputar aquest torneig”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Claudia Pina jugarà 
la fi nal de la Champions

FUTBOL FEMENÍ

Sílvia Alquézar | Redacció

El Barça s’enfrontarà el 21 de maig a l’Olympic de Lyon

Claudia Pina, al centre, disputarà la seva primera fi nal de la Lliga de Campiones
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Sergio González va fi txar pel Valdepeñas al juny del 2020 provinent del Ribera Navarra
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FUTBOL SALA

Dilluns 16 de maig, de 19 a 20 h
TALLER: “LA MEVA FILLA DIU LGBTIQARPYXEU+ I JO JA NO ENTENC RES” 
Introducció a la diversitat sexual, afectiva i de gènere per a persones adultes.

Divendres 20 de maig, de 19 a 20 h
XERRADA: “QUÈ CO** FEM AMB LES AGRESSIONS LGBTIFÒBIQUES?” 
Abordatge individual i col•lectiu de les violències LGBTIfòbiques actuals.

Fins al 31 de maig 
EXPOSICIÓ: “NUESTTRANS VIDAS IMPORTAN”
De l’Associació Trans d’Andalusia Sylvia Rivera i el Centre LGTBI de Barcelona.

Dia Internacional contra les LGTBIfòbies  2022
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES 
I ES FARAN AL CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS.
INSCRIPCIONS:

935 758 705

centreciviccancuias@montcada.org
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El periodista montcadenc Fran-
cisco Ávila (Barcelona, 1964) 
presentarà el 23 de maig el 
llibre Jesús Rollán, vida y muer-
te de una leyenda (Còrner), un 
treball rigorós escrit conjunta-
ment amb el seu company de 
professió Alberto Martínez. Els 
autors recuperen la fi gura del 
mític porter de waterpolo que 
va ser dues vegades campió 
del món –a Austràlia (1998) i 
al Japó (2001)– i es va penjar 
l’or olímpic a Atlanta (1996), 
però que amb només 37 anys 
va decidir posar fi  a la seva vida 
en un centre de tractament a les 
addiccions on estava ingressat, 
a La Garriga. La presentació 
tindrà lloc a la Casa del Llibre 
ubicada a la Rambla Catalu-
nya, 37, de Barcelona (19h).
Per què van decidir escriure 
aquest llibre sobre la vida de 
Jesús Rollán?
Som periodistes especialitzats en 
els esports aquàtics i coneixíem 
la història del millor porter de 
tots els temps. Amb aquest  lli-
bre, volem reivindicar la seva 
fi gura i, alhora, esborrar l’estig-
ma del suïcidi, tan present a la 
nostra societat.
Com va ser la investigació?
No ha estat gens fàcil. Hem 
entrevistat una seixantena de 
persones entre la família i el seu 

entorn esportiu. Al principi, els 
testimonis eren molt reticents 
a parlar del tema, els hi feia 
mal i se sentien culpables per 
no haver-lo pogut ajudar. Però, 
de mica en mica, es van anar 
obrint, tot i que la majoria ha 
preferit mantenir-se en l’anoni-
mat. 
Va conèixer Jesús Rollán? 
Com era el mític porter?
Sí.  El vaig conèixer durant la 
preparació dels Jocs Olímpics 
de Barcelona i recordo que, 
quan va guanyar l’or a Atlanta, 
li vaig fer una entrevista. Ha es-
tat el millor porter de la història 
i tothom ens ha destacat la seva 
generositat. Era el líder d’una 
selecció que ho va guanyar tot.
Què va succeir perquè tingués 
aquest tràgic fi nal?
Va fallar el sistema. Jesús va 
arribar a Barcelona des de Ma-
drid amb altres companys per 
jugar al CN Catalunya amb tan 
sols 18 anys, lluny de la seva fa-
mília. Qui els havia de tutelar, 
la Federació i la Residència Blu-
me on vivien, no ho va fer, no-
més els veien com a esportistes 
dins de la piscina; ningú no es 
va ocupar d’ell com a persona. 
La part més difícil de llibre 
ha estat la del suïcidi?
Per suposat, ha estat la més 
complexe d’escriure. Teníem 
quatre o cinc testimonis de la 

clínica on estava ingressat, però 
la mare, el testimoni principal 
en aquell fatídic dia, no se sen-
tia amb forces de parlar. Però, a 
mesura que va veure el to amb 
què havíem escrit la resta de ca-
pítols, la dona va decidir donar 
el pas i, per viodeconferència, 
ens va explicar aquesta part tan 
dolorosa de la seva vida. Va 
ser molt emotiu. La família de 
Jesús ens ha insinuat que, amb 
el llibre, ha tancat aquest cercle. 
Als familiars de persones que 
s’han suïcidat se’ls considera 

El periodista Francisco Ávila, amb un exemplar del seu llibre ‘Jesus Rollán, eterno’

ENTREVISTA A FRANCISCO ÀVILA

Sílvia Alquézar | Montcada

El periodista local ha coescrit un llibre sobre el mític porter de waterpolo

‘Recuperem la fi gura de Rollán, 
estigmatitzada pel seu suïcidi’
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Jesús Rollán va ser 
dues vegades campió 
del món i va guanyar 
l’or olímpic a Atlanta

Àvila: ‘És una lectura 
recomanable per als 
joves esportistes; el 
talent és important, 
però l’entorn, també’

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

Llogo. Plaça d’aparcament gran a 
l’edifi ci Yucatan del carrer Montiu.
Tel. 695 054 114.
En venta. Piso de 2 habitaciones 
reformado, sólo particulares. C. 

