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Les urgències nocturnes 
segueixen tancades PÀG. 5

Programa d’activitats lúdiques 
al llarg de tot l’estiu PÀG. 9

La piscina d’estiu, que obrirà el 17 de juny, oferirà activitats variades als usuaris  PÀG. 23
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COMERÇ LOCAL

DEMANDA D’OMBRA
Una de les peticions que fan molts 
paradistes a l’Ajuntament és la instal·lació 
de tendals per aplacar la calor a l’estiu
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Bona part dels paradistes assegura que amb el canvi d’ubicació el mercat dels dimecres ha guanyat afl uència de públic

L’Ajuntament decideix mantenir el mercat 
ambulant a l’actual emplaçament

Quan es compleixen dos anys 
des del trasllat provisional del 
mercat ambulant del nucli urbà 
al Pla d’en Coll, motivat per 
la pandèmia, l’Ajuntament ha 
anunciat que  l’actual emplaça-
ment serà el defi nitiu. La decisió 
respon al balanç positiu que fa 
l’administració de com ha fun-
cionat fi ns ara l’experiència. “Al 
Camí de la Font Freda l’espai 
és més ample, no hi ha proble-
mes d’aparcament, ni tampoc 
hi ha el grau d’afectació al ve-
ïnat que hi havia al centre pel 
que fa a la mobilitat de vehicles 
i l’accés als pàrquings particu-
lars i als habitatges”, ha explicat 
el regidor de Comerç i Turisme, 
Salva Serratosa (ERC).
Els arguments de la corporació 
local també són compartits per 
bona part dels paradistes i de la 
clientela. En una enquesta a peu 
de carrer, La Veu ha constatat 
que la majoria d’opinions són 
positives. L’amplitud del Camí 
de la Font Freda permet als vi-
sitants recórrer el mercat sense 
aglomeracions i tant comerciants 
com compradors poden estacio-
nar als aparcaments públics que 
hi ha ben a prop –l’antiga pista 
d’atletisme que el consistori obre 
expressament cada dimecres al 
matí i el pàrquing que hi ha sota 
l’autopista. 
No obstant això, també hi ha 
marge de millora. Entre les pro-
postes més compartides hi ha 
que l’Ajuntament instal·li tendals 
per mitigar la calor que fa a l’es-
tiu i que es posi algun tipus de 
reclam al fi nal del recorregut de 
l’activitat per atraure el públic. “La 
compra de tendals l’estudiarem 

Pilar Abián | Pla d’en Coll

L’activitat es va traslladar al Pla d’en Coll ara fa dos anys a causa de la pandèmia per garantir les distàncies de seguretat

La Regidoria de Comerç i Turisme 
ha iniciat un procés per crear una 
marca per al comerç del munici-
pi. L’objectiu de la iniciativa, que 
cosntarà d’un lema i una imatge, 
és promoure la relació de proxi-
mitat amb la clientela. El regidor 
de Comerç i Turisme, Salva Ser-
ratosa, ha explicat que es tracta 
que els mateixos comerciants si-
guin els que decideixen el lema 
fi nal i es facin seva la marca.
Amb aquest objectiu, dues dina-
mitzadors comercials s’estan po-
sant en contacte amb els comer-
ciants, via telefònica i presencial, 
per tal de presentar la campanya 
i actualitzar les seves dades. Els 

comerciants poden presentar els 
seus suggeriments per whatsapp 
al número de telèfon 674 771 
982. 
Un jurat format per professio-
nals de la comunicació i repre-
sentants de les associacions de 
comerciants escollirà les tres 
millors propostes i les tornarà 
a presentar als establiments 
comercials per acabar de tri-
ar l’opció guanyadora. Un cop 
es disposi del lema més votat, 
s’encarregarà a una empresa 
de disseny gràfi c l’elaboració 
de la imatge que constituirà la 
marca defi nitiva del comerç de 
proximitat del municipi | LR

En projecte, la creació d’una 
marca pròpia per al comerç local

NOVETAT

‘L’espai és més ample, 
no hi ha problemes 
d’aparcament ni el grau 
d’afectació al veïnat 
que hi havia al centre’

Salva Serratosa
Regidor de Comerç

cara a l’any vinent, perquè no 
disposem de pressupost per fer-
la enguany i, respecte la distàn-
cia total del recorregut, un cop 
es puguin reduir les separaci-
ons entre parades, tot quedarà 
més concentrat”, ha manifestat 
Serratosa.
Actualment el mercat ambulant 
compta amb una setantena de 
parades de les quals una quaran-
tena són de productes tèxtils, una 
quinzena estan dedicades a l’ali-
mentació i la resta, a productes 
diversos com calçat, parament 
de la llar, bijuteria i adrogueria. 

Decepció. La manera en que 
l’Ajuntament ha pres la decisió 
de no moure el mercat no ha 
agradat a l’associació de comer-
ciants Montcada Centre Comerç 
(MCC), que ja es va posicionar 
en contra de traslladar-lo al Pla 

d’en Coll al juny del 2020. L’en-
titat proposava  mantenir l’activi-
tat al nucli urbà, ampliant l’espai 
a ocupar fi ns al carrer Guadiana, 
el passeig Jaume I o el mateix 
carrer Major, i va reclamar al go-
vern el compromís per escrit del 
retorn a la situació anterior un 
cop passés la pandèmia.
“Durant aquests dos anys hem 
trobat a faltar reunions periò-
diques de valoració conjunta, 
amb tots els agents implicats, 
sobre com estava funcionant 
el nou emplaçament”, ha ma-
nifestat la presidenta de l’MCC, 
Helena Abril. “Lamentem –ha 
afegit– que el govern munici-
pal hagi pres la decisió de for-
ma unilateral quan, en el mo-
ment en què es va procedir al 
trasllat, sempre ens va dir que 
seria una mesura provisional i 
no ha estat així”.

L’MCC lamenta que 
el govern hagi pres 
la decisió ‘de forma 
unilateral’, sense 
haver-la debatut amb 
els agents implicats

Actualitat
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Pepe Coy

‘Ha estat un canvi 
molt positiu’

‘Visc al centre, però 
prefereixo venir aquí’

‘L’espai està molt bé, 
és més còmode’

Jo visc al carrer Santiago i abans 
tenia el mercat a la porta de casa, 
però prefereixo venir aquí. Reconec 
que al principi em va costar, però 
ja m’hi he acostumat i així camino. 

Visc a Mas Duran i ara el mercat em 
queda més a prop i em resulta més 
còmode. Encara que no vinc cada 
setmana, m’agrada passar-m’hi per-
què l’oferta és molt variada.

Fa 60 anys que vinc al mercat 
i m’agrada molt el canvi. Abans 
hi havia d’anar sempre caminant 
i aquí hi ha més amplitud i puc 
aparcar sense problemes. 

Antònia Peña Isabel Carpio M. Carmen Aguilera

‘Abans el tenia més a 
prop de casa’

‘M’agradava més quan 
estava al centre’
M’agradava més quan el mercat 
estava al centre, hi veia més gent, 
tot i que també hi havia queixes 
veïnals pel tema dels pàrquings. 
Ara segueixo venint, però no tant. 

Visc a Can Sant Joan i preferia el 
mercat on era abans, el tenia més a 
prop, encara que ara l’espai és més 
ample. No m’agrada agafar l’autobús 
i ara em costa més venir fi ns aquí.

Tina Abello

M. José Cutillas

‘Aquí estem més 
contents’

‘En general, hem 
sortit guanyant’

‘L’actual localització 
és molt millor’

A mi em va millor aquí, podem des-
carregar i aparcar sense problemes. 
En general, hem sortit guanyant, tot 
i que podem millorar si l’Ajuntament 
posa tendals per mitigar la calor.  

Estem molt bé aquí. L’actual localit-
zació és més àmplia i ve més gent 
a comprar. Crec que cap paradista 
vol tornar a patir els problemes que 
teníem per carregar i descarregar.

Porto 40 anys venint al mercat i he 
viscut tres canvis d’emplaçament. 
Aquí estem més contents, l’espai 
és més ample i no molestem els 
veïns. Es treballa més a gust.

Carlos Chuecos Juan M. Molina Jaime Martín

‘El mercat ha d’estar 
al nucli urbà’

‘Estaria bé una parada 
de reclam al fi nal’
M’ha tocat a la punta, però no em 
queixo, la clientela em ve a buscar 
perquè li agrada el gènere que tinc. 
Tot i així, estaria bé posar algun re-
clam al tram fi nal del mercat.

Per a mi, el canvi ha estat fatal. 
M’ha tocat estar a l’últim tram on no 
hi passa molta gent. Quan plou, fa 
molt d’aire i a l’estiu, molta calor. El 
mercat ha d’estar al centre.

Àngel Ballesteros

CLIENTELA

PARADISTES

L’amplitud i l’aparcament, els punts més valorats
VEURE VÍDEO A LAVEU.CAT
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Notícies RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
El servei municipal, que és gratuït, canvia 
d’horari i passa a funcionar de diumenge 
a divendres, a la nit

El govern municipal –ECP i 
ERC– va donar compte al Ple 
de maig del tancament del pres-
supost del 2021 que, segons va 
manifestar el president de l’Àrea 
Econòmica, Gerard Garrido 
(ERC), confi rma la bona evo-
lució de les fi nances de l’Ajunta-
ment: “Hi ha diferents indica-
dors positius; en tres anys hem 
reduït el deute del 75 al 40%, 
hem tancat l’exercici de l’any 
passat amb 3,3 milions a tre-
soreria i hem reduït el termini 
de pagament a proveïdors per 
sota dels 30 dies que marca la 
llei”. L’edil atribueix aquesta mi-
llora substancial respecte al 2015 
–quan es va formar l’actual exe-
cutiu– a la tasca que està fent el 
personal del consistori i, especial-
ment, el de l’Àrea que presideix. 
Els grups de l’oposició –PSC i 
Cs– van valorar positivament 
l’esforç fet pel govern i el perso-
nal tècnic per sanejar els comp-
tes municipals, tot i que el grup 
taronja es va abstenir, entenent 
que cal millorar alguns aspectes 
recollits en l’informe emès per 
l’interventor.

Actuacions previstes. Gràcies al 
tancament en positiu del passat 
exercici, Garrido va anunciar 
que es podrà augmentar el capí-
tol destinat a inversions, que pas-

sarà de 2 milions a 2,7. El Ple va 
aprovar destinar 450.000 euros 
d’aquest import a diferents pro-
jectes, entre els quals destaquen 
una rampa a Can Cuiàs (60.000 
euros) per afavorir la mobilitat i 
millorar l’accés als blocs de pisos 
més antics del barri; la reparació 
de la coberta de la pista esportiva 
del parc del Turó Blau (90.000 
euros) i l’adquisició d’habitatge 
pel sistema de tempteig i retracte 
(100.000 euros), entre d’altres.
El Ple també va acordar anul·lar 
el procediment d’adjudicació del 
servei de les escoles bressol mu-
nicipals Camí del Bosc, Can Ca-
samada i Mitja Costa –aprovat a 
la sessió de març– per tal d’estu-
diar si és possible incorporar les 
demandes de millores salarials 
de les treballadores dels centres.

Mocions. El text presentat per 
ECP que recull les reivindica-
cions de la Interassemblea de 
docents Montcada en lluita –for-
mada per professorat dels tres 
instituts públics i les escoles El 
Turó i Reixac– i que reclama 

PLE DE MAIG

L’Ajuntament destinarà a inversions part 
de la liquidació del pressupost del 2021
El govern dona compte del tancament del passat exercici amb 3,3 milions en positiu i la rebaixa del deute fi ns al 40%

P. Abián/ L. Grau | Redacció Aprovada la moció 
presentada per ECP en 
suport a les demandes 
dels docents de 
l’educació pública 
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El Ple va aprovar per unanimi-
tat suspendre durant un any 
l’atorgament de llicències en 
l’àmbit afectat per la modifi ca-
ció puntual del PGM a la zona 
Montcada Nord-Parc de la 
Riera Seca, a tocar amb la 
Llagosta, al límit amb els polí-
gons Can Milans i Pla d’en Coll. 
Amb aquesta mesura, el go-
vern vol disposar de temps per 

estudiar les alternatives d’or-
denació urbanística del sector 
després que el TSJC hagi anul-
lat les dues propostes fetes fi ns 
ara. El passat setembre es va 
aprovar en Ple un avenç del 
nou text que, de moment, ja 
ha rebut l’informe favorable de 
l’Ofi cina d’Avaluació Ambiental 
i de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de l’AMB | PA

Suspès l’atorgament de llicències 
a la zona nord de Montcada

més recursos per a l’educació 
pública i polítiques educatives de 
consens va ser aprovat, encara 
que amb votacions diferenciades 
per part d’ERC i Cs. Els repu-
blicans van votar en contra dels 
punts referents a la retirada del 
nou currículum i el nou calenda-
ri escolar i es va abstenir en el 
punt que demana la derogació 
del decret de plantilles. El grup 
taronja, per la seva banda, va 
votar contra la defensa de la im-
mersió lingüística, tot apostant 
per una educació trilingüe en 
castellà, català i anglès. Els grups 
majoritaris –ECP i el PSC– es 
van posicionar a favor de la mo-
ció en la seva totalitat. 
El Ple també va desestimar dues 

Representants de la Interassembla van intervenir durant el debat de la moció que recull les reivindicacions dels docents dels centres públics

mocions més presentades per Cs 
–per crear més parcs de cal·listènia 
i un cens d’activitats i locals comer-

cials– en ser propostes ja previstes 
o executades pel govern.

VÍDEO A LAVEU.CAT
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URGÈNCIES NOCTURNES

La Taula per la Salut i la Favmir 
temen que l’acord polític entre el 
Govern i el grup parlamentari 
d’En Comú Podem (ECP) per 
reobrir les urgències nocturnes 
al CAP Montcada quedi en pa-
per mullat, ja que cinc mesos 
després del seu anunci no s’ha 
registrat cap avenç sobre el tema. 
Així ho van denunciar els dos 
col·lectius a la manifestació que 
van convocar el 2 de juny des de 
la plaça Lluís Companys fi ns la 
Casa de la Vila, la primera que 
es fa després de la pandèmia –
fi ns ara només s’havien reprès 
les concentracions mensuals da-
vant de l’ambulatori. 

Retrets. “Portem 11 anys de 
lluita per recuperar les urgèn-
cies i, lamentablement, tornem 
a constatar que el Govern in-
compleix la seva paraula i con-
tinua marejant-nos amb xifres, 
calendaris i excuses de tota 
mena”, va dir un dels portaveus 

veïnals, José M. Guerra, durant 
la lectura del manifest. La mani-
festació va comptar amb la pre-
sència del parlamentari d’ECP, 
David Cid, a més de l’alcaldessa 
Laura Campos –també dels co-
muns–, regidors del seu grup i 
també de l’oposició –PSC i Cs. 
Cid va defensar el paper de l’al-
caldessa “que està batallant 
amb el departament de Salut 
perquè compleixi el seu com-

promís” i va advertir al govern 
autonòmic –format per ERC i 
Junts– que “si no aplica l’acord 
signat, no comptarà amb el 
nostre suport per tirar enda-
vant els pressupostos de l’any 
vinent”. 
Per la seva banda, Campos va 
mostrar la seva indignació da-
vant dels plantejaments del Go-
vern, que qüestiona la necessitat 
de reobrir el servei argumentant 

que la població té diferents alter-
natives per acudir a les urgències 
per la nit, donada la proximitat 
del municipi a Barcelona i els seus 
serveis. “La ubicació geogràfi ca 
no pot ser un motiu per supri-
mir serveis que són nostres”, va 
criticar l’alcaldessa, qui va instar 
el moviment veïnal a continuar 
la seva lluita al carrer per refor-
çar la pressió política des de les 
institucions.

Laura Grau | Montcada

Crítiques contra la Generalitat per 
no haver reobert encara el servei
La Taula per la Salut i la Favmir acusen el Govern autonòmic d’incomplir l’acord a què va arribar amb ECP

Els manifestants van recórrer el tram entre el CAP Montcada i la Casa de la Vila, on es va llegir un manifest i va intervenir l’alcaldessa
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Tractament 
contra les 
paneroles i 
el mosquit tigre

L’Ajuntament ha realitzat un 
tractament intensiu al sistema 
de clavegueram a diversos car-
rers de Montcada, especialment 
a Mas Duran, per actuar contra 
les paneroles, que han proliferat 
més en les darreres setmanes a 
causa de la sequera. L’actuació 
la va explicar el regidor de Salut 
Pública, Oriol Serratusell (ECP), 
durant el Ple del mes de maig 
arran d’una pregunta de la por-
taveu de Cs, Ana Pellicer.

Actuació anual. El consistori tam-
bé ha iniciat la campanya 2022 
de tractament i prevenció del 
mosquit tigre, que consisteix a 
realitzar tractaments periòdics 
entre els mesos de maig i setem-
bre als embornals i arquetes de 
drenatge d’aigües pluvials i fonts 
públiques a la via pública i als 
patis d’escoles públiques i equi-
paments municipals. El producte 
emprat per al tractament és total-
ment innocu per a les persones 
i animals i actua selectivament 
sobre les larves dels mosquits.

Pilar Abián | Redacció
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ELECCIONS MUNICIPALS 2023

La direcció de Cs torna a triar 
Ana Pellicer com a alcaldable
El partit confi a en la portaveu del grup municipal per mantenir la representativitat al Ple 

L’actual portaveu del grup muni-
cipal de Ciutadans, Ana Pellicer, 
serà l’alcadable de la formació 
a les properes eleccions munici-
pals. “És un valor segur, una 
aposta guanyadora i estem 
convençuts que farà una fei-
na extraordinària”, va dir el 
portaveu del partit al Parlament 
de Catalunya, Nacho Martín, 
durant la presentació de la can-
didata que va tenir lloc el 27 de 
maig, en una carpa instal·lada a 
Montcada Nova.
Martín es va mostrar convençut 
que als comicis del 2023 la for-
mació mantindrà la representa-
ció a l’Ajuntament –actualment 
amb tres regidors a l’oposició. El 
diputat també va assenyalar que 
solucionar la situació de la urba-
nització Bosc d’en Vilaró, millo-
rar la seguretat al municipi i la 
lluita contra l’ocupació són les 
prioritats de Cs i es va mostrar 
crític amb la gestió de l’actual 
govern d’ECP i ERC. “Creiem 
que la feina feta no ha estat 
prou ben enfocada al benestar 
de la ciutadania”, va dir.

Repte personal. Pellicer, que serà 
la cap de llista de la formació 
per segona vegada consecutiva, 
es mostra “molt il·lusionada 
i amb ganes de seguir treba-
llant”. La candidata de Cs a l’Al-

caldia va assenyalar que el fet 
d’haver aconseguit que es limiti 
l’ús de la pirotècnia en alguns 
horaris i haver portat el cas del 
Bosc d’en Vilaró al Parlament 
han estat les principals fi tes as-
solides pel seu grup durant el 
mandat. 
Pellicer va avançar que, entre els 
temes a millorar a Montcada, Cs 
prioritza “la neteja de la via pú-
blica, la seