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A punt per anar a la Festa!
del 3 al 6 de juny

>SOTERRAMENT DE L’R2 Primeres reunions 
informatives amb 
la ciutadania
Adif inspeccionarà durant 
els propers sis mesos 
els immobles més propers 
a les obres per aixecar acta 
del seu estat actual

PÀG. 6
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El grup Brincadeira inaugura per segona vegada la Festa Major de Montcada, el 3 de juny a la tarda, a la plaça de l’Església

El programa recupera el seu format 
habitual i deixa enrera les restriccions
La Festa Major de Montcada i 
Reixac retorna aquest 2022 al 
seu format tradicional després 
de dos anys. El programa d’ac-
tivitats, que tindrà lloc del 3 al 6 
de juny, inclou com a principal 
novetat la incorporació del festi-
val Montcadasons (veure pàgina 
3). L’espectacle itinerant Kujira, 
del Centre de Titelles de Lleida, 
i el xouman Pep Callau donaran 
el tret de sortida de la festa el 3 
de juny a la plaça de l’Església 
(18h) i el grup de percussió i dan-
sa Brincadeira –liderat pel mont-
cadenc Edison Aguilar– oferirà 
el seu darrer muntatge de dansa 
i percussió titulat ‘Vertical’.

Tradicions. La Festa Major inclou 
activitats tradicionals com el cor-
refoc, els gegants, els castells, les 
sardanes o les havaneres; actes 
de caire popular com el concurs 
d’arròs i la sardinada; els balls 
i concerts amb l’Orquestra Ma-
ravella, o els jocs al carrer Ma-
jor. Les entitats que organitzen 
aquestes activitats són els Ge-
gants de Montcada i Reixac, els 
Castellers, la colla de Drac i Dia-
bles de Can Sant Joan i les AV de 
Font Pudenta-Muntanyeta i AV 
Montcada Nova-Pla d’en Coll. 
L’escola Reixac serà l’escenari de 
tres espectacles familiars, els dies 

4, 5 i 6 de juny, entre els quals 
destaca ‘Ahà’, del grup Alas Cir-
co Teatro. 
L’Espai Poblet acollirà concerts 
de nit a partir de les 23.30h, amb 
el grup català de trap Flashy Ice 
Crem (dia 3), Pacto entre ca-
balleros (tribut a Sabina), Los 
80 Principales (dia 4) i Versión 
imposible (dia 5). Mentre que el 
Parc Antiga Cerveseria tornarà 
a acollir vermuts musicals, amb 
Maria la Blanco, la Ludwing 
Band i Momi Maiga.

Normalitat. Durant la presenta-
ció del programa, feta el 19 de 
maig a l’Auditori Municipal, l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
va celebrar “la recuperació de 
la normalitat, la il·lusió i les 
ganes de sortir”. 
Per la seva banda, la regido-
ra de Cultura i Patrimoni, M. 
Rosa Borràs (ERC), va fer una 
crida a gaudir d’una festa “que 
deixa enrera els controls d’afo-
rament i recupera la fi ra, els 
espais de les entitats i la piro-
tècnia”.

Laura Grau | Montcada

L’Espai Poblet, conegut popularment com les Barraques, torna a funcionar i amplia l’oferta d’actuacions musicals

Alcaldessa: ‘Recuperem 
la il·lusió i les ganes 
de sortir i compartir 
experiències’

DIUMENGE 29 DE MAIG, 12H

CONCERT DE COMBOS
Alumnes i professors de l’Aula Municipal 
de Música actuaran al Parc Antiga 
Cerveseria

El grup català de música urbana Flashy Ice Cream actuarà el dia 3, a l’Espai Poblet Espectacle ‘Ahà’, de la companyia  Alas Circo Teatro
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Nova edició del concurs 
de fotografi es a Instagram
L’Ajuntament i l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir) han convocat la VI 
edició del concurs d’Instagram 
de Festa Major. L’única condi-
ció és que el perfi l de la xarxa 
social de la persona participant 
sigui obert, per tal de localitzar 
la imatge, que s’ha de penjar 
amb l’etiqueta #concursfm-
mir22. Les imatges que opten 
al concurs han de ser d’actes 
de la Festa Major 2022. S’hi 
podrà pujar un màxim de dues 

fotografi es fi ns al 7 de juny. El 
veredicte i lliurament de pre-
mis tindran lloc el 14 de juny, a 
l’Auditori Municipal (19.30h). 
El primer premi és un val de 
200 euros i una sessió fotogrà-
fi ca d’estudi a la seu de l’Afot-
mir; el segon premi, un val de 
150 euros i el tercer, de 100 
euros. Els premiats gaudiran 
d’una subscripció gratuïta d’un 
any a l’Afotmir. Les bases es 
poden consultar a www.montca-
da.cat i www.afotmir.cat | LR

M. Rosa Borràs (ERC) és la re-
gidora de Cultura i Patrimoni, 
departament que coordina la 
programació de la Festa Major.
Per fi  una festa normal.
Sí, estem contents de repren-
dre el format tradicional de 
la festa, que l’any passat es 
va modifi car per adaptar-lo a 
la normativa anticovid. No va 
anar malament perquè es van 
tirar endavant força activitats, 
però van faltar cites impor-
tants que ara ja podem recu-
perar.
L’Ajuntament torna a apostar 
per donar visibilitat als grups 
locals.
Era una demanda del teixit 
musical a la que vam donar 
resposta l’any passat i volem 
mantenir-la. Enguany hem en-
cabit l’allau de propostes dintre 
del festival Montcadasons, 
canviant les bases i aprofi tant 
l’escenari de l’Espai Poblet. 
Haurem de valorar el resultat 
d’aquesta edició, però està 
clar que donarà més ambient  
a l’espai, on durant el dia no es 
feien concerts.
La cultura popular també re-
cupera el seu protagonisme.
Sí, agraïm molt la participa-

ENTREVISTA A M. ROSA BORRÀS

‘Agraïm la participació a la festa 
de les entitats de cultura popular’
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ció de grups com els Diables, 
els Gegants i els Castellers de 
Montcada, que han patit de 
ple les restriccions i, malgrat 
tot, s’han mantingut al peu del 
canó.  
La Fira d’atraccions tindrà 
franges horàries inclusives.
Sí, ho fem en compliment 
d’una moció que vam aprovar 
perquè els infants amb algun 
trastorn de l’espectre autista en 
puguin gaudir sense  saturació 
d’estímuls sonors. Els dies 4 
i 5 de juny, les franges seran 
d’11.30 a 13.30h; i el dia 6, de 
16 a 18h. També anunciarem 
dies abans l’horari del correfoc 
i l’actuació pirotècnica fi nal per 
tal que les persones sensibles 
al soroll prenguin mesures de 
protecció | LG

Per segon any consecutiu, la 
Regidoria de Cultura i Patri-
moni obre l’oferta musical del 
programa de la Festa Major a la 
participació de grups i cantants 
locals en una edició especial 
del festival Montcadasons. La 
iniciativa es va posar en marxa 
en l’anterior edició de la festa, 
en un espai delimitat situat al 
costat del pavelló municipal Mi-
quel Poblet per poder-hi contro-
lar l’aforament. Enguany, com 
no hi ha restriccions, els grups 
podran actuar al mateix esce-
nari de l’Espai Barraques –al 
Camí de la Font Freda. L’allau 
de propostes, més d’una vinte-
na, ha obligat els organitzadors 
a programar concerts de mitja 
hora, repartits en franges horà-
ries de matí i tarda els dies 3, 4 
i 5 de juny. 

Diversitat. Les propostes par-
ticipants són molt variades i 
inclouen des de grups professi-

onals, com L’Home Invent, La 
Nena Samsó i Desenfreno –que 
ja van actuar l’any passat–, fi ns 
a bandes que estan començant 
en el món de la música com 
Los Taraos,  Kilian Noise and 
Friends of The Dark, Xeixa 
Aspriva o Los Confi na2. Tam-
bé hi haurà debutants com el 
jove Solotoques, de La Ribera, 

i la cantautora Sabina Vilagut. 
Enguany, l’únic requisit per 
participar al Montcadasons és 
que almenys un dels membres 
del grup estigui empadronat 
a Montcada. En les anteriors 
edicions, els grups aspirants, a 
més de tenir algun vincle amb 
el municipi, havien de superar 
un procés de selecció.

Laura Grau | Redacció

FESTA MAJOR 2022

Més d’una vintena de grups locals 
participaran al Montcadasons
La mostra s’incorpora al programa per primera vegada amb alguns canvis
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L’Home Invent és un dels grups que va participar l’any passat a l’espai de grups locals

Música dels Balcans feta 
exclusivament per dones
El grup Balkan Paradise Orchestra protagonitza-
rà l’última actuació musical del programa, el 6 
de juny, a la plaça de l’Església (19h). La banda, 
formada exclussivament per dones, va arrencar el 
2015 després de guanyar una de les beques del 
programa Cabal Musical. Les integrants del grup 
comparteixen la passió per la tradició balcànica, 
que fusionen amb altres ritmes del món. Han pu-
blicat dos discos fi ns ara ‘K’ataka’ (2018), que va 
ser millor disc de folk per votació popular als Premis 
Enderrok, i ‘Odissea’ (2020). Els seus espectacles, 
d’interior o de carrer, es caracteritzen per l’energia, 
l’empatia amb el públic i l’esperit festiu | LG
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PÀG. 09

OFERTA FORMATIVA
Desenvolupament Econòmic 
Local organitza tallers mensuals 
des d’ara i fi ns al novembre

L’Ajuntament ha convocat tres 
reunions informatives –als 
barris de Can Sant Joan, la 
Ribera i Montcada– per expli-
car als veïns residents a banda 
i banda de l’R2 que l’Admi-
nistrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) iniciarà en 
breu la campanya d’inspecció 
als edifi cis i habitatges situats 
al voltant del traçat. L’objectiu 
de l’actuació és aixecar acta 
notarial sobre l’estat de les edi-
fi cacions abans que s’iniciïn 
les obres de soterrament, un 
procediment que Adif realitza 
quan fa la construcció de grans 
infraestructures per subsanar 
qualsevol afectació que puguin 
tenir els immobles. 
La campanya la durà a terme 
l’empresa especialitzada TÜV 
SÜD durant un termini de sis 
mesos, en què s’inspeccionaran 
aproximadament 250 habitat-
ges de 71 edifi cis plurifamiliars, 
13 edifi cacions singulars –com 
la Casa de les Aigües, l’Ajunta-
ment o el Centre d’Atenció Pri-
mària–, 58 habitatges unifami-
liars i 19 edifi cis industrials –en 
tots ells s’instal·laran sensors 
a l’exterior per mesurar les vi-
bracions. 
Les inspeccions se centraran en 
les façanes i els llocs comuns de 
les fi nques. En el cas dels edi-
fi cis, també se supervisarà un 
25% dels habitatges –a voluntat 
de la propietat– com a mostra 
de l’estat actual de la fi nca. 
Un cop fets els informes, els 
afectats rebran una còpia que 
hauran de signar abans de ser 
registrada de forma notarial.

Prevenció. “Aquestes inspec-
cions tenen una fi nalitat ga-
rantista, per tal d’assegurar 
que qualsevol afectació que 
hi hagi als habitatges propers 
a les obres del soterrament 
de l’R2 sigui rescabalada”, 
va explicar l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), a la reunió feta 
el 25 de maig al Teatre Muni-
cipal, que va aplegar al voltant 
de 300 persones. 
L’edil també va anunciar que 

SOTERRAMENT DE L’R2

L’Ajuntament informa els residents propers a 
les vies sobre les inspeccions que farà Adif
Els edifi cis que seran auditats són els que es troben a 25 metres de distància a banda i banda del traçat ferroviari
Pilar Abián | Montcada Nova
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Un home de 60 anys, exveí del municipi i resident a Bar-
celona, va morir el 14 de maig, al voltant de les 11.30h, 
a prop del pont de ferro ubicat sobre el riu Ripoll en ser 
atropellat per un comboi que circulava en direcció Nord. El 
succés es va produir en una zona de vies tancada al pas de 
vianants. Dos dies després, l’alcaldessa,  els portaveus dels 
grups municipals amb representació al Ple i la portaveu de 
la Plataforma Tracte Just Soterrament Total –acompanyats 
d’altres regidors i veïns a títol individual– van fer un minut de 
silenci i van col·locar uns clavells al monòlit en record a les 
víctimes del tren que ja arriben a la xifra de 177 | SA

Minut silenci per l’última 
persona morta a les vies

La reunió més multitudinària de les tres que s’han fet fi ns ara va tenir lloc el 25 de maig al Teatre Municipal, amb prop de 300 assistents

Adif obrirà una ofi cina d’aten-
ció a la ciutadania i que l’Ajun-
tament contractarà un profes-
sional de l’enginyeria per fer el 
seguiment de l’actuació i cana-
litzar les queixes que hi puguin 
haver.

Calendari per defi nir. Si bé Adif 
començarà en breu les inspec-
cions prèvies a l’inici de les 
obres, la data en què aquestes 
començaran encara no està de-
fi nida, segons va confi rmar el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). “El pro-
jecte està en licitació, però hi 
ha hagut un recurs per part 
de la patronal del sector de la 
construcció que ha aturat el 
procediment i això pot endar-
rerir l’inici de l’actuació, que 
esperem sigui a fi nal de l’any 
vinent”. L’esmentat recurs té a 
veure amb l’augment de preu 
de les matèries primeres a cau-
sa de la guerra a Ucraïna, que 
difi culta les empreses que volen 
optar al concurs públic poder 
fer un càlcul sobre el cost real 
de les obres, pressupostades en 
465 milions d’euros.

Quan començaran les obres? 
Depèn de la data d’adjudicació del 
projecte. La previsió és que es co-
mencin abans d’acabar el 2023.

Quins edifi cis inspeccionarà Adif? 
Només els que es troben a 25 me-
tres a banda i banda de les vies. 

Caldrà enderrocar algun edifi ci?
No hi ha afectacions d’aquest nivell.

Quines problemes de mobilitat hi 

haurà a l’entorn del soterrament?
És una informació que encara no es 
pot avançar. Sí està confi rmat que el 
servei ferroviari es mantindrà i que es 
garantirà la circulació de vehicles en-
tre ambdós costats de les vies.

Qui serà l’interlocutor dels veïns?
Adif és la responsable directa de les 
obres i obrirà una ofi cina d’atenció a 
la ciutadania. L’Ajuntament contrac-
tarà un professional per supervisar 
l’actuació i per fer un seguiment de 
les queixes que hi puguin arribar.

Resposta a 
les preguntes 
més freqüents 
plantejades 
pel veïnat
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Pilar Abián | Redacció

La Comissió Tècnica per a la 
diagnosi del barraquisme a la 
llera del riu Besòs ja s’ha cons-
tituït ofi cialment. El nou ens, 
participat per diferentes conse-
lleries, el Consorci del Besòs, 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i la Di-
putació de Barcelona s’encar-
regarà d’analitzar des de dife-
rents vessants la situació de les 
barraques ubicades al Pla del 
Besòs, dins del terme munici-
pal montcadenc.

Greu problemàtica. La reunió 
de constitució de la Comissió, 
feta el 23 de maig, la va presi-
dir la consellera de Drets So-
cials, Violant Cervera ( JxC), 
qui ha destacat la importància 
de crear el grup de treball per 
abordar el que qualifi ca un 

“greu problema” pel volum 
de barraques que es concen-
tren al sector –al voltant de 
500–, tot i reconèixer que tam-
bé existeix a d’altres indrets de 
Catalunya. “Cal fer un estudi 
real de la situació per poder 
defi nir els plans d’actuació 
que s’hauran de posar en 
marxa”, ha manifestat Cer-
vera, tot posant en valor que 
aquest treball es faci des de la 
proximitat al territori.
La creació de la Comissió res-
pon a la crida que l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), va fer pú-
blicament el passat mes de gener, 
arran la mort accidental d’una 
parella en un infrahabitatge del 
Pla del Besòs. El matrimoni va 
fer una foguera per escalfar-se 
mentre dormia i va morir per 
inhalació de fum.  
“Es tracta d’un repte molt 
gran i molt valent, perquè en 

El grup l’integren membres de la Generalitat, l’Ajuntament, 
el Consorci del Besòs, l’AMB i la Diputació de Barcelona
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PLA DEL BESÒS

En marxa la Comissió 
Tècnica per erradicar 
el barraquisme

Aquesta vista aèria d’una part de les barraques ubicades al Pla del Besòs –emmarcada amb color vermell– mostra la magnitud de l’assentament

aquesta zona al voltant del riu 
Besòs s’hi concentren centenars 

de barraques amb singularitats 
molt diferents”, ha dit l’alcaldes-
sa montcadenca.

Funcions. Les principals tasques 
a fer pel nou ens seran: recopilar 
informes fets sobre l’espai; topo-
grafi ar la zona i delimitar l’àmbit 
d’actuació a la llera del riu Besòs; 
elaborar un plànol de les barra-
ques i la seva categorització i fer 
un cens de les persones i les acti-
vitats que hi ha a l’espai.  
La Comissió està presidida pel 
delegat del Govern a Barcelona, 

Toni Morral, i els departaments 
de la Generalitat que en formen 
part són Drets Socials, Acció Cli-
màtica, Salut, Presidència, Edu-
cació, Empresa i Treball, Igualtat, 
Interior, i Vicepresidència i Políti-
ques Digitals i Territori. 
“Ens trobem en el punt de par-
tida d’un treball que s’ha de fer 
amb molt rigor tècnic i amb la 
màxima lleialtat entre depar-
taments i institucions, perquè 
es tracta d’una realitat d’enor-
me complexitat tant territorial 
com social”, ha declarat Morral.

Al grup de treball hi 
haurà representants 
d’una desena de 
conselleries

L’objectiu del nou ens 
és fer una diagnosi del 
sector i plantejar-hi 
plans d’actuació
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Participoalconcursd'Instagram
#concursfmmir22

Festa Major 2022FeFeFeststs aa a MMConcurs

Programa per facilitar la inserció laboral 
de persones amb diversitat funcional

MONTCADA INCLOU JARDINERIA

L’Ajuntament, la Fundació Aigües de Barcelona i la Diputació cofi nancien el projecte, que es farà fi ns a fi nal d’any
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Tallar la gespa, desbrossar, re-
gar o escombrar els jardins de 
la Casa de les Aigües són al-
gunes de les tasques que fan a 
diari l’onzena de participants al 
programa Montcada Inclou Jar-
dineria. El projecte s’ha posat 
en marxa enguany per primer 
cop gràcies a un conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament, la 
Fundació Aigües de Barcelona 
i la Diputació i consisteix a for-
mar persones amb diversitat 
funcional intel·lectual com a 
auxiliars de jardineria. 
“L’objectiu és que aprenguin a 
fer les tasques pròpies de l’ofi -
ci, amb una base teòrica i una 
metodologia pràctica, i que sà-
piguen com s’han de compor-
tar en un entorn de treball”, 
explica el formador Quim Van-
cells, de l’entitat Fupar. 
Tot i que els participants són 
majoritàriament joves, també 
n’hi ha que superen la quaran-
tena i la cinquantena. “Estic 
content de com estan respo-
nent, els veig implicats i moti-
vats i s’entenen molt bé entre 
ells”, comenta Vancells, tot des-
tacant l’aportació que fa cada 
membre a un equip ben hetero-
geni. “N’hi ha que tenen més 
iniciativa, d’altres més força o 
destresa i és maco veure com 
s’ajuden mútuament; inten-
tem incidir molt en la idea que 
la diversitat és un valor que es 
treballa i s’aprèn en grup”.

Testimonis. El bon clima que hi 
ha entre els aspirants a auxiliar de 
jardineria es percep al moment. 
La majoria s’ha conegut a través 

del taller i, més que companys, 
molts ja es consideren amics.
Pilar Augusto, de 23 anys, re-
coneix que no va començar el 
curs gaire motivada. “Al prin-
cipi pensava que m’avorriria, 
però no ha estat així; crec que 
és bo saber una mica de tot”, 
explica. El seu company de grup, 
Juan Puertas, de 22 anys, ja havia 
tastat l’ofi ci, al qual li agradaria 
dedicar-s’hi professionalment: 
“Vaig fer un curs de jardineria 
al 2020 i vaig aconseguir fei-
na uns mesos; és una activitat 
molt recomanable, em relaxa i 
m’agrada molt”.
Aconseguir que els participants 
socialitzin és també un dels ob-
jectius del programa, tal com 
explica el regidor de Desenvolu-
pament Econòmic Local, Jaume 
Teixidó (ERC): “Els joves amb 
diversitat funcional ho han 
passat molt malament durant 

la pandèmia; projectes com 
aquest els ofereixen una cober-
tura integral i els ajuden a gua-
nyar autoestima i autonomia 
per tal d’assolir l’objectiu fi nal, 
la seva inserció laboral”. 

Projecció de futur. Montcada In-
clou Jardineria durarà tot l’any 

i el regidor confi a que es pugui 
reeditar al 2023. Un cop acabi la 
formació específi ca, el proper 7 
de juny, els participants que ha-
gin superat el procés de selecció 
per començar a treballar aquest 
estiu, s’incorporaran al lloc de 
feina, mentre la resta farà 80 ho-
res de pràctiques a empreses. 
A partir de setembre i fi ns a fi -
nal d’any, la formació se centrarà 
en l’adquisició de competències 
transversals per accedir al món 
laboral. “Les famílies valoren 
molt aquests recursos, atès que 
l’oferta pública de formació 
per a persones amb diversitat 
funcional intel·lectual, un cop 
acaben l’educació reglada, és 
molt minsa i moltes han de re-
córrer al sector privat”, explica 
Helena Harce, tècnica d’orienta-
ció laboral.
Si bé el programa dedicat a jar-
dineria s’ha posat en marxa en-

guany per primer cop, el projecte 
genèric Montcada Inclou ja té 
quatre anys de trajectòria i comp-
ta amb el suport de les entitats 
dedicades a la diversitat funcio-
nal i intel·lectual Adimir i Tot per 
Tu. Durant aquest temps s’han 
fet tallers d’inserció vinculats a 
la restauració i la logística, en-
tre d’altres. Enguany el nombre 
d’usuaris n’arriba a la trentena.
“Des de Montcada Inclou tre-
ballem tots els aspectes relaci-
onats amb la inserció laboral, 
com ara fer un currículum, 
cercar ofertes i preparar en-
trevistes” explica Mònica Cots, 
tècnica d’orientació laboral i 
representant de l’empresa que 
presta el servei. Les persones 
interessades a accedir-hi han 
de contactar amb la Regidoria 
de Desenvolupament Econòmic 
Local.

Pilar Abián | Parc de les Aigües

Els participants al programa estan fent classes teòriques i pràctiques per desenvolupar les tasques d’auxiliar de jardineria i es podran incorporar a partir del més de juny al mercat laboral

Quim Vancells: ‘Incidim 
molt en el treball en 
equip, la diversitat és 
un valor que es treballa 
i s’aprèn en grup’

Orientar i acompanyar 
els participants i 
les seves famílies 
és un dels pilars del 
programa

VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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Marcar objectius, un 
pas necessari per a 
la recerca de feina

Cercar feina avui dia no és fàcil 
i encara es complica més si els 
aspirants no tenen clar a què es 
volen dedicar. És per això que 
el primer dels sis cursos ofertats 
per la Regidoria de Desenvolu-
pament Econòmic i la Diputa-
ció des d’ara i fi ns al novembre 
s’ha centrat a ajudar els partici-
pants –nou alumnes d’entre 17 
i 30 anys– a defi nir el seu objec-
tiu professional a través del joc. 
“Sovint els joves no acaben de 
tenir clar a què es volen dedi-
car, tenen com un bloqueig 
intern, i amb aquest tipus de 
tallers els ajudem a desco-
brir-ho”, explica la consultora 
d’orientació professional Gala 
Oliver. Per arribar al fons de 
la qüestió, les formadores tre-
ballen aspectes vinculats a la 
psicologia i el coaching amb una 
metodologia teòrica i pràctica.

Un dels participants al taller, 
Adrián Salto, de 26 anys, reco-
neix que l’experiència viscuda 
ha estat positiva i li ha obert 
els ulls a la possibilitat d’orien-
tar-se cap a un camp professi-
onal que sempre li ha agradat 
però pel qual no s’acabava de 
decidir.“M’he inscrit al curs 
de logística perquè em volia 
enfocar cap aquí, però un dels 
jocs que hem fet al taller m’ha 
fet veure que on realment vull 
treballar és en el sector del 
màrqueting comercial”.

Cursos mensuals. L’oferta forma-
tiva gratuïta per al desenvolu-
pament professional i la recerca 
de feina adreçada a persones en 
situació d’atur o que vulguin 
millorar l’ocupació que tenen 
actualment, continuarà amb una 
proposta mensual. Cada taller té 
una durada concreta; el més llarg 

Pilar Abián | Can Sant Joan

MÓN DEL TREBALL

és de 14 hores i el més curt, de 8. 
Les sessions previstes al juny 
i al juliol se centraran en com 
preparar el currículum i una en-
trevista de feina. Al setembre, el 
curs consistirà a crear el mapa 
de talent de cada participant per 
tal que identifi qui, desenvolupi i 
potenciï les seves competències. 
A l’octubre, el taller tractarà sobre 
com organitzar la recerca de feina 
diària i, fi nalment, el curs que tan-
carà el cicle es farà al novembre i 
es titula ‘Com trobar feina amb 
més de 45 anys: talent sènior’. 

La Regidoria de Desenvolupament Econòmic i la Diputació 
ofereixen cursos gratuïts fi ns al mes de novembre
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VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT

Jaume Teixidó: ‘Amb aquesta 
oferta formativa animem 
la ciutadania a participar 
activament en la millora de les 
seves habilitats professionals’

El primer curs que ha obert el cicle formatiu, que es farà mensualment, s’ha centrat a defi nir els objectius professionals a través del joc

“Amb aquesta oferta forma-
tiva, animem la ciutadania a 
participar activament en la 
millora de les seves habilitats 
professionals individuals”, ha 
assenyalat el regidor de Desen-
volupament Econòmic Local, 

Jaume Teixidó (ERC), qui es 
mostra obert als suggeriments 
que pugui fer la població cara 
a organitzar cursos que respon-
guin a les necessitats actuals del 
mercat laboral.
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‘Ens queixem i protestem, però 
poques vegades proposem’

POLÍTICA

L’exdiputada de la CUP Gabriela Serra presenta la iniciativa del Debat Constituent
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L’activista catalana i exdiputada 
al Parlament per la CUP, Ga-
briela Serra, va presentar el 20 
de maig a la Casa de la Vila la 
iniciativa que neix del Consell 
Assessor per a l’impuls d’un 
Fòrum Cívic i Social pel Debat 
Constituent, amb l’objectiu de 
defi nir les bases constitucionals 
per al futur polític de Catalunya 
a través d’un procés de partici-
pació ciutadana el més ampli 
possible. A l’acte, organitzat per 
l’Assemblea Nacional a Montca-
da i el CDR Montcada, també 
va participar Jordi Mena com a 
coordinador de la iniciativa al 
Vallès Occidental.
Després de fer un recordatori 
històric dels orígens de l’actual 
Constitució Espanyola, aprova-
da per les Corts el 1978, Serra 
va exposar la necessitat de con-
vidar la ciutadania a respondre 
les preguntes relacionades amb 
un procés constituent. Aquesta 
consulta, va reconèixer, “no és 
legal, però és legítima perquè 
les persones hem de tenir el 
poder de decidir” i va afegir 
que “és important partici-
par-hi per pensar i decidir 
quin país voldríem tenir”.
Qualsevol persona major de 16 
anys i amb residència a Cata-
lunya pot donar la seva opinió 
responent individualment i de 

manera totalment anònima un 
qüestionari que trobarà al web-
debatconstituent.cat, prèvia inscrip-
ció com a usuari registrat. 

Qüestions plantejades. Per la seva 
banda, el coordinador al Vallès 
Occidental del Debat Consti-
tuent, Jordi Mena, va explicar 
a la vintena d’assistents a l’acte 
com funciona aquest qüestiona-
ri en línia amb 144 preguntes 
que es poden respondre de mica 
en mica, segons l’interessi a la 
persona registrada. 
“El què importa és que la gent 
respongui bé i ens ajudi a de-
fi nir quina és la República 
que volem”, garantint sempre 
la confi dencialitat i verifi cació 
de les respostes. De fet, en el 

moment de registrar-se, cal in-
corporar una imatge de la cara i 
el dors del document d’identitat.
Per dinamitzar i promoure la 
màxima participació, s’ha creat 
una xarxa d’Enteses per al De-
bat Constituent arreu de Cata-
lunya. Tot i que el calendari s’ha 
vist alterat per la pandèmia i el 
procés judicial contra els diri-
gents independentistes, està pre-
vist seguir recollint les respostes 
al qüestionari fi ns al 31 de de-
sembre. 
Posteriorment, la Coordinadora 
Nacional d’Enteses constitui-
rà el Fòrum Cívic i Social, que 
tindrà l’objectiu d’elaborar la 
síntesi dels resultats per acabar 
presentant-los al Parlament de 
Catalunya.

Jesús Abad | Montcada El vicesecretari general d’ERC 
per temes d’agenda 2030, Raül 
Romeva, va visitar el passat 17 
de maig el Pla de Reixac acom-
panyat dels alcaldables del partit 
a Montcada, Cerdanyola, Ripo-
llet i Santa Perpètua –Jordi Sán-
chez, Albert Turon, Roger Bayó 
i Laura Oliver, respectivament.
El polític va tancar a Montca-
da una jornada sobre el terri-
tori recorrent espais naturals 
de Sabadell, Cerdanyola i Sant 
Cugat. “El Vallès Occidental 
ha de recuperar el valor que 
tenia en el passat, quan era 
eminentment agrícola, i és un 
treball que cal fer pensant en 
les futures generacions”, va 
manifestar Romeva, qui aposta 
per no confrontar l’urbanisme 
amb el medi ambient, sinó per 
integrar el verd a la ciutat. Res-

pecte el futur del Pla de Reixac, 
Romeva considera que cal fer 
entendre que es un espai neces-
sari i útil no només per al muni-
cipi, també per a les poblacions 
del voltant –Ripollet, Barberà, 
Santa Perpètua i la Llagosta. 

Connector biològic. Amb 450 
hectàrees agroforestals, el Pla 
de Reixac és l’àrea agrícola més 
gran de l’AMB. La principal 
amenaça d’aquests terrenys és la 
segona fase de l’Àrea Residencial 
Estratègica, aprovada per la Ge-
neralitat al 2008, que preveu la 
construcció de 2.130 habitatges, 
un projecte que l’Ajuntament ha 
demanat que es retiri. “El Pla de 
Reixac és un espai a preservar 
que no podem sacrifi car fent 
habitatge”, va manifestar Sán-
chez, actual president de l’Àrea 
Territorial del consistori.

ERC convida Raül Romeva 
a visitar el Pla de Reixac
El partit aposta per la preservació de l’espai natural

Pilar Abián | Pla de Reixac

Gabriela Serra, a la dreta de la imatge, acompanyada de Jordi Mena i Alfons Mallafré (ANC)

Romeva, a la dreta de la imatge, amb l’alcaldable d’ERC a Montcada, Jordi Sánchez
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Campanya pel reciclatge de 
vidre al sector de l’hostaleria

TRACTAMENT DE RESIDUS

El consistori vol saber el volum de material reciclat i contribuir a augmentar-ne la xifra
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L’Ajuntament, amb la col-
laboració de l’entitat sense ànim 
de lucre Ecovidrio, ha posat en 
marxa una campanya informa-
tiva adreçada a establiments 
d’hostaleria i restauració del 
municipi amb l’objectiu d’im-
pulsar i facilitar el reciclatge de 
vidre. La iniciativa s’emmarca 
en la voluntat de l’Ajuntament 
d’impulsar mesures adreçades 
a fomentar la recollida selectiva 
de residus municipals. Justa-
ment el vidre és un dels mate-
rials que més es recicla. Segons 
dades municipals, el 100% del 
que es diposita al contenidor 
verd es reutilitza. 

Procediment. Un equip d’infor-
madors ambientals acreditats 
visita bars, cafeteries i restau-
rants per conèixer de primera 
mà els seus hàbits i necessitats 
a l’hora de separar els residus 
que generen amb una doble fi -
nalitat. D’una banda, explicar 

com s’ha de fer una correcta 
separació dels envasos de vi-
dre i, de l’altra, recordar les 
obligacions que tenen els esta-
bliments comercials en matèria 
de gestió de residus. En aquest 
sentit, s’està fent incidència en 
el compliment de la normativa 
vigent a Catalunya, que dispo-
sa l’obligatorietat de separar 
les deixalles en origen. D’altra 
banda, Ecovidrio lliurarà de 
forma gratuïta als establiments 

que ho sol·licitin cubells de di-
ferents capacitats per facilitar el 
transport dels envasos fi ns als 
contenidors. 
“Pretenem elevar la taxa de 
reciclatge de vidre al munici-
pi, tot conscienciant el sector 
de l’hostaleria i la restauració, 
un dels sectors que més gene-
ra aquest tipus de residu”, ha 
explicat el regidor de Serveis 
Municipals i Espai Públic, Juan 
Carlos de la Torre (ECP). 

Pilar Abián | Redacció

El sector de la restauració genera molts residus de vidre que es poden reciclar en un 100%

La Taula per la Salut i la Favmir
no entenen per què es demora 
la reobertura de les urgències 
nocturnes al CAP Montcada, 
tancades des de l’estiu del 2011, 
una mesura que esperaven es 
posés en funcionament durant 
els primers mesos de l’any.
“Al desembre es va signar un 
acord entre ECP i el govern 
de la Generalitat per a l’apro-
vació dels pressupostos auto-
nòmics que recollia la recu-
peració del servei i també de 
les fàrmacies de torn en hora-
ri nocturn”, han expressat per 
escrit la Taula i la Favmir, tot 
manifestant el seu malestar pel 
retard en l’aplicació de la me-
sura: “Entenem que això és 
una manca de respecte cap a 
la ciutadania i sol·licitem als 
representants municipals que 
pressionin el govern i, especi-
alment a ERC, com a grup 

majoritari, perquè complei-
xin els seus compromisos”. 
Amb aquest objectiu, ambdues 
entitats convoquen el proper 2 
de juny una manifestació a les 
19h, davant del CAP ubicat a 
Jaume I, en defensa de la sani-
tat pública que servirà tant per 
reclamar la recuperació de les 
urgències, com per exigir-ne 
més recursos en general. 

La Taula per la Salut i 
la Favmir exigeixen la 
reobertura del servei
Va ser un dels compromisos inclosos al pacte d’aprovació 
dels pressupostos entre el govern de la Generalitat i ECP 

Pilar Abián | Redacció

Pancarta reivindicativa, a la façana del CAP
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FESTA DEL COMERÇ JUST
L’Ajuntament organitza una fi ra que es 
farà el 5 de juny i tallers a la Biblioteca 
Elisenda i a centres cívics fi ns al juliol
PÀG. 21 

NO
abandonis voluminosos

al carrer

900 150 140
mobles.montcada@fcc.es

Ens estimem 
MONTCADA I REIXAC
Cuidem-la!

NOU HORARI DEL SERVEI DE RECOLLIDA

DE VOLUMINOSOS A PARTIR DEL 8 DE JUNY
De diumenge a divendres, a la nit.

SECTOR 1 (dimarts, dijous i diumenge)

Font Pudenta · Montcada Centre · La Ribera · Can Sant Joan · Can Cuiàs · La Vallençana

SECTOR 2 (dilluns, dimecres i divendres)

Can Gran · Pla d’en Coll · Montcada Nova · Mas Rampinyo · Mas Duran · Can Pomada 
· Terra Nostra · Grup Sivis

Atenció telefònica: de 9 a 14 h, 
de dilluns a divendres

VAGA A L’EDUCACIÓ

La Interassemblea local de docents  
trasllada les seves peticions al Ple
Les dues primeres de les quatre 
mobilitzacions previstes al sec-
tor de l’educació pública abans 
d’acabar el curs han tingut una 
baixa incidència al municipi. Les 
aturades, convocades pels sin-
dicats USTEC, CCOO, UGT, 
Intersindical, Aspepc, CGT i 
USOC, es fan per reivindicar 
més recursos i per expressar el 
descontentament amb les políti-
ques del Departament d’Educa-
ció i del conseller Josep González 
i Cambray (ERC). 
La mobilització ha donat peu a 
la creació de la Interassemblea 
Montcada en lluita –amb re-
presentació de professorat dels 
tres instituts públics i les esco-
les El Turó i Reixac– que ja ha 
fet arribar al consistori les seves 
demandes. Coincidint amb la 
primera aturada, el 17 de maig, 
una trentena de docents vestits 
amb samarretes reivindicatives 
amb la frase ‘SOS, ensenyament 
públic’ van fer una marxa des de 
la plaça de l’Església fi ns a la porta 
de l’Ajuntament, on van llegir un 
manifest que ECP ha presentat 
com a moció al Ple municipal del 
mes de maig –s’havia de debatre 
en el moment de tancar aquesta 
edició. 
La regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ECP), considera justes 

les reivindicacions del professo-
rat i opina que correspon al De-
partament d’Educació capgirar 
el malestar existent entre la co-
munitat educativa. “No entenc 
aquesta política d’imposició 
per part de la Generalitat”, va 
dir Segovia als membres de la In-
terassemblea.
El col·lectiu també va organit-
zar una acció de protesta el 25 
de maig al mercat dels dimecres, 
al Pla d’en Coll, per explicar les 
seves reivindicacions a la ciuta-
dania.

Properes aturades. Malgrat la 
baixa participació a les dues pri-
meres protestes –en bona part, a 
causa de la coincidència de diver-
ses vagues en aquest trimestre–, 
Montcada en lluita anima els 
docents a unir-se a les dues prò-
ximes convocatòries, previstes el 
2 de juny –amb una aturada de 
8 a 10h– i, el dia 9, durant tota 
la jornada. “Sabem que és una 
lluita de llarga durada però 

entenem que és necessària si 
volem salvar a mig i llarg ter-
mini l’ensenyament públic”, 
opina una representant del col-
lectiu, que també ha lamentat la 
“mala imatge” que, en la seva 
opinió, s’està donant del profes-
sorat per part d’Educació de for-
ma “interessada i esbiaixada”, 
focalitzant les queixes del sector 
en aspectes com l’avançament 
de l’inici de curs: “No entenem 
com no es valora la nostra fei-
na; tot i la manca de recursos, 
estem donant el millor de nosal-
tres pels nostres alumnes”.

Pilar Abián/ Sílvia Aqluézar | Montcada
El col·lectiu fa una 
crida a participar a 
les dues pròximes 
convocatòries,             
el 2 i el 9 de juny

Principals reivindicacions dels 
docents del sector públic
Les principals demandes de la 
Interassemblea passen perquè 
es destinin més recursos a l’edu-
cació pública, tant en infraes-
tructures com en personal –el 
6% del Producte Interior Brut, tal 
com estableix la LEC del 2009; la 
implementació de les mesures fi -
xades en el Decret sobre l’escola 
inclusiva; la defensa de la immer-
sió lingüística; la disminució de la 
ràtio a les aules; la recuperació de 

la sisena hora; la retirada del nou 
currículum i del nou calendari im-
posat sense consens i revertir les 
retallades del 2012 que afecten 
tant els drets com les condicions 
laborals dels docents. “Som l’úni-
ca comunitat de l’Estat en què, 
deu anys després, encara no hem 
recuperat el que es va perdre”, va 
manifestar un representant del col-
lectiu, durant la protesta del 17 de 
maig, davant de l’Ajuntament | PA
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Les dues primeres aturades, convocades el 17 i el 25 de maig, han tingut una baixa incidència als centres educatius del municipi

El professorat va llegir un manifest davant l’Ajuntament i va lluir samarretes en defensa de l’escola pública durant la protesta del dia 17
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El Centre de Recursos Pedagò-
gics (CRP) del Vallès Occidental 
va lliurar els Premis als millors 
treballs de recerca d’alumnat de 
batxillerat del curs 2021-2022 el 
passat 24 de maig en un acte ce-
lebrat al Teatre Auditori del Mer-
cat Vell de Ripollet. De Montca-
da es va reconèixer els treballs 
de deu alumnes dels instituts 
La Ribera, La Salle, Monserrat 
Miró i La Ferreria, que aborden 
temes de l’àmbit de les humani-
tats i les cièn cies. El certamen 
compta amb el suport dels tres 
ajuntaments dels municipis que 
integren el CRP –Montcada i 
Reixac, Ripollet i Santa Perpètua 
de Mogoda.

Balanç. De l’INS La Ribera, es 
van premiar els treballs de Nai-
ra Molina, que aborda la visió 
de l’esquizofrènia en la socie tat 
actual, i d’Emilio Hernández, so-

bre la publicitat i els valors de la 
marca Coca-Cola.  De l’Institut 
La Salle Montcada,  van rebre 
reconeixements les investigaci-
ons de Ferran Millán, que ana-
litza l’impacte de la Covid-19 en 
els negocis de Santa Perpètua de 
Mogoda, i d’Alicia Giménez, que 
aborda el paper dels lingüistes en 
l’àmbit de la intel·ligència artifi -
cial. 
De l’INS Montserrat Miró,  van 
resultar premiats Miguel Ángel 
Hipólito i Òscar Pérez, pel treball 
titulat ‘Física Quàntica, el nou 
camí de la Física’. I, per últim, 
de l’INS La Ferreria van ser es-
collides les investigacions d’Oriol  

López i Joel Navarro ‘Les 12 
dones de l’any’ i l’anàlisi sobre 
el sistema educatiu català duta a 
terme per Èlia Lázaro i Arianna 
Sáez.

Balanç. L’acte de lliurament de 
premis va comptar amb la pre-
sència dels alcaldes i alcaldesses 
de les tres poblacions –Laura 
Campos (Montcada i Reixac), 
José María Osuna (Ripollet) i 
Isabel Garcia (Santa Perpètua de 
Mogoda)–; de la directora ad-
junta dels Serveis Territorials al 
Vallès Occidental, Ester Rivera, 
i de la directora del CRP, Laura 
Girbau Casajoana. 
A diferència d’anteriors edicions, 
en què els alumnes exposaven 
individualment els seus treballs, 
enguany es van fer tres taules 
rodones, una per cada municipi, 
on els mateixos alcaldes pregun-
taven als estudiants sobre alguns 
aspectes dels seus treballs. 

BATXILLERAT

Les investigacions aborden temes relacionats amb les humanitats i les ciències 

El CRP premia set treballs de 
recerca d’alumnes de Montcada

Els alumnes premiats pel seu treball de recerca es van fer una fotogafi a fi nal amb l’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos

Laura Grau | Redacció El certamen compta 
amb el suport dels 
ajuntaments de 
Montcada, Ripollet i 
Santa Perpètua
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Una alumna del 
FEDAC, entre l’1% 
de les millors notes
Clara Adarve Tejerina, alumna de 
6è de Primària de l’escola FEDAC 
(a la dreta de la foto), ha rebut 
una menció d’honor a les pro-
ves Cangur per haver aconseguit 
estar entre l’1% de les millors 
puntuacions del certamen. Dos 
companys més, Bru Leyva, de 5è, 
i Gerard Fernández, de 6è, han 
estat inclosos dins del 6% amb 
més avaluació. Les proves Cangur 
s’organitzen a més de 30 països 
amb l’objectiu d’acostar les mate-
màtiques als més joves i intentar 
despertar el seu interès a través 
dels problemes | AK

Sopar de germanor per celebrar els 15 anys
Al voltant de 150 persones van participar a l’esdeveniment que va organit-
zar l’AE El Turó el passat 21 de maig a l’IE El Viver. L’acte, que va incloure 
tallers i actuacions musicals, va permetre el retrobament de persones que 
formen o han format part del cau durant aquests 15 anys | LG
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PROVES CANGUR AE EL TURÓ

L’escola Elvira Cuyàs ha po-
sat en marxa el projecte pilot 
d’una primera línia de bicibús 
a Mas Rampinyo per accedir a 
l’escola els divendres al matí. 
El recorregut arrenca davant el 
centre comercial El Punt i pas-
sa per diversos carrers del mu-
nicipi fi ns arribar al centre edu-
catiu. Des de l’escola, animen 
tota la comunitat a participar 
“com una forma sana i di-
vertida d’accedir al centre”, 
diu a les seves xarxes socials. 
“Hem començat amb pocs 
escolars, però esperem que 
la campanya que està fent 
l’AFA engresqui més famílies 
i acabem el curs tenint entre 
6 i 10 alumnes”, ha manifes-
tat Joaquim Gili, dinamitzador 
del bicibús de l’AMB. “És im-
portant que hi hagi voluntat 
d’apostar per la seguretat 
dels bicibusos, com es fa en 
els camins escolars per anar 
a peu”, ha afegit. 

El tècnic de mobilitat de l’Ajun-
tament, Dani Munuera, també 
participa a la iniciativa. “És 
una prova pilot que s’ha ini-
ciat amb l’Elvira Cuyàs i que 
ja té una altra petició per part 
de l’escola Mas Rampinyo; 
veurem si abans d’acabar el 
curs s’aconsegueix posar en 
marxa un nou grup”.

Balanç positiu. Eleni Moreno, 
de 9 anys, s’ha apuntat al bi-
cibús: “M’ho passo molt bé, 
encara que m’haig de llevar 
una mica abans, paga la 
pena”. La seva mare, Rebeca 
Colau, anima tothom a provar 
l’experiència i assegura que hi 
participaran tots els divendres 
que els hi permeti la logística 
familiar. Míriam Domínguez és 
una de les voluntàries: “Pen-
sava que no s’arribaria a fer 
mai el bicibús al municipi i 
esperem que tingui impuls i 
s’hi sumi més gent de cara al 
curs vinent”, explica. 

MAS RAMPINYO

La iniciativa de mobilitat sostenible la impulsa l’AMB

El bicibús, circulant per l’avinguda Catalunya abans d’arribar a l’escola Elvira Cuyàs

Lluís Maldonado | Mas Rampinyo
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L’escola Elvira Cuyàs 
posa en marxa una 
prova pilot del bicibús
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RUMBESIA (DEL NEGRE AL BLANC), 

de la Cia. La última y nos vamos. 
Un concert on es fusionen la rumba 
i la poesia, amb poemes musicats 
d’Apel·les Mestres, Clementina 
Arderiu, Miquel Martí i Pol, Rosa 
Leveroni, J.V. Foix, Josep Carner, 
Maria Mercè Marçal, Caterina Albert 
i Joana Raspall, passats pel sedàs 
de la rumba i la rumba catalana.

Direcció:  Jose Panzano.
Intèrprets: Titojose (veu i guitarra)
  i Jordi Esteve (percussió, rebab i veu).

Veredicte
i lliurament de premis
dels Jocs Florals 2022
per a persones grans

Espectacle gratuït:

Rumbesia (del negre al blanc)

Dimecres 8 de juny, a les 17.30 h
Parc Antiga Cerveseria (c. Montiu, 22)

Dotze alumnes de secundària fan 
estades formatives a empreses

PROGRAMA DILTET

El contacte amb el món laboral anima molts joves a no abandonar els estudis

Una dotzena d’alumnes dels ins-
tituts de La Ribera i La Ferreria 
han participat durant aquest curs 
en estades formatives a empreses 
de diferents sectors amb seu a 
Montcada. L’activitat s’inclou en 
el Dispositiu Local de Transició 
Escola Treball (DILTET), que 
promou la Regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament amb l’objectiu 
que els participants –alumnes de 
4t d’ESO i de Programes de For-
mació i Inserció (PFI)– tinguin 
un primer contacte amb el món 
laboral i s’engresquin a continuar 
el seu itinerari lectiu.

Exemple. Omar Moufaddal és 
alumne de l’INS La Ribera i des 
del passat novembre fa pràcti-
ques a l’empresa de materials de 
construcció Mausa Montcada, al 
polígon de Can Milans, una de 
la cinquantena del municipi que 
participa en el programa. “Des-
prés d’aquesta experiència, ja 
tinc clar que el curs vinent faré 
un cicle d’instal·lacions elèctri-

ques i automàtiques”, ha expli-
cat el jove, qui valora de forma 
satisfactòria l’aprenentatge, ja 
que fi ns ara no tenia clar si volia 
seguir estudiant. Francesc Caro, 
responsable dels alumnes en 
pràctiques de Mausa, considera 
que el programa “és una bona 
eina perquè els joves coneguin 
la realitat de la feina i tot el 
que comporta, des de complir 

els horaris fi ns a ser responsa-
bles i efi cients”.  Durant el curs, 
Educació també va organitzar als 
instituts tallers de cuina, robòtica 
i pre-monitor esportiu entre una 
quarantena d’alumnes de tercer 
d’ESO, com un un tastet d’ofi cis 
que poden ser una alternativa 
per mantenir-se dintre del siste-
ma educatiu i evitar així l’aban-
donament escolar.

Laura Grau | Redacció

Omar Moufaddal, de l’INS La Ribera, en una jornada de pràctiques a l’empresa Mausa
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Romandran tancades el 3 i 6 de juny (Festa 
Major) i el 23 i 24 de juny (Revetlla i Sant Joan).

De l’1 al 30 de juny, de dilluns
a divendres, de 20.30 a 00.30 h

A LA BIBLIOTECA ELISENDA
DE MONTCADA

2022

AULES
D’ESTUDI
NOCTURN

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

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

Nou servei

ESTEM A PROP TEU
Assessorament 
i suport a la tramitació 
telemàtica amb les 
administracions 
públiques

Asesoramiento y 
soporte a la tramitación 
telemática con las 
administraciones 
públicas

Advice and support 
for online processing 
with public 
administrations

CASAL DE GENT GRAN 

CASA DE LA MINA 
(Av. Unitat, s/n)
Dijous de 9.30 a 13.30 h  

CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

(C. Geranis, s/n)
Dijous de 15.30 a 19.30 h 

BIBLIOTECA ELISENDA 

DE MONTCADA
(C. Tarragona, 32)
Dimecres de 15.30 a 19.30 h   

AV CAN SANT JOAN
(C. Bateria,  65)
Dimarts de 9.30 a 13.30 h 

 i de 15.30 a 19.30 h

Preferentment 
amb cita prèvia:

apropteu@montcada.org  

    651 623 595

Horaris a partir de l’1 de juny
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Mai és tard per estudiar. Aques-
ta és la raó de ser de les escoles 
d’adults del departament d’Edu-
cació de la Generalitat. Can Sant 
Joan acull des de fa 16 anys un 
del centenar de centres que hi ha 
a tot Catalunya. Des del 25 de 
maig, ja es pot consultar l’oferta 
formativa per al proper curs i, 
entre el 21 i el 29 de juny, s’obri-
rà el termini de preinscripció. La 
matriculació s’haurà de formalit-
zar del 2 al 9 de setembre.

Àmplia oferta. L’Escola d’Adults 
(EA) de Montcada, ubicada al 
número 7 de carrer Reixagó, 
presenta una oferta completa 
d’estudis ofi cials, amb el graduat 
escolar de secundària obligatòria 
i la preparació per a les proves 
d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà i superior. 
L’equipament també disposa 
d’altres serveis propis, com una 

aula d’autoformació tutoritza-
da, els tres nivells de l’ACTIC 
–l’acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i 
la comunicació–  el nivell inicial,  
mitjà i superior d’anglès, així 
com cursos de llengua oral i es-
crita per a persones estrangeres 
i d’aprenentatge i perfecciona-
ment de la lecto-escriptura. 
Les persones interessades a ma-
tricular-s’hi poden contactar amb 
el centre de forma presencial o 
bé, per telèfon (935 643 001). 
L’horari d’atenció al públic és de 
dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 
16 a 20h; i els divendres, de 10 
a 12h.

EDUCACIÓ

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

L’Escola d’Adults ofereix cursos d’anglès, català, 
castellà, informàtica, ESO i accés a graus

Mai és tard per 
tornar a estudiar

L’oferta formativa per 
al proper curs ja es 
pot consultar i, del 21 
al 29 de juny es faran 
les preinscripcions

Alumnes del curs de llengua castellana oral i escrita per a persones estrangeres que s’imparteix a l’Escola d’Adults de Can Sant Joan
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Prop de 500 alumnes amb perfi ls diversos
El perfi l de l’alumnat de les es-
coles d’adults és molt divers. 
Enguany, el centre compta amb 
una matrícula de prop de 500 
persones. “Tenim gent que vol 
millorar el seu castellà o cata-
là, d’altres que busquen apren-
dre anglès i informàtica i d’al-
tres que necessiten una segona 
oportunitat per treure’s l’ESO i 
seguir estudiant un grau mig o 
superior”, ha explicat el direc-
tor de l’EA, David Boada, per a 
qui “sempre s’està a temps per 
estudiar”. Gerardo Armas és 
un veí de Montcada de 66 anys 

que va decidir inscriure’s a l’es-
cola quan es va jubilar. “Estic 
fent el curs d’informàtica per-
què vull posar-me al dia de tot 
el tema tecnològic”, explica, tot 
afegint que el seu objectiu no és 
treure’s el títol ofi cial de l’ACTIC, 
sinó adquirir els coneixements. 
Hannah Ayala, en canvi, s’hi ha 
apuntat per aconseguir la titula-
ció de la secundària obligatòria 
perquè li agradaria fer el grau 
mig i superior d’esports. “L’EA 
és com una gran família, t’aju-
den els companys i el professo-
rat, fi ns i tot, fora de l’horari de 

classe. Estic molt contenta”, 
assegura la jove. En el cas de 
Martí Costa, s’hi va inscriure per 
millorar el seu nivell d’anglès. “El 
centre és una gran oportunitat 
per la facilitat d’horaris, els 
preus assequibles i la qualitat 
de l’ensenyament, amb ràtios 
reduïdes”, ha manifestat. Per 
la seva banda, Zahida Naveed 
vol aprendre la llengua catalana 
i castellana. “M’agradaria co-
nèixer bé ambdós idiomes per 
ajudar els meus fi lls a l’escola 
i trobar alguna feina”, ha dit | SA 

El termini per fer la inscripció 
a les EBM fi nalitza el 2 de juny

CURS 2022-23

L’escolarització per als infants de 2 a 3 anys serà gratuïta, però no la resta de serveis

El termini de preinscripció a 
les escoles bressol municipals 
de Montcada i Reixac per al 
curs 2022-2023 fi nalitzarà el 2 
de juny. La principal novetat és 
que les famílies no hauran de 
pagar la quota d’escolarització 
en la franja d’I2 (2-3 anys), de 
setembre a juny. El mes de juliol 
s’haurà d’abonar com una men-
sualitat extraordinària d’estiu. 
El Departament d’Educació ha 
decidit fi nançar l’escolarització 
de l’alumnat del darrer any d’es-
cola bressol a partir del pròxim 
curs, assumint la part que hau-
rien d’abonar les famílies. La 
gratuï tat només cobreix l’esco-
larització.  La resta de serveis, 
com el menjador o l’acollida, els 
hauran de continuar assumint les 
famílies, que es poden acollir a la 
tarifació social si compleixen els 
requisits. 

Ampliació. La regidora d’Edu-
cació, Jessica Segovia (ECP), ha 
anunciat que al setembre s’obri-

rà un grup més a l’escola de 2-3 
anys a l’escola Camí del Bosc de 
Can Cuiàs, en previsió de l’aug-
ment de la demanda que suposa-
rà l’exempció de quotes. L’oferta 
provisional de places per a tots 
els grups d’edat i entre les cinc 
escoles bressol municipals, és 
de 165 –53 és la dada provisio-
nal per a I2–, i 132 places més ja 
estan ocupades per alumnat que 
està actualment matriculat i puja-

rà de nivell. Per tramitar la pre-
inscripció, que es recomana fer 
per via telemàtica, les famílies han 
d’enviar la documentació requeri-
da al centre triat com a primera 
opció. De forma excepcional, es 
podrà fer de presencialment a 
l’escola triada en primera opció, 
sempre que sigui amb cita prèvia. 
Tota la documentació per fer els 
tràmits es pot consultar a www.
montcada.cat.

Sílvia Alquézar | Redacció

Nens jugant durant la festa que van fer les EBM el 7 de maig per a les famílies amb fi lls petits
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La Horda clou les activitats del 
curs amb un mural interpretatiu

MEDI AMBIENT

L’entitat ha fet diferents iniciatives d’educació ambiental amb les escoles verdes
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Un gran mural al parc de les 
Aigües amb dibuixos dels ocells 
més característics del riu Besòs, 
obra dels artistes Dani Tabasco 
i MDE Carteles, ha posat el 
punt fi nal al programa d’acti-
vitats que l’associació La Hor-
da ha desenvolupat al llarg del 
curs amb la participació de les 
vuit escoles verdes de la locali-
tat –les escoles bressol munici-

pals Camí del Bosc, Can Casa-
mada i Mitja Costa; els centres 
de primària El Turó, Font Fre-
da, Ginesta i Fedac, i l’INS La 
Ferreria– i la Xarxa de Protec-
ció de la Natura. 
Al mural interpretatiu, pintat 
aquest mes de maig, destaquen 
espècies com el pit-roig, la ma-
llerenga blava, la gallineta d’ai-
gua, el corriol petit, la garsa, 
el bernat pescaire, el blauet, el 

cames llargues, l’oreneta i la 
cuereta blanca. Els ocells es po-
den identifi car fàcilment grà-
cies a una llegenda on apareix 
el nom popular i científi c de 
cada exemplar.
En el marc del projecte liderat 
per La Horda, els alumnes de 
les escoles verdes locals han 
contribuït a plantar 200 arbres 
nadius, 25 caixes nius i 8 hotels 
d’insectes.   

Jesús Abad | Parc de les Aigües

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

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

Tallers al juny i juliol

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

100% SUBVENCIONATS

*Lloc provisional. La localització exacta es comunicarà a les persones inscrites setmanes abans de l’inici de la formació.

JULIOL

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

11, 13, 18 i 20  Tu, davant l’entrevista: prepara’t per l’entrevista gestionant 

les emocions i limitant creences que limiten. De 9.30 a 13 h
· Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local*
Orientació laboral (14 h) 

El mural interpretatiu amb dibuixos dels ocells que habiten a la llera del Besòs és obra dels artistes Dani Tabasco i MDE Carteles

Hort comunitari
M A S  D U R A N

Dijous 2 i dimarts 7 de juny, de 9.30 a 11.30 h
Hort comunitari Mas Duran (Parc de la Llacuna)

Taller de sensibilització al voltant 
del malbaratament alimentari 
i activitat a l’hort comunitari

Vine i gaudeix d’un matí rodejat de natura 
mentre aprens/reflexionem la necessitat 
d’evitar el malbaratament alimentari.

INSCRIPCIONS:

      662 30 38 81 (de 9 a 18 h, de dilluns a divendres)

solidaritaticooperacio@montcada.org

Activitat gratuïta dirigida a persones adultes
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ASSOCIACIÓ  
DE GENT GRAN  
PARC DE SALVADOR 
ALLENDE

SORTIDES 
CULTURALS
PER A PERSONES 

GRANS 2022
Persones de més de 60 anys del municipi

9 de juny 2022
FIGUERES, LA CIUTAT DE SALVADOR DALÍ
Sortida de tot el dia amb visita guiada a Figueres i al Museu 
Dalí.
El polèmic artista figuerenc Salvador Dalí va fer-se construir 
el temple artístic a la seva ciutat natal. Allà podrem resseguir 
les passes del pintor surrealista, que ens menaran finalment al 
Teatre-Museu on s’exposa bona part de la seva obra.

Desplaçament en autocar

Concentració: 8.45 h (pl. Lluís Companys)
Sortida: 9 h
Durada de la visita: 1 h 30’
Dinar: 15 h
Arribada a Montcada: cap a les 19 h (pl. Lluís Companys)

Preu: 10 euros*
Inscripció prèvia: fins al 2 de juny 

• Associació de gent gran Casa de la Mina: 935 644 418
• Associació de gent gran Parc Salvador Allende: 634 438 042

Mireu el programa complet de sortides a www.montcada.cat

* El preu de la sortida 
no inclou 14,50 €

del dinar que aniran 
a càrrec de cada 

participant i s’hauran 
de pagar al restaurant. 
Caldrà portar l’import 
exacte en efectiu per 
facilitar el pagament 

conjunt.

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:
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AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

FINS AL 31 DE MAIG (18 h)

Amb els      sentits5 Espai familiar
de relacio i jocper a nadons de     a      mesos0 36

DATES ACTIVITAT

Dijous

2 de juny

Material per estimular el joc en els nadons de 0 a 18 mesos
Espai Entitats Poblet (C. Tarragona, 2) 

Dimarts 

7 de juny

Psicomotricitat de 0 a 18 mesos
IE Mas Rampinyo (C. Joan Miró, 13-15)

Dijous 

9 de juny

Contes de 18 a 36 mesos
EBM Can Sant Joan (C. Carrer Font, 6)

Dimarts 

14 de juny

Psicomotricitat de 18 a 36 mesos  
IE Mas Rampinyo (C. Joan Miró, 13-15)

Dijous 

16 de juny

Massatges Infantils de 0 a 18 mesos
Espai Entitats Poblet (C. Tarragona, 2)

Dimarts 

21 de juny

Psicomotricitat de 18 a 36 mesos
IE Mas Rampinyo (C. Joan Miró, 13-15)

Dimecres 

22 de juny

Aqua per a nadons
Montcada Aqua (C. Tarragona, 32)

Dijous 

23 de juny

Experimentem! De 18 a 36 mesos
Espai Entitats Poblet (C. Tarragona, 2) 

Organitza: Col·laboren:

Davant la limitació de places, 
caldrà trucar per apuntar-
se a cada sessió de manera 
individual al telèfon 935 726 
474. El període d’inscripcions 
s’obrirà la setmana anterior de cada sessió 
i fins a 3 hores abans de la seva realització, 
en horari de 9 a 14 h. Hi ha un límit d’un adult 
per nadó. Aquells tallers que no superin les 5 
famílies inscrites, s’anul·laran.

L’organització 
s’encarregarà 
de proporcionar 
el material bàsic 
però s’informarà 
a cada sessió a les 
famílies del material 
individual que hauran 
de portar.

Inscripcions :

Observacions :

15)
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2) 
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20È ANIVERSARI

L’oferta d’activitats de l’Espai Jove s’ha anat adaptant als interessos dels diferents perfi ls d’usuari que s’apropen al servei

Can Tauler es consolida com un espai 
de cocreació i empoderament dels joves
El 20 d’octubre de 2002 va obrir 
les seves portes al carrer Balmes 
el primer equipament municipal 
dedicat exclusivament al públic 
jove. Durant dues dècades, Can 
Tauler ha esdevingut un punt de 
trobada per als joves, entenent 
que aquest col·lectiu no és ho-
mogeni, sinó divers, tant en els 
seus interessos com necessitats. 
“Sempre hem estat un espai 
d’escolta activa, on els joves 
poden manifestar les seves in-
quietuds”, explica la tècnica de 
la Regidoria d’Infància i Joven-
tut, Mònika Piñuelo. Vinculada 
a Can Tauler des dels seus inicis, 
sap per experiència que “les pro-
postes que funcio nen són les 
que sorgeixen de la cocreació 
entre usuaris i tècnics”. Exem-
ples d’aquesta dinàmica són l’es-
tudi de gravació de Can Tauler, 
que utilitzen diàriament joves 
interessats en la música, o l’èxit 
de tallers com el de cuina o el de 
boxa femenina.

Espai d’entitats. Can Tauler tam-
bé s’ha convertit en un espai que 
utilitzen associacions com l’Agru-
pament Escolta El Turó, que hi 
fa activitats els caps de setmana; 
Krom, que hi juga partides de 
rol, i el grup El Brot, que hi té 
el punt de recollida de la cistella 
ecològica. El regidor d’Infància i 
Joventut, Gerard Garrido (ERC), 
ha elogiat la feina del personal 
tècnic i ha anunciat la intenció 
de descentralitzar les activitats 
de Can Tauler a altres barris de 
Montcada i construir bucs d’as-
saig en una de la naus del carrer 
Malves, a tocar del cementiri. 
“Encara no podem concretar 

terminis, però volem comp-
tar amb l’opinió dels grups de 
música locals en el disseny del 
nou equipament, que es fi nan-
çarà amb ajut de l’AMB”, ha 
remarcat Garrido, qui lamenta 
que, fi nalment, no s’hagi arribat 
a un acord amb el propietari de 
la Torre Cactus per convertir-la 
en un espai per a joves. 
Els actes del 20è aniversari van 
arrencar el passat 13 de maig 
amb concerts de grups locals i 
la projecció d’un documental 
amb testimonis de joves que han 
passat pel centre. El programa 
commemoratiu culminarà a l’oc-
tubre. 

La professora de boxa Jéssica Sánchez, en primer terme, amb les alumnes del taller que imparteix a Can Tauler els dilluns a la tarda

LA
U

R
A 

G
R

AU

Laura Grau | Montcada

Mònika Piñuelo, Leticia Almansa i Marta Cano formen l’equip responsable de Can Tauler El grup Los Taraos va participar al primer acte del 20è aniversari de l’Espai Jove Can Tauler

‘Sempre hem estat 
un espai d’escolta 
activa, on els joves 
poden manifestar les 
seves inquietuds’, diu 
Mònika Piñuelo
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Torna la Fira del Comerç Just 
coincidint amb la Festa Major

5 DE JUNY

Equipaments municipals ofereixen tallers per promoure l’economia solidària
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La necessitat d’apostar pel co-
merç just i sostenible enfront el 
consumisme exacerbat i visibi-
litzar les alternatives respectuo-
ses amb el medi ambient així 
com les fi nances ètiques són 
els principals missatges de la 
campanya pel Comerç Just i  
la Sostenibilitat que ha posat 
en marxa l’Ajuntament. L’acte 
central del programa serà una 
nova edició de la Fira que es 
feia anualment i que enguany 
tornarà a coincidir amb la Fes-
ta Major. 
El 5 de juny, d’11 a 14h, al car-
rer Major cantonada Generali-
tat s’organitzaran tallers infan-
tils –de piruletes de xocolata, 
hort en torretes, ocells de pa-
per, creació de titelles, creació 
de bosses amb samarretes i es-
tampació de bosses del comerç 
just– i jocs en gran format. 
D’altra banda, la Coordinado-
ra Catalana de Comerç Just 
(LaCoordi) estrenarà un nou 

web central amb recursos so-
bre les diferents alternatives 
del consum que tenim a l’abast 
–alimentació, tèxtil, electròni-
ca, etc.

Oferta de tallers. Equipaments 
municipals ofereixen fi ns a 
mitjan de juliol tallers per pro-
moure el comerç just amb el 
lema ‘I tu què tries?’. Les ac-
tivitats es fan a la biblioteca 
Elisenda i els centres cívics de 

la Casa de la Mina i de Can 
Cuiàs. Tots els tallers previstos 
són gratuïts i les places són li-
mitades, amb reserva prèvia. 
L’oferta de continguts és ben 
variada, des de construir un 
hotel d’insectes a fer horts 
urbans ecològics, passant per 
l’elaboració d’un coixinet rela-
xant per dormir, de mascaretes 
facials i ungüents naturals o de 
creació d’espelmes i ambienta-
dors, entre d’altres.

Les activitats previstes en el marc de la Fira a’adrecen especialment al públic infantil

Pilar Abián | Redacció

Dijous 2 de juny, 17.30 h
CASAL DE GENT GRAN CASA DE LA MINA

Xerrada:  “Ser dona i nena 

a l’Afganistan, avui”

A càrrec de Nàdia Ghulam, escriptora
i activista afganesa



2020 2a quinzena | Maig 2022Societat

Amb motiu del Dia Internacio-
nal contra les LGTBIfòbies, que 
es commemora el 17 de maig, 
el Centre Cívic Can Cuiàs va 
acollir els dies 16 i 20 de maig 
dos tallers per donar a conèi-
xer la realitat del col·lectiu, im-
partits per l’activista Valentina 
Berr, de La Cicatriz, una pro-
ductora cultural des de la pers-
pectiva feminista LGTBI. La 
primera proposta va consistir 
en un taller d’introducció a la 
diversitat sexual, afectiva i de 
gènere, adreçat al públic adult, 
i la segona va ser una activitat 
per abordar a nivell individual 
i col·lectiu les violències que 
pateixen les persones LGTBI.

Objectius. Ambdues iniciati-
ves s’inclouen al projecte ‘La 
respuesta a todo’ que realitza 
la Cicatriz per divulgar el dia 
a dia de les dones trans. “Te-
nim la necessitat d’apropar 
la nostra realitat d’una ma-

nera clara i entenedora”, va 
comentar Berr. Dins d’aquest 
programa, la productora també 
elabora uns podcast amb entre-
vistes a dones trans “amb l’ob-
jectiu de parlar de qualsevol 
tema, més enllà de la nostra 
condició”, ha destacat l’activis-
ta. Als tallers, assisteixen perso-
nes que no saben res de la rea-
litat LGTBI o bé volen ampliar 

els seus coneixements. “Sem-
pre intentem donar eines des 
d’un discurs fresc i natural, 
basat en la participació. Ens 
agrada que els assistents ens 
facin preguntes sobre els 
dubtes que tinguin”, ha expli-
cat Berr. El Centre Cívic acull 
fi ns al 31 de maig l’exposició 
d’il·lustracions i còmic ‘Nues-
Trans vidas importan’.

DIA MUNDIAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA

‘Tenim la necessitat d’apropar
la nostra realitat quotidiana’ 
L’activista Valentina Berr, de La Cicatriz, ha impartit dos tallers a Can Cuiàs

Sílvia Alquézar | Can Cuiàs

Valentina Berr, durant el taller sobre l’abordatge de les agressions a persones LGTBI 
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Acció subvencionada íntegrament per la Diputació de Barcelona

Diagnòstic de la circularitat 
al teixit empresarial 
de Montcada i Reixac

Ets una pime que genera residus? Vols treure’n profit?

Cerquem cinc indústries locals per detectar oportunitats 

de negoci d’economia circular.

Si hi participes, obtindràs:
• Diagnòstic de les teves accions.

• Informe sobre les oportunitats de negoci.

• Pla d’acció corporatiu.

Inscripcions fins al 30 de setembre:
promocioeconomica@montcada.org
935 648 505 ext. 9081 / 671 441 127
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Grups municipals D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Mar Sempere

El 23 de maig ens reuníem a la Delegació del Govern de la 
Generalitat per constituir la Comissió Tècnica per a la gestió 
del barraquisme a la llera del Besòs. Sis mesos després de la 
fatídica notícia de la mort d’una parella al campament barra-
quista que s’ubica en aquesta zona d’assentaments il·legals 
rebem amb molta satisfacció la notícia de la inversió econòmica i la voluntat ferma de fer un 
treball conjunt entre diferents administracions competents per acabar amb aquest assenta-
ment de prop de 500 barraques.
Com a equip de govern, portàvem anys demanant la col·laboració per fer front a aquesta 
realitat d’infrahabitatge que patim a zones naturalitzades del municipi (a Montcada comptem 
amb una àmplia extensió de zones verdes, que faciliten la ocupació a persones en situació 
d’exclusió social). 
Els prop de 100.000 euros que sumem a la partida inicial serviran per fer una diagnosi real 
de la situació de les barraques i persones que hi viuen i per defi nir el futur d’aquesta zona de 
la llera del riu. A nivell mediambiental, s’haurà de defi nir l’ús del territori, tant físicament com 
naturalment (renaturalitzar la llera o deixar horts lúdics) per remodelar la llera del riu. També 
hem de buscar una situació habitacional i gestionar la vulnerabilitat per donar a les persones 
una sortida digna. Càritas destaca que els perfi ls més comuns son persones amb molts baixos 
ingressos, casos de salut mental o addiccions, a més de situacions d’irregularitats adminis-
tratives, que afavoreixen la marginalitat. També s’hauran de retirar materials i abocaments 
contaminants, reorganitzar els usos que s’estan donant als espais (activitats ilegals, control 
de nuclis zoològics, control de riscos naturals, etc.) per respectar la biodiversitat i l’entorn 
mediambiental.
Celebrem la col·laboració de totes les administracions que ens estan acompanyant per resol-
dre i donar futur a aquesta problemàtica del barraquisme i no pararem de treballar perquè en 
els propers mesos dignifi quem aquest espai, el renaturalitzem i trobem una solució a totes les 
persones que malauradament estan vivint en la llera del riu Besòs. 

Un nou futur per al Pla del Besòs
El 1998 es va treballar, en consens amb tots els grups polítics 
al voltant del català i del sistema educatiu, per la immersió lin-
güística, que fi ns ara ha estat un exemple d’integració i cohesió 
social. Malauradament, aquest acord d’èxit ha estat pres per 
algunes forces polítiques per desestabilitzar la cohesió social a 
Catalunya. Tant és així, que la llengua ha estat una arma llancívola dels partits polítics, sobretot 
alguns partits independentistes i nacionalistes espanyols, però també ha estat la utilitzada per la 
dreta per voler imposar el seu model, un model antiquat i caspós que retarda l’avenç social i no 
permet la integració ni la cohesió en la societat.
Vivim en una societat bilingüe, on han conviscut català i castellà sense cap problema durant més 
de 25 anys sense cap mena de confl icte a la ciutadania. Evidentmen, després de 25 anys, cal 
revisar la situació social actual, per poder adaptar la situació lingüística real de Catalunya. Cal fer 
que les llengües no siguin motiu de diferència social; han de ser cohesionadores de la societat en 
què vivim, és a dir, entre diferents cultures i col·lectius.
Hem de continuar apostant pel consens que durant tants anys ha funcionat, donant al català el 
seu espai real a l’educació i la societat catalana, però sense oblidar la coexistència amb el cas-
tellà. Aquest fet sempre ha estat utilitzat de manera partidista. Recordem que són llengües vehi-
culars que hi conviuen. La lluita de llengües creades per algunes forces polítiques no benefi cia 
ningú, només fa que perjudicar la societat catalana en conjunt i, en especial, el sector educatiu 
que fa de dissolvent de les situacions confl ictives creades, bàsicament, per sectors de la dreta 
que han volgut impulsar un debat que no existia a la societat catalana.
Aquests dies es torna a debatre a Catalunya l’acord i el consens entre les forces polítiques PSC, 
ERC, Junts i els comuns per trobar un acord que enforteixi la defensa del català i del model 
lingüístic que tants èxits ha donat. S’enforteixi perquè no es polititzi i es torni a utilitzar d’arma 
llancívola entre partits. Desitgem que l’acord arribi a bon port perquè el català surti reforçat a les 
aules i al carrer.

Defensem la llengua

Andreu Iruela

Ana Pellicer

La situació econòmica de les arques municipals ha estat 
prou delicada i, fi ns i tot en alguns aspectes, negativa, fi ns fa 
poc. Però aquesta situació ha canviat en els darrers anys, i 
això es deu a un cúmul de situacions, mesures i actuacions 
que s’han pres. Aquesta millora es pot comprovar amb la 
liquidació de l’any 2021 que ens confi rma que l’economia 
del consistori de Montcada s’ha capgirat. Els indicadors econòmics principals mostren com 
les fi nances municipals segueixen per bon camí, amb una reducció del 35% del deute en 
tres anys, una consolidació del romanent positiu (diners reals que té l’Ajuntament) amb 3,3 
milions d’euros, fet que permetrà acabar amb alguns deutes econòmics que hi havia, com són 
les expropiacions, les càrregues fi nanceres i d’altres. Tot plegat només ens permetrà fer front a 
aquests deutes, sinó que una part d’aquests diners es destinarà a inversions que repercutiran 
directament en la ciutadania. També s’han reduït considerablement els dies que triguem a 
pagar als proveïdors, estant per sota dels 20 en alguns casos, així com també hi ha hagut una 
clara millora en la recaptació municipal.
Aquesta no és la primera liquidació que ens mostra que hi ha una millora, en de la l’any 2020, 
els indicadors econòmics ja indicaven que la situació havia canviat. De tenir poca fi abilitat i 
disponibilitat per fer front a les despeses del dia a dia, hem passat a una situació completa-
ment diferent, hem guanyat confi ança davant dels  agents externs, els números i indicadors 
són fi ables i no tenim difi cultats per fer front a les despeses diàries.
Finalment, aquesta millora econòmica no hagués estat possible sense unes polítiques repu-
blicanes on la ciutadania és el centre del nostre punt de mira. Tampoc hagués estat possible 
sense uns servidors i unes servidores públiques que han treballat per millorar aquesta situació 
des de fa uns quants anys, com són els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament, amb 
especial menció als de l’Àrea Econòmica. Seguim treballant per Montcada! 

Pel bon camí!

Gerard Garrido

Han sido años muy complicados, la pandemia ha sido 
una lacra que nos ha costado muchas vidas y mucho 
sufrimiento. De hecho, a día de hoy siguen habiendo 
personas ingresadas por este terrible virus que vino para 
cambiarnos la vida de una manera que jamás pudimos 
pensar. 
Afortunadamente las restricciones sanitarias forman parte ya del pasado, excepto contadas 
excepciones que irán decayendo en los próximos meses. Es un buen momento para rendir 
homenaje a los que estuvieron en primera línea luchando contra el COVID-19 y jugándose 
la vida por los demás. Nunca podremos agradecérselo lo sufi ciente. También es un buen 
momento para hacer llegar mi más sentido pésame a todas las personas que perdieron a un 
ser querido por el maldito virus. 
Pero como os comentaba antes, la normalidad ha llegado de nuevo y por fi n podremos 
disfrutar de la Fiesta Mayor de Montcada i Reixac, nuestra ciudad. Había muchas ganas 
de poder celebrar estos días señalados con todos los amigos y familiares, y en unos días 
lo podremos hacer. Una gran noticia, poder vernos por las calles, saludarnos, abrazarnos y 
disfrutar de la magia de estos días. 
Ya pudimos tener un anticipo en las fi estas de Mas Rampinyo, como siempre cargada de 
muchos actos y de una gran participación. Desde aquí quería aprovechar para darle la 
enhorabuena a los amigos de La Unió, por el gran trabajo que realizan por su barrio y por 
extensión por toda nuestra ciudad.  Es complicado entender la vida cultural de Montcada i 
Reixac sin el destacado papel que tiene La Unió. 
Les deseo a todos los montcadenses una gran Fiesta Mayor, que disfruten al máximo de 
todas las actividades programadas, sobre todo ahora que el COVID-19 ya forma parte del 
pasado, afortunadamente. Visca Montcada i visca la seva Festa Major!

¡Por fi n disfrutaremos de la Fiesta Mayor!

Coneix tota la informació 

de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

Canal MiRactualitat

678 032 567 Envia ALTA

Canal MiRactua

678 032 567 En

@ajmontcada

ent de Montcada i Reix

AL

@ajmontcada

LTA

@ajmontcada

@ajmontcada

www.montcada.cat
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laveu.cat/agenda
Agenda XERRADA DE NADIA GHULAM

L’activista i escriptora parlarà sobre què suposa 
ser dona i nena a l’Afganistan avui dia

2 DE JUNY,  A LES 17.30H
CASAL DE GENT GRAN CASA DE LA MINA

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

3130
I.VilaDuran

J.Relat Rivas DuranRambla

6 7
I.Vila C.Pardo C.Pardofa
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27 28 29

3 4 51 2
Quirós El Punt El PuntC.Pardo M.Guix

Rambla

8 109

J.Relat J.Relat

11 12

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

27 l divendres
Inauguració. Festa Major de La Ribera. 

(veure informació a la pàgina 24). 

Taller. ‘Mira, toca i descobreix els ani-

mals’. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Eli-

senda de Montcada.

28 l dissabte
Taller. Salut sexual i taller de sòl pelvià, 

a càrrec d’Alba García, fi sioterapeuta. 

Hora: 10.30h. Lloc: Casal de Gent Gran 

Casa de la Mina.

Havaneres. II Memorial Pere Ferrer amb 

els grups L’Espingari i Els Pescadors de 

l’Escala. Hora: 20h. Lloc: Esplanada de 

l’església de Sant Pere de Reixac. 

Espectacle. ‘Ícaro’, de Strad, el violinista 

rebelde. Hora: 20h. Lloc: Teatre Munici-

pal. Entrades a teatremontcada.cat.

29 l diumenge
Jugatecambiental. Taller de prevenció 
d’incendis, a càrrec de l’ADF. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna.

Jugatecambiental. Taller per fabricar 
un hotel d’insectes. Hora: 11.30h. Lloc: 
Parc de les Aigües.

Música. Concert de combos de l’Aula 
Municipal de Música. Hora: 12h. Lloc: 
Parc Antiga Cerveseria.

1 l dimecres
Taller. Sessió de risoteràpia. Hora: 
17.30h. Lloc: Kursaal. Organitza: Grup 
de Dones de l’AV de Can Sant Joan.

2 l dijous
Xerrada. ‘Ser dona i nena a l’Afganistan, 
avui’, a càrrec de l’escriptora i activista 
Nadia Ghulam. Hora: 17.30h. Lloc: Ca-

sal de Gent Gran Casa de la Mina.

Narrativa. Presentació de la novel·la 
‘Danielle’,  de Francesc Soriano. Hora: 
19h. Lloc: Associació Cultural Montcada 
(c.Major, 47).

Concentració. En defensa de les urgèn-
cies al CAP Montcada. Hora: 19.30h. 
Lloc: Plaça Lluís Companys. Organitza: 
Taula per la Salut.

3 l divendres
Inauguració. Festa Major de Montca-
da i Reixac. Hora: 18h. Lloc: Plaça de 
l’Església (veure programa a les pàgines 
1-4).

8 l dimecres
Concurs. Veredicte i lliurament de pre-
mis del concurs de poesia i narrativa per 
a gent gran. Hora: 17.30h. Lloc: Parc 
Antiga Cerveseria.

EXPOSICIÓ
PREMIS DE PINTURA FM
Fins al 19 de juny

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

EXPOSICIÓ
ALUCINE
Infants de l’Escola 
d’Art Municipal

Inauguració: 31 de maig, 17.30h

EXPOSICIÓ
CARTELLS DE FESTA MAJOR
Fins al 19 de juny

Propera Veu, 10 de juny 

Ganes de festa
Del 3 al 6 de juny, Montcada i 
Reixac viurà la seva Festa Ma-
jor en el format habitual, deixant 
enrera un 2020 sense celebra-
ció –a causa de la pandèmia– i 
un 2021 a mig gas, amb la pro-
posta Fem Montcada, que va 
intentar mantenir l’esperit festiu 
i donar oxigen als grups i artis-
tes, malgrat les restriccions que 
encara existien. Per fi , aquest 
any, recuperem la normalitat, no 
la nova sinó la de sempre. Els 
veïns i veïnes ens retrobarem al 
carrer per compartir teatre, circ, 
música, jocs i una gran varietat 
de propostes. 
Enguany l’Espai Poblet amplia 
la franja horària dels concerts al 
matí i a la tarda per donar cabu-
da a la vintena de grups i artis-
tes locals que participen en una 
edició especial  del festival Mont-
casons. També tenim ganes de 
tornar a gaudir dels correfocs 
dels Diables, les actuacions 
dels Castellers i el convit dels 
Gegants, que donen vida a la 
cultura i les tradicions populars. 
Estimats lectors, ‘carpe diem’! 
Perquè no sabem mai què ens 
depararà el futur.
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En precampanya
Sembla que comença el compte 
enrere per a les eleccions muni-
cipals del 2023. Els caps de llis-
ta són previsibles en algunes for-
macions, mentre que en d’altres 
encara no els hi posem cara. Hi 
haurà promeses, presentació de 
projectes, consultes als veïns, 
crítiques destructives i d’altres 
constructives. Els programes se-
ran realistes? Utòpics? Serà una 
campanya d’interès local o de 
caire nacional o estatal? Els can-
didats faran volar coloms  o tre-
pitjaran de peus a terra? Quins 
projectes hi ha per el conjunt del 
municipi? I per al veïnat de Mas 
Rampinyo? Quines propostes 
fem des del nostre veïnat? 
No vull ni visites populistes ni que 
culpin a altres administracions  
dels problemes locals –i si ho fan 
que ho expliquin bé. Tampoc no 

vull dependència dels partits de 
Barcelona. No oblidem que ad-
ministracions o ens públics com 
el Consell Comarcal, l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) 
i la Diputació surten dels vots 
que realitzem a les municipals. 
Per cert, estaria bé que s’expli-
qués perquè serveixen aquestes 
institucions. Trobo a faltar que 
es parli d’elles en els programes 
electorals, tenint en compte el 
volum dels seus pressupostos. 
Que quedi clar que jo sí crec en 
el sistema de partits i en unes 
eleccions on es pugui presentar 
tothom. El municipi, el veïnat és 
patrimoni de tots i totes. La ma-
cropolítica i els projectes a anys 
vista estan bé, però els micro-
temes del dia a dia també són 
importants.

Casals d’estiu
La Federació d’AMPAS de Mont-
cada volem manifestar el nostre 
malestar pel fet que hi hagi in-
fants que s’han quedat sense pla-
ça al casal d’estiu que organitza 
l’Ajuntament, a qui vam demanar 
explicacions en una reunió. Els 
responsables municipals ens van 
explicar que el fet de poder-se 
apuntar per setmanes en lloc de 
quinzenes va generar més de-
manda. No obstant això, creiem 
que el casal no es va planifi car de-
gudament, ni es va posar a dispo-
sició un pressupost adequat a la 
demanda del nou plantejament.
A més, en signar un contracte 
per dos anys, es podria tornar a 
repetir aquesta situació l’any vi-
nent. L’Ajuntament reconeix que 
l’assignació de places no ha estat 
la més correcta, però que ara això 

no es pot canviar. Ara per ara, el 
que farà és cridar les famílies per 
ordre de la llista d’espera fi ns a 
omplir les places –si és que hi ha 
renúncies. També intentarà oferir 
les poques places que puguin 
quedar al casal esportiu. Des de 
la FAMPA vam proposar a l’Ajun-
tament que, de cara a properes 
edicions, es faci un sondeig el 
segon trimestre del curs entre les 
famílies que estarien interessa-
des en els casals d’estiu, per tal 
d’ajustar l’oferta a la demanda. 
I que les AMPAS estiguessin en 
tot moment informades per poder 
opinar i suggerir. Un cop fi nalit-
zin els casals d’aquest estiu, ens 
tornarem a reunir amb l’Ajunta-
ment per fer una valoració i cor-
regir errors de cara a la propera 
edició.

Fidel Casajuana
Mas Rampinyo

Fampa
Montcada i Reixac
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La dissenyadora gràfi ca, Paula 
Marzo, de 28 anys i veïna de 
Barcelona, ha guanyat el con-
curs de cartells de la Festa Ma-
jor 2022 –dotat amb 800 eu-
ros– amb un disseny sobri, on 
s’identifi quen de forma esque-
màtica elements emblemàtics 
de la ciutat com el campanar 
de l’església de Santa Engràcia 
i d’altres relatius a les festes 
majors, com la música, els dia-
bles i els focs artifi cials. 

Participació. El certamen va re-
bre 92 obres, 28 en la categoria 
d’adults i la resta, en la d’infants. 
Els accèssits en la modalitat adul-
ta van ser per a Alicia Palacios, 
Judit Diemunsch, Maria Bosque 
i Jaume Gubianas. Els premis 
per a la resta de categories van 
recaure en Francisco J. Martínez, 
Ada García i Ariadna Moreira. 
El veredicte es va fer públic el 
19 de maig a l’Auditori, amb la 
presència de l’alcaldessa Laura 
Campos, la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere –ambdues 
d’ECP– i la regidora de Cultura, 
M. Rosa Borràs (ERC).

Paula Marzo guanya el concurs de cartells 
amb una proposta sòbria i esquemàtica
El certamen convocat per la Regidoria de Cultura va rebre prop d’un centenar de treballs en les diferents modalitats

FESTA MAJOR 2022

Laura Grau | Montcada

Al cartell s’identifi quen 
elements emblemàtics 
del municipi i d’altres 
relatius a la festa FO
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2 DE JUNY, 19H

‘DANIELLE’
Francesc Soriano presenta el seu darrer llibre
a l’Associació Cultural Montcada (Major, 47)

Els autors premiats al concurs de cartells, amb l’alcaldessa Laura Campos i les regidores Mar Sempre i M.Rosa Borràs

El montcadenc Fernando Hernández, de 77 anys, ha 
guanyat el primer premi del concurs de pintura de Festa 
Major, ‘Montcada des de La Salle’, que va pintar durant el 
confi nament a partir d’una fotografi a de la seva amiga Xes-
ca Vinyals. Hernández va ser director de l’ofi cina de Cor-
reus de Montcada fi ns que es va jubilar, fa 17 anys, quan 
va reprendre la seva afi ció a la pintura. Rosana García Da 
Silva, montcadenca d’origen brasiler amb formació en 
Belles Arts, va resultar fi nalista per una aquarel·la i grafi t 
sobre paper titulada ‘Ponts’, que recrea la passarel·la de la 
Salle, amb el rerefons de l’església. Les obres presentades 
a concurs, una dotzena, romandran exposades a l’Auditori 
Municipal fi ns al 19 de juny | LG

Fernando Hernández i Rosana 
García, premiats al certamen

PREMI DE PINTURA

Paula Marzo, de Barcelona, té 28 anys i és dissenyadora gràfi ca
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El Museu Municipal va com-
memorar el Dia Internacional i 
la Nit dels Museus amb un pro-
grama d’activitats que es va fer 
entre els dies 14 i 22 de maig.  
La majoria de propostes es van 
concentrar el dia 14, amb un iti-
nerari pel Rec Comtal, des del 
tram montcadenc fi ns a Barce-
lona; la visita teatralitzada ‘Els 
pous de Montcada’, una diver-
tida forma de conèixer el com-
plex modernista a través dels 
seus antics treballadors i cons-
tructors, interpretats pels actors 
de Cuidart Teatre, Alba Rubio 

i Víctor Bea, i per cloure la jor-
nada, un recorregut pel recinte 
de la mà de les ballarines Anna 
Serra i Nora Baylach, que van 
crear coreografi es relacionades 
amb la història de l’edifi ci. 

La gimcana fotogràfi ca adre-
çada a infants a partir de 12 
anys no es va poder fer per falta 

d’inscrits. “Ens costa atraure 
el públic jove, però ho segui-
rem intentant”, ha dit el tècnic 
del Museu, Adrián Soler. 
D’altra banda, el 4 de juny i en 
el marc de la Festa Major es farà 
la cinquena edició de l’activitat 
‘Reviu Les Maleses’, que inclou 
una caminada popular des de 
la plaça Lluís Companys fi ns al 
jaciment ibèric i una recreació 
històrica. L’activitat l’organit-
zen el Museu Municipal, l’asso-
ciació Amics del Museu, l’insti-
tut Montserrat Miró, el CIM, el 
CEAV i el Centre Excursionis-
ta de Can Cuiàs.

Laura Grau | Redacció

L’actriu Alba Rubio, durant la visita teatralitzada que es va fer el 14 de maig a la tarda a la Casa de les Aigües amb motiu de la Nit dels Museus

La Casa de les Aigües centralitza 
els actes de la Nit dels Museus
La propera activitat serà la recreació històrica ‘Reviu Les Maleses’, el 4 de juny
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‘Ens costa atraure el 
públic més jove, però 
ho seguirem intentant’, 
diu Adrián Soler

Acció subvencionada
maig-octubre 2022

venciocionadnadaa

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

Organitza:

Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local
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Els Castellers han recuperat 
la normalitat després dels dos 
anys de pandèmia. Amb l’ob-
jectiu d’ampliar la seva massa 
social, que s’ha vist reduïda 
per aquesta aturada obligada, 
els teules han engegat tallers 
adreçats als infants, que es fan 
a l’Espai d’Entitats Miquel Po-
blet. La proposta va arrencar el 
passat 15 de maig amb la par-
ticipació dels infants i joves de 
l’A El Turó, entitat que enguany 
celebra el seu 15è aniversari. La 
matinal lúdico-formativa també 
va incloure un esmorzar i un 
concurs de dibuixos infantil. 

Agenda. Els propers tallers for-
matius es faran el 28 de maig a 
l’escola Reixac i el  29, a l’Espai 
d’Entitats, que també serà obert 
a tota la canalla interessada a 
conèixer el món dels castells. 
La colla prepara amb intensitat 
l’actuació que farà el 5 de juny, 
amb motiu de la Festa Major, 

que comptarà amb la visita de 
les colles de Badalona i Mollet. 
“Ens fa molta il·lusió tornar a 
actuar a la plaça de l’Església, 

on intentarem aixecar la tor-
re, un 3 de 6 i un 4 de 6”, ha dit 
el president de l’entitat, Xavier 
Lázaro.

Laura Grau | Redacció

CULTURA POPULAR

Els Castellers engeguen tallers 
per captar nous infants i joves
Els teules preparen la seva tornada a la plaça de l’Església per la Festa Major
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Infants participant al taller de castellers que va organitzar la colla el passat 15 de maig

L’Associació Amics de Reixac 
organitza el 28 de maig el II 
Memorial Pere Ferrer en record 
del músic montcadenc, que va 
morir de forma repentina el 21 
de juliol de 2019 a l’edat de 52 
anys. L’esplanada de l’església 
de Sant Pere de Reixac acollirà 
a partir de les 20h les actua-
cions de L’Espingari, al qual 
Ferrer es va incorporar al 1982, 
i Els Pescadors de L’Escala –el 
grup més antic de l’havanera i 
la cançó de taverna de Catalu-
nya (20h). D’altra banda, Amics 
de Reixac va celebrar la tercera 
edició de la Nit de Poesia i Música el passat 14 de maig amb l’assistèn-
cia d’una quarantena de persones. Els poetes Elisa Riera (Montcada), 
Margarida Medina (Barcelona), Miquel Sánchez (Cerdanyola) i Carme 
Pagès (Figueres) van recitar poemes de creació pròpia, acompanyats 
de la música de Xus Asenjo i Amador Moreno, de l’Associació Giravolt. 
“Des de la junta estem contents del resultat de la vetllada, tot i que 
esperàvem mes assistència”, va dir el president, Eduard Aguilar | LG

Concert en memòria de Pere Ferrer
HAVANERES

Després de dos anys sense fer-se, a causa de la pandèmia, la Ribera 
viurà la seva festa major del 27 al 29 de maig amb activitats per a tots 
els públics.El programa arrencarà el dia 27 amb una sessió de cinema 
a la fresca (22h). El dia 28, el públic infantil podrà gaudir de tallers i 
animació durant tot al matí. Al vespre, es farà un sopar a l’aire lliure on 
cada comensal durà el seu menjar –s’ha decidit suprimir la botifarrada 
per l’elevat perill d’incendi ja que la llera del Besòs està prop de la 
plaça. I el dia 29, hi haurà infl ables d’aigua, xocolatada popular i una 
festa de l’escuma. Totes les activitats es faran a la plaça de la Ribera. El 
president de l’AV, Jaime Imbernón, s’ha mostrat content de reprendre 
la celebració després de dos anys d’aturada | LG

La Ribera recupera la seva festa

DEL 27 AL 29 DE MAIG
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Los Enemigos, una banda his-
tòrica del rock estatal, va pre-
sentar el passat 19 de maig a la 
Sala Apolo de Barcelona el seu 
darrer treball discogràfi c titulat 
‘Bestieza’, format per deu temes 
que conserven la seva essència 
roquera i la característica veu 
del cantant, Josele Santiago, que 
també és compositor i guitarris-
ta del quartet. Santiago, nascut 
a Madrid el 1965, viu a Mont-
cada i Reixac des del 2018. La 

banda, fundada al 1985, es va 
separar al 2002, però Santiago 
va continuar  la seva carrera en 
solitari. No va ser fi ns al 2012, 
que els músics del grup van de-
cidir retornar als escenaris. 

Perspectiva. El primer disc 
d’aquesta segona etapa va ser 
‘Vida inteligente’ (2014) i el se-
gon, ‘Bestieza’ (2020), la pre-
sentació del qual es va veure 
truncada per la pandèmia. La 
crítica musical ha elogiat el dar-

rer àlbum de Los Enemigos, que 
destaca per la coherència d’estil i 
unes lletres suggerents. “Intento 
crear  imatges que estimulin 
la imaginació del públic, tal 
com m’agrada que em passi 
a mi quan escolto música”, ha 
explicat l’artista, qui fuig de les 
propostes enigmàtiques i aposta 
per enfocaments originals que 
arribin al públic. “A vegades 
em sento com un fotògraf que 
intenta mostrar la vida des de 
perspectives diferents”, conclou.

Laura Grau | Redacció

Concert de presentació del darrer treball del grup Los Enemigos, el passat 19 de maig a la Sala Apolo de Barcelona, en el festival Mil·lenium

Los Enemigos presenten ‘Bestieza’
El líder de la mítica banda de rock és Josele Santiago, actualment veí de Montcada
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Strad, el violinista rebelde torna al Teatre Municipal
Strad, el violinista rebelde, nom artístic de Jorge Gui-
llén, torna al Teatre Municipal el 28 de maig amb el 
xou ‘Ícaro’, que explica la lluita d’un jove per complir 
la voluntat del seu avi (20h). Adreçat a tots els públics, 
l’espectacle és un concert teatralitzat, amb temes pro-
pis i versions de clàssics del rock, el fl amenc o el pop.  
Amb la col·laboració de la companyia Yllana, l’escenari 
es converteix en un aeroport amb un avió biplà de mida 
real. Strad és el músic principal de les formacions d’Ara 
Malikian. Les entrades tenen una rebaixa del 50% per 
als menors de 30 anys | LG
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DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ

PER A LA SALUT 
DE LES DONES

2022maig

Casal de Gent Gran Casa de la Mina
Màsterclass de gimba 

Casal de Gent Gran Casa  de la Mina
Salut Sexual i Taller de Sòl pelvià

A càrrec d’Alba García, 

fisioterapeuta de sòl pelvià

Espai Cultural Kursaal
Taller de risoteràpia

Organitza: Grup de Dones 

de l’AV de Can Sant Joan

Divendres 27,
de 17 a 19.30 h

Dissabte 28,
10.30 h

Dimarts 31,
17.30 h

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

En venda. Dues places d’apar-
cament a Carretera Vella i al c. 
Balmes. Tel. 630 605 022.
En venda. Plaça d’aparcament a 
l’edifi ci Yucatan del carrer Montiu.
Tel. 695 054 114.

En venta. Piso de 2 habitaciones 
reformado, sólo particulares. C. 
Provenza. Tel. 664 721 095. 
Llogo. Pis de 2 habitacions al c. 
Balmes per a estudiants. Tel. 629 
369 234.
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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 sènior femení del CH La 
Salle ha complert l’objectiu de 
la temporada: pujar a Primera 
Catalana. L’equip va celebrar 
l’ascens al darrer matx de la 
fase d’ascens, disputat el 22 de 
maig a la Zona Esportiva Cen-
tre contra l’Igualada, que tam-
bé ha assolit l’ascens. Ambdós 
equips van compartir l’alegria 
en un matx intrascendent per a 
la classifi cació fi nal, que va aca-
bar amb empat a 22 gols. “Un 
partit molt disputat i amb 
un ambient que feia molt de 
goig”, ha comentat el tècnic, 
Pau Lleixà.
Tot i que La Salle ha acabat al 
quart lloc del grup A i només 
pugen els tres primers, l’equip 
jugarà la temporada vinent a 
una categoria superior perquè 
el Sant Cugat B, el tercer clas-
sifi cat, no pot ascendir perquè 
ja té un altre equip a jugant a 
Primera.

Valoracions. El president de La 
Salle, Josep Maresma, ha mos-
trat la seva satisfacció per l’as-
cens: “Hem complert l’objectiu 
que, com a club, ens havíem 
marcat aquesta temporada, 
ja que considerem que el pri-
mer equip ha d’estar, com 
a mínim, a Primera”. Per la 
seva banda, Lleixà ha lloat 
l’esforç de la plantilla “perquè 
la imatge al darrer partit ha 
estat la d’un equip que ha 
lluitat i que s’ha guanyat la 
plaça a la pista. Ara ja hem 
de començar a preparar la 
propera temporada a Prime-
ra Catalana”.

HANDBOL FEMENÍ

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

La Salle ascendeix a Primera Catalana
Sílvia Alquézar | Redacció
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La plantilla del sènior femení del CH La Salle Montcada celebra l’ascens a Primera Catalana una vegada fi nalitzada la darrera jornada de lliga

Josep Maresma: ‘Hem 
complert l’objectiu. 
El sènior femení ha 
d’estar, com a mínim, 
a Primera Catalana’

El cadet, campió del TOP-4 de Primera
El cadet femení ha guanyat el Top 4 de Primera Catalana, disputat el 
21 i 22 de maig a Sant Fost. Les locals van superar en semifi nals el 
conjunt amfi trió per 33 a 36 i, a la fi nal, van vèncer l’Argentona per 37 
a 33. La bona feina en defensa i l’encert en atac, liderat per les juga-
dores Laura Mesaka (17 gols) i Maria Martín (22), han estat algunes 
de les claus de l’èxit. D’altra banda, Txell Argelès va ser escollida millor 
portera del torneig. El tècnic d’aquest equip també és Pau Lleixà, qui 
ha lloat la seva plantilla pel treball realitzat durant tota la temporada. 
“És el millor premi que pot tenir l’equip”, ha dit, tot destacant que 
la victòria encara té més mèrit “perquè hem jugat amb vuit jugadores 
infantils” | SA



2828 2a quinzena | Maig 2022Esports

HANDBOL MASCULÍ. PRIMERA ESTATAL

La Salle acaba la lliga en 
una meritòria quarta posició
Ha tingut opcions de disputar l’ascens fi ns a la recta fi nal de la competició

La Salle ha aconseguit aquesta 
temporada una de les millors 
classifi cacions de la seva tra-
jectòria a la Primera Estatal, en 
acabar en una meritòria quarta 
plaça amb 44 punts, tenint op-

cions de jugar la fase d’ascens 
fi ns a les últimes jornades. El 
conjunt local es  va acomiadar 
el 14 de maig amb una victòria 
a la pista del Sabadell per 34-
36, que deixa bones sensacions 
i que suposa també l’inici d’una 

nova etapa, amb nou entrena-
dor després dels cinc anys a la 
banqueta de Pau Lleixà. 

Balanç positiu. “Marxo con-
tent per la feina feta i amb la 
consciència tranquil·la, ha-
vent treballat amb la gent de 
la casa i mantenint cada tem-
porada la categoria”, ha ma-
nifestat Lleixà, tot afegint que 
d’aquesta última campanya li 
queda “el regust de no haver 
pogut estar més amunt amb 
l’equip que s’ha fet, amb fi t-
xatges de primer nivell”. Per 
a l’entrenador, un altre aspec-
te fonamental que s’emporta 
d’aquesta etapa són les amis-
tats. “Han passat molts juga-
dors pel primer equip, tant 
dels juvenils com del sènior 
B; això vol dir que no s’ha 
perdut l’essència del club”, 
ha expressat l’entrenador, que 
seguirà vinculat a l’entitat, diri-
gint equips del planter i sent el 
director tècnic del club.

Sílvia Alquézar | Redacció

Salva Puig, nou tècnic i 
director general del club
El montcadenc Salva Puig, fi ll 
de l’exinternacional Jaume Puig, 
serà el nou entrenador del pri-
mer equip masculí de La Salle 
la pròxima temporada. Puig, que 
té una àmplia experiència com 
a jugador professional, també 
serà el nou director general del 
club. El tècnic, de 42 anys, ha 
entrenat aquesta temporada el 
conjunt femení del Granollers a 
la Divisió d’Honor. Anteriorment, 
havia dirigit la UE Sarrià, a la Di-
visió d’Honor Plata masculina, i 
la UE Handbol Calella.
En la seva etapa com a jugador, 
es va formar al planter del Gra-
nollers, on hi va ser més de 10 
temporades en tres etapes dife-
rents. També ha vestit la samar-
reta d’equips com el FC Barcelo-
na, amb qui ha guanyat els títols 
més importants, el Göppingen, el 
Toulouse i el Valladolid, a més de 
ser internacional amb Espanya.
“Hem apostat per Puig perquè 
el seu perfi l cobreix la faceta 
de tècnic i de director general”, 
ha comentat el president del CH 
La Salle, Josep Maresma, qui 
ha afegit que l’objectiu és fer un 
pas endavant en la professiona-
lització de l’entitat. “La idea és 
seguir creixent d’una manera 
sostenible perquè volem estar 
entre els millors clubs de Ca-
talunya”, ha explicat el directiu. 

En aquest sentit s’ha manifestat 
Salva Puig, qui ha avançat que 
arriba a Montcada per dur a ter-
me “un projecte a mig i llarg 
termini amb l’objectiu de fer 
créixer el club en tots els sen-
tits i situar-lo com a referència 
al més alt nivell de Catalunya”.
La directiva ja ha presentat el 
tècnic a la plantilla i s’ha posat 
el fi l en l’agulla de cara a la prò-
xima campanya. “El primer de 
tot serà construir un bloc sòlid 
i competitiu, que sigui el mirall 
de la resta d’equips del club, 
perquè el planter és molt impor-
tant. A partir d’aquí, si podem 
estar a dalt, no hi renunciarem 
a res”, ha expressat Puig | SA

BÀSQUET

La UB MiR es jugarà l’ascens 
a Primera a l’última jornada
Els locals rebran el Casal Vilafranca el 29 de maig, al pavelló Miquel Poblet

Fins a l’última jornada no es 
desvetllarà quins seran els 
equips que pujaran a Prime-
ra Catalana. En la lluita per 
les dues places al grup 5 del 
play-off d’ascens a Primera Ca-
talana, hi ha involucrats tres 
equips: la UB MiR, el Gaudí i 
l’Argentona. El club blau rebrà 
el 29 de maig al pavelló Miquel 
Poblet la visita del Casal Vila-
franca, que no ha sumat cap 
victòria en aquesta fase, mentre 
que el Gaudí –a qui els montca-
dencs van vèncer per 71 a 63 
al darrer partit jugat i van estar 
a punt de revertir els 12 punts 

de diferència encaixats a la pri-
mera volta– s’enfrontarà a casa 
a l’Argentona, el líder, amb 9 
punts. En segon lloc es troba 
el Gaudí, amb 8, i amb els ma-
teixos punts, però a la tercera 
plaça per la mitjana de cistelles, 
es troba el Montcada.

Opcions d’ascens. L’entrenador 
de la UB MiR, Joaquim Sán-
chez, ha destacat que es poden 
donar moltes casuístiques, tot 
afegint que “nosaltres hem 
de pensar només a guanyar 
el pròxim partit”. Sobre els 
resultats que poden ser bene-
fi ciosos per al Montcada, una 

victòria del Gaudí permetria 
al conjunt barceloní i a la UB 
MiR pujar de categoria, ja que 
els blaus tenen al seu favor 
l’average particular amb l’Ar-
gentona, a qui van superar el 
8 de maig per 77-92, capgirant 
aquesta vegada sí l’average par-
ticular amb l’equip del Mares-
me.
Sánchez ha fet una crida a l’afi ció 
per repetir el gran ambient que hi 
havia a la graderia al partit con-
tra el Gaudí: “Es mereix un 10 
pel seu suport incondicional i 
esperem que en aquest últim 
matx també estigui amb nos-
altres”.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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Pau Lleixà ha estat entrenador del primer equip de La Salle durant cinc temporades

La UB MiR va estar a punt de revertir la diferència de 12 punts encaixada a la pista del Gaudí
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L’afi ció de la UB MiR va donar suport al seu equip al matx contra el Gaudí
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FS MONTCADA

El juvenil fa història 
a la Copa Catalana
El conjunt jugarà la fi nal contra el Barça el 19 de juny

El juvenil A del FS Montcada 
ha fet història ja que, per primera 
vegada, un equip del club dispu-
tarà una fi nal de la Copa Catala-
na. El conjunt de Darío Martínez 
va guanyar el 19 de maig el Fut-
sal Mataró per 4-6 en la semifi nal 
disputada a la capital del Mares-
me. L’equip local, que va fer un 
gran partit, s’enfrontarà a la fi nal 
al FC Barcelona, que va eliminar 
l’Industrias Santa Coloma a l’al-
tra semifi nal.
“Arribar a la fi nal és una fi ta 
històrica per al club, ja que 
mai s’havia aconseguit. A més, 
en les circumstàncies actuals, 
amb pocs jugadors disponi-
bles, semblava impossible”, ha 
manifestat el tècnic. Per al porter 
Martí Puig, la classifi cació té un 
valor afegit per a un equip com 

el FS Montcada: “Disputar una 
fi nal té molt de mèrit però, en 
el nostre cas, encara en té més 
perquè no érem favorits”, ha 
expressat el jugador.
Per la seva banda, el president 
del FS Montcada, Miquel Parra, 
ha felicitat l’equip “per aquest 
èxit històric” i ha agraït a l’afi ció 
el suport rebut a Mataró. “Per al 
club, jugar la fi nal és una gran 
alegria i un motiu d’orgull. A 
la plantilla, hi ha alguns juga-
dors que estan al club des que 
són prebenjamins, el que vol 
dir que al planter s’està fent un 

gran treball”, ha dit el directiu. 

Difi cultat. Guanyar la fi nal 
no serà gens fàcil, ja que el FS 
Montcada s’haurà d’enfrontar al 
rival més fort de la Divisió d’Ho-
nor Estatal. El Barça ha quedat 
campió del grup 3 amb 83 punts, 
amb només una derrota. Els 
blaugrana van superar els mont-
cadencs als dos partits, per 0-8 i 
12-1. “A la lliga, ens han passat 
per sobre perquè vam intentar 

jugar de tu a tu. Ara toca do-
nar una volta al plantejamentt 
i, per què no, somiar desperts”, 
ha expressat Martínez.
En opinió de Puig, la diferència 
entre el Barça i el FS és que el 
seu equip jugarà sense cap tipus 
de pressió perquè no és el favo-
rit: “El FC Barcelona sempre 
té l’obligació de guanyar. Nos-
altres anirem a gaudir la fi -
nal; pel fet d’haver-hi arribat, 
ja ens considerem campions”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La plantilla del FS Montcada juvenil celebra el passi a la fi nal de la Copa Catalana
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Una acció del derbi entre el FB Montcada i el FS Montcada B, jugat a la Zona Esportiva Centre
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FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ

El FS Montcada B no depèn 
d’ell mateix per quedar segon
El FB Montcada encara té opcions de continuar a la categoria si guanya el darrer partit

El primer equip 
lluitarà per 
la salvació al 
darrer partit 

El FS Montcada es jugarà la 
permanència a Tercera Nacional 
a l’última jornada de lliga. Els 
montcadencs són al dotzè lloc, 
amb 37 punts, a tan sols un del 
descens. L’equip rebrà la visita 
del Grups Arrahona, penúltim 
classifi cat amb 20 punts, ja des-
cendit. L’equip jugarà el 29 de 
maig (16h) al pavelló Miquel Po-
blet, mentre que els rivals direc-
tes ho faran un dia abans. 
“Depenem de nosaltres matei-
xos. Si l’Hospitalet o l’Eixam-
ple perden dissabte –ambdós 
estan empatats a 36 punts–, ju-
garem amb la tranquil·litat 
d’haver assolit la permanèn-
cia”, ha explicat Amigo. El seus 
rivals són clubs de la part alta de 
la taula, tot i que no es juguen 
res. “Esperem que siguin legals 
i que donin la talla com han fet 
durant tota la temporada”, ha 
indicat el tècnic.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip de Darío 
Martínez va eliminar 
en semifi nals el Futsal 
Mataró per 4-6

El FS Montcada ha vist reduï-
des les seves opcions d’ascens 
al grup 2 de Segona Divisió, 
després de la derrota contra 
l’Inter Sentmenat per 4-5 al 
partit disputat al pavelló Mi-
quel Poblet el 22 de maig. El ri-
val s’ha consolidat a la segona 
posició, amb 46 punts, a falta 
d’una jornada. Per contra, els 
montcadencs són tercers, amb 
tres punts menys. “Per pujar, 

hem de guanyar l’últim par-
tit i esperar que el Sentmenat 
perdi”, ha explicat Xavi Ro-
meo, coordinador tècnic.

Permanència. El FB Montcada, 
al mateix grup que el FS, va 
guanyar a la darrera jornada 
el Vacarisses, el cuer, per 4-6, 
mantenint així viva l’esperança 
de salvar la categoria. El con-
junt local és antepenúltim, amb 
16 punts, a dos del Grups Arra-

hona, que ja no ocupa plaça de 
descens. Per aconseguir la per-
manència, el FB ha de superar el 
Castellar el 28 de maig (16h) a 
la pista de la Zona Centre i espe-
rar que els sabadellencs punxin. 
“Està complicat, però mentre 
hi hagi punts en joc, encara 
queda esperança”, ha indicat el 
capità, José Luis Carrasco.
El FB i el FS van jugar el 14 de 
maig el derbi de la segona volta, 
amb victòria del FS per 3-6.

Sílvia Alquézar | Redacció
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La plaça de l’Església es va 
omplir de gom a gom el 21 de 
maig a la tarda per veure, a la 
pantalla gegant instal·lada per 
l’Ajuntament, la fi nal femenina 
de la Champions League i do-
nar suport a la jugadora local 
Claudia Pina, del FC Barcelo-
na. El conjunt blaugrana no va 
poder trencar l’hegemonia de 
l’Olympique de Lyon, que va 
sumar la seva vuitena victòria 
a la competició per 1-3.
Les 200 cadires que el consisto-
ri va posar a disposició del pú-
blic es van exhaurir ràpidament 
i molta gent va seguir el partit 
dempeus. En un ambient festiu 
i amb molta canalla, la plaça 
va viure intensament la fi nal 
durant els 90 minuts, malgrat 
que aviat el conjunt francès va 
imposar la seva superioritat i 
experiència. Un dels moments 

més esperats va ser l’entrada al 
terreny de joc de la futbolista 
local al minut 75, debutant així 
en una fi nal de la Champions. 
Abans de començar el partit, 
l’organització va emetre un 
missatge d’agraïment de la ju-
gadora per a l’afi ció.

Visibilitzar l’esport femení. Les 
autoritats municipals tampoc 
es van voler perdre el partit. 
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), ha destacat a través de 
les seves xarxes socials “l’am-
bientàs que es va viure, amb 

la plaça a vessar”.  L’edil 
també va enviar un missatge 
d’ànims a la jugadora montca-
denca i el seu equip: “No ha 
pogut ser, però igualment 
sou campiones”. 
Per la seva banda, el regidor 
d’Esports, Gerard Garrido 
(ERC), va manifestar dies abans 
del partit “l’orgull de tenir una 
montcadenca com a referent a 
l’elit de l’esport que porta ar-
reu el nom de la ciutat”. 
La fi nal també va servir per rei-
vindicar la igualtat de gèneres 
en l’esport. Jordi Gómez, pre-
sident de la Penya Blaugrana 
de Montcada, va comentar en 
acabar el matx que “a la fi nal 
de fa quatre anys contra el 
Lyon, èrem quatre gats veient 
el partit en un bar. Enguany, 
la plaça s’ha omplert i això és 
una fi ta molt important per 
a l’esport femení”.

Excel·lent paper de la Joventut 
Atlètica Montcada al Campionat 
de Catalunya Màster en pista 
a l’aire lliure, disputat el 15 de 
maig a Castellar. Juan Luis Ra-
món Lopo (M35) i Daniel Ru-
eda (M40), a la cursa del 3.000 
metres obstacles, i Esther Cruz, 
als 800 metres, van aconseguir 
la medalla d’or en les seves res-
pectives categories. Pedro Or-
dóñez (M35), als 5.000 metres, 
i Esther Cruz (M35), als 3.000, 

van obtenir el guardó de plata. 
Carles Cera (M35) i Eva Pupim 
(M45), als 5.000 metres, i Juan 
Raya (M50), als 800, van gua-
nyar el bronze. La JAM també 
va participar el 8 de maig a la 

Marató de Barcelona, destacant 
la marca d’Óscar Campos, amb 
un registre de 2 hores, 53 segons 
i 3 segons. També hi van partici-
par Josep M.. Felipe (3h 04’59’’) i 
Santi Royo (3h 52’39’’).

FUTBOL FEMENÍ

L’Ajuntament instal·la una pantalla gegant per veure la fi nal de la Champions

La plaça de l’Església s’omple 
per donar suport a Claudia Pina 

Les autoritats locals 
destaquen l’ambient 
viscut i reivindiquen   
la igualat de gèneres 
en l’àmbit esportiu

Sílvia Alquézar | Montcada

Daniel Rueda i Juan Luis Ramón Lopo (dreta), amb la medalla d’or guanyada als 3.000 obstacles
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Vista de la plaça de l’Església des del balcó de l’Auditori Municipal, amb pràcticament totes les cadires exhaurides al començament del matx

Quatre equips de la UB MiR 
guanyen la segona fase

BÀSQUET

El cadet del FB Sant Joan At. 
puja a la Primera Divisió

La UB MiR va homenatjar el passat 21 de maig els quatre equips del 
planter que han guanyat la segona fase de les seves respectives lligues. 
L’acte va tenir lloc a la mitja part del partit entre el primer equip i el 
Gaudí, al pavelló Miquel Poblet. Els blocs que han acabat primers són 
el cadet masculí –nivell B2–, l’infantil masculí –A1– i els minis A –B2– i 
B –C1–. Dos d’aquests conjunts han fet la temporada perfecta, ja que 
no han perdut cap matx. Es tracta del mini A, amb 10 triomfs al grup 
7, i l’infantil masculí, amb nou victòries al grup 2. A la foto, el mini B, 
que va exhibir la samarreta que s’ha fet la plantilla per recordar aquesta 
gran temporada | SA
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El cadet masculí del FB Sant Joan Atlètic es va proclamar campió de 
lliga quan encara faltaven tres jornades perquè acabés la lliga. L’equip, 
entrenat per Daniel Baena, ha fet història en aconseguir el primer títol 
per a l’entitat, creada aquesta temporada. Els montcadencs han acabat 
primers, amb 70 punts, al grup 45 de Segona Divisió. Han guanyat 23 
partits, n’han empatat un contra l’EF Ripollet i n’han perdut un altre 
contra el FB Montcada, el segon classifi cat, amb 61 punts | SA

Els veterans del Santa María 
s’adjudiquen el títol de lliga
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L’equip de veterans de la UD Santa María s’ha proclamat campió de la 
lliga ACTEA (Associació Cultural Esportiva d’Empreses i Agrupacions), 
fent una gran temporada. Els montcadencs participaran a partir d’ara 
a la fase provincial amb l’objectiu de seguir aconseguint bons resultats 
i aspirar a classifi car-se per a les semifi nals. El conjunt de Terra Nostra 
juga a la categoria de Preferent, dissabtes al matí, i enguany ha sumat 
un total de 15 punts, amb 5 victòries i tres derrotes | SA

Set medalles 
al Campionat 
català en pista 
a l’aire lliure
Sílvia Alquézar | Redacció

U
D

 S
AN

TA
 M

AR
ÍA

ATLETISME



312a quinzena | Maig 2022 31Esports

La Regidoria d’Esports organitza, 
amb el suport del FB Montcada, 
la primera edició d’un torneig de 
futbol amb equips inclusius i un 
altre de futbol femení. Dissabte, 
4 de juny,  l’estadi de la Ferreria 
acollirà, de 10 a 14h, la compe-
tició de futbol inclusiu, amb la 
participació de l’Adimir –l’equip 
amfi trió, a la foto–, el Sabadell, el 
Vedruna i el Cornellà.
L’endemà, els protagonistes se-
ran els conjunts femenins. De 
10 a 14h, hi haurà a l’estadi de 
la Ferreria la competició dels 
conjunts alevins i cadets, mentre 
que de 16 a 20h es disputaran 
els partits dels sèniors. 

Tir amb arc. El CCTA farà dissab-
te, a l’exterior del Miquel Poblet, 
una exhibició en línia (10h) | SA

Ampliat el termini 
d’inscripció a 
la Milla Urbana

Tornejos de futbol inclusiu i femení  
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La inscripció fi nalitzarà el 31 
de maig, a les 18h. Aquest 
any, la Milla Urbana torna des-
prés de dos anys d’absència a 
causa de la pandèmia. La pro-
va, que arriba a la 15a edició, 
se celebrarà a la Rambla dels 
Països Catalans i anirà a càr-
rec de la Regidoria d’Esports i 
la Joventut Atlètica Montcada. 
La reserva s’ha de fer per mitjà 
del web jam.cat i el preu és de 
5 euros. Una hora abans de la 
cursa també es podrà realitzar, 
però el preu serà de 7 euros | SA
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Endansa triomfa al 
torneig multidisciplinar
El club guanya sis medalles d’or i quatre de plata

El Club de Ball Esportiu En-
dansa ha fet un excel·lent pa-
per al Campionat de Catalu-
nya multidisciplinar que va 
organitzar els dies 21 i 22 de 
maig la Federació de Ball Es-
portiu de Catalunya a Salou.
El conjunt Chiquimonkeys 
ha tornat a proclamar-se cam-
pió de Catalunya de hip-hop 
i el duet format per Laura i 
Maria Montoro ha fet el pri-
mer pòdium en la modalitat 
de Performing arts. 

Altres premis. El grup Azúcar, 
que competeix en categoria 
absoluta-adult/màster, s’ha pro-
clamat campió de Catalunya 
en les modalitats de samba, txa 
txa txà, rumba, jive i combi lla-
tí, mentre que Revolution, de 
la mateixa categoria, ha acon-
seguit la segona posició en la 
modalitat de combi llatí.
El grup Chayanne (júnior 
màster) també s’ha proclamat 
campió en les modalitats de txa 

txa txà i jive, i subcampió en 
samba i combi llatí, mentre que 
Shaki Shaki, de la mateixa cate-
goria, ha fet el primer pòdium 
en la modalitat de combi llatí i 
samba i el segon, en txa txa txà 
i jive. En parelles, Marina Ro-
dríguez i Rafa Rodríguez i Su-
sana López i Francisco Carre-
tero han guanyat el campionat 
de Catalunya (sènior 2 llatí).

Laura Grau | Redacció

Maria i Laura Montoro, or en performing art

BALL ESPORTIU FESTA MAJOR 2022

Final territorial de bàsquet infantil masculí
En el marc de la Festa 
Major, el pavelló Miquel 
Poblet acollirà el 4 i el 5 
de juny la fi nal territorial 
de Barcelona de bàsquet 
en la categoria d’infantil 
masculí del nivell A1. Hi 
participaran la UB MiR, 
que ha quedat campi-
ona imbatuda del seu 
grup a la lliga regular, el 
Vic, el Ribes, el Mataró, 
l’Esparraguera, la Safa 
Claror, El Masnou i Les 
Corts. Els montcadencs, 

sota les ordres de José 
Darwin Iglesias, debuta-
ran dissabte a les 9.30h 
contra Les Corts. L’en-
demà es disputaran les 
semifi nals. En el cas que 
es classifi qui el conjunt 
local, jugarà a les 9.30h. 
La gran fi nal tindrà lloc el 
mateix dia, a les 17.30h. 
A la foto, les autoritats 
municipals i els directius 
de la UB MiR, davant del 
cartell ofi cial del campio-
nat, al Miquel Poblet | SA

U
B 

M
IR



Afi cionat a la música alternativa des de l’adolescència, va començar a formar-se com a percussio-
nista als tallers de l’Espai Jove Can Tauler, on va fer els primers concerts amb el seu amic de la infàn-
cia i company de l’escola La Salle, Rubén Sierra, i Adrià Salas, amb els quals va fundar La Pegatina. 
Llicenciat en Sistemes de Telecomunicacions, So i Imatge, la seva evolució com a músic està lligada 
a la trajectòria de la banda i al seu característic mestissatge musical, que l’ha esperonat a anar més 
enllà de la bateria i el caixó i explorar la sonoritat d’instruments d’altres cultures com els bongos, les 
congues o la darbuca. A més de ser el percussionista, Ovidi és el responsable de la comptabilitat del 
grup, constituït en una petita empresa formada per una quinzena de persones. La banda acaba de 
publicar el seu desè àlbum, ‘Hacia otra parte’, que va néixer durant la pandèmia, igual que la seva 
primera fi lla, Sia, qui amb poc més d’un any ja és fan de La Pegatina. 

‘Per arribar on estem, 
t’ho has de currar molt’

S’imaginava que acabaria vivint 
de la música?
Des que era adolescent, m’entu-
sias mava la música, especialment 
el grups alternatius. El Rubén i 
jo preferíem els concerts a les 
discoteques i èrem els rarets de 
la classe perquè teníem gustos 
diferents de la majoria. Quan 
vam començar a tocar, ho feiem 
per divertir-nos, però sense cap 
pretensió. I mira on som ara! L’any 
vinent complirem 20 anys i tenim 
corda per estona. 
Quin és el secret de l’èxit de La 
Pegatina?
Reconec que és una sort poder 
viure de la música, però també haig 
de dir que per arribar on estem, 
t’ho has de currar molt.  Des de la 
vessant creativa, treba llem sempre 
en equip a partir d’una idea inicial 
d’Adrià, Rubén o Roman, que va 

prenent forma amb les aportacions 
de la resta del grup. Des del punt 
de vista operatiu, funcionem com 
una petita empresa. 
Quin rol fa cadascú?
Com a periodista, Adrià és la cara 
més mediàtica; Rubén és l’expert 
en màrqueting i jo m’ocupo de la 
gestió econòmica. Hi ha algunes 
feines que deleguem en altres 
professionals, però el control el 
tenim nosaltres i la sort és que hi 
ha una gran implicació de tots els 
membres de la banda.
Pocs grups de música es 
constitueixen en empresa.
Sí, però és l’única manera d’acon-
seguir una certa estabilitat en 
un món tan incert com el nostre. 
Durant la pandèmia, ens vam 
poder acollir a un ERTO i, en el 
meu cas, vaig gaudir d’un permís 
de paternitat en néixer la meva fi lla.

El nou disc també va néixer en 
plena pandèmia.
Un cop es va cancel·lar la gira, vam 
decidir aprofi tar aquells mesos 
per explorar noves sonoritats amb 
artistes d’altres països que vivien 
la mateixa situació d’aturada que 

nosaltres. Compartíem propostes 
per videoconferència i les anàvem 
treba llant cadascú per la seva 
banda. Aquest va ser l’embrió del 
nou disc, on nou dels deu temes 
són col·laboracions internacionals.
La Pegatina sempre ha tingut 
aquest caràcter col·laboratiu.

Durant les nostres gires per més de 
35 països hem tingut el privilegi de 
conèixer altres artistes i enriquir-
nos amb noves infl uències. Aquest 
disc és la màxima expressió 
d’aquesta voluntat d’experimentar 
i incorporar altres paisatges mu-
si cals, des de la bossa nova de 
Flavia Coelho (Brasil), fi ns al rock 
de La Vela Puerca o Los Auténticos 
Decadentes (Mèxic), dos grups 
referents per a nosaltres.
Ser percussionista a La Pegatina 
deu ser un repte.
Gràcies a aquesta recerca de ritmes 
i infl uències, he anat incorporant 
instruments de diferents tradicions 
musicals. Això m’ha permès evolu-
cio nar com a músic i aportar sono-
ritats noves al grup.
Diuen que el públic de cada país 
és diferent.
Sí, és veritat. Un dels que més em 

va sorprendre és el del Japó. La 
gent anava amb la seva tovalloleta 
per netejar-se la suor, no es tocava 
mentre ballava i formava fi les a 
l’hora de comprar el marxandatge.
Algun projecte en cartera?
Al novembre, tenim previst 
publicar un EP amb sis temes en 
català. Feia temps que cantàvem 
en altres llengües i ens venia molt 
de gust.
Què opina del panorama musical 
de Montcada?
Hi ha molts grups de gent jove i 
artistes emergents com Lil Russia 
o Ladilla Rusa, però fal ten llocs 
d’assaig i cicles de concerts com 
el que va fer recentment el Cafè 
Colon, que donin visibilitat als grups 
i els permetin adquirir experiència 
davant del públic. També seria 
interessant que Montcada tingués 
una Escola Municipal de Música. 

‘Explorar instruments 
de diferents tradicions 
musicals, m’ha 
permès evolucionar’

Músic de La Pegatina
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