Provenza. Precio a convenir. Tel. 
664 721 095. 
Llogo. Pis de 2 habitacions al 
c.Balmes per a estudiants. Tel. 
629 369234.

supervivents perquè conviuen 
amb la idea que podrien haver 
fet alguna cosa més.
Per què recomanaria la seva 
lectura?
És la història no només d’una 
persona, sinó d’una època, d’una 

manera de fer que, per sort, hem 
superat. És una lectura molt re-
comanable sobretot per als joves 
esportistes perquè, a més de 
talent, és tan o més important 
gaudir d’un entorn que et posi 
límits i es preocupi pel teu futur.

Per fer el llibre, els 
autors han entrevistat 
una seixantena de 
persones vinculades 
al waterpolista

Jesús Rollán va liderar la selecció espanyola durant la dècada dels anys 90
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Susana Moreno
Tota una vida entregada en cos i ànima a l’esport. Mare de quatre fi lls i professora d’educació física 
a l’institut La Ferreria, als seus 48 anys, és corredora de resistència de muntanya federada amb la 
Joventut Atlètica Montcada (JAM). Els seus ulls verds dibuixen una mirada positiva, inconformista i 
autoexigent, tot i que competir i entrenar li suposen un continu trencaclosques familiar. El seu gran 
aliat és César, la seva parella, que també és professor i company d’aventures. “Ens entenem a la 
perfecció”, diu, somrient. Entrena un mínim de 10 hores a las setmana, sumant prop de 80 quilò-
metres per la Serralada de Marina. La seva gran condició física i la seva constància impressionen. Ha 
participat en cinc maratons i més de 70 curses, sumant vuit podis generals i tres més en la categoria 
de veterana. Ha guanyat en dues edicions la cursa llarga Montescatano. Una història de superació 
personal i de reptes diaris. “L’edat no em preocupa. Tinc corda per estona”, avisa.

‘Si una cosa t’apassiona, 
ha de ser una prioritat’

Com va començar el vincle amb 
l’esport?
De petita em passava totes les 
tardes al pavelló municipal enca-
denant un entrenament rere un 
altre de bàsquet i de gimnàstica 
de competició, el meu esport fa-
vorit d’infantesa. Encara recordo 
la sensació de controlar el cos a 
l’aire. Vivia amb una gran emo-
ció els dies de les competicions i  
sempre ho donava tot. Al fi nal va 
ser inevitable que acabés estudi-
ant INEF a Lleida.
Va començar a córrer tard.
Va ser al poc de néixer la meva fi -
lla petita al 2014. Tenia necessitat 
del moviment continu. Al principi 
tot era estrany, el cos no estava 
adaptat i em costava, però sem-
pre m’agrada donar oportunitats a 
les coses i vaig insistir i, al fi nal, 
m’hi vaig enganxar. Dos anys més 

tard, vaig entrenar-me per partici-
par a la Marató de Barcelona sen-
se que ningú ho sabés.
I sempre, supeditada als horaris 
de la família.
Aquesta pressió és la que em fa 
tenir l’adrenalina al màxim. Sovint 
aprofi to les franges horàries que 
em queden lliures mentre deixo 
els meus fi lls a una activitat i els 
passo a recollir després.
Quina és la sensació que l’enva-
eix mentre entrena i competeix?
És pura passió. Allibero endorfi -
nes, que em generen benestar, i 
em trobo amb mi mateixa.
És passió, però també sacrifi ci.
Requereix una planifi cació prè-
via per conciliar la vida de famí-
lia nombrosa. Tinc la gran sort 
de tenir una parella amb qui puc 
comptar per tot. Si t’apassiona 
alguna cosa, ha de formar part 

de les teves prioritats i marcar-te 
una rutina setmanal. Tant se val 
si toca sortir de nit, de matinada 
o amb pluja.
Quina és la seva millor qualitat?
Tinc quilòmetres d’optimisme!  
(riu). Sempre em diverteixo. Tot i 
que hi ha moments durs i compli-
cats, en trec una lectura positiva. 
Cada cursa nova que faig és una 
oportunitat per veure com respon 
el meu cos.
Quina és l’exigència afegida de 
les curses de muntanya?

A diferència de les d’asfalt, hi ha 
més variables. Has d’estar més 
despert, mirar de treballar la for-
ça, la musculatura... Ser consci-
ent del teu rendiment i la neces-
sitat de millora.
Algun secret, pel que fa a l’ali-
mentació?
Tinc un estòmac de ferro! És 
una sort, amb molt poca cosa 
tinc una gran capacitat de resis-
tència.
Com més llarga és la carrera, 
més intensa és l’experiència?
L’experiència ajuda a dosifi car-te, 
però el factor més important és el 
psicològic. Has de ser molt forta 
per no defallir.
Quina és la carrera que més ha 
gaudit?
La Transvulcania, una ultra- mara-
tó que es disputa a l’illa de La Pal-
ma, de 74 km i amb un desnivell 

de més de 4.000 metres.
És addictiu córrer aquestes pro-
ves tan dures?
Té més a veure amb l’esperit 
de superació. Quan arribes a la 
meta, el moment de satisfacció és 
més gran.
Com viu la seva feina com a pro-
fessora a l’INS la Ferreria?
Intentes impregnar l’alumnat 
de l’esperit de constància i su-
peració, animant-lo a practicar 
activitat física. També organitzo 
sortides perquè descobreixin els 
entorns naturals de Montcada.
Quins són els seus propers desa-
fi aments?
Fer un bon paper al campionat 
de Catalunya per equips ultra 
trail al juny. Cada relleu és de 60 
Km. I també vull provar-me en 
les curses verticals, que són molt 
explosives.

‘L’experiència ajuda 
a dosifi car-te, però el 
factor més important 
és el psicològic. Has 
de ser molt forta’

Professora i corredora de resistència

A títol personal
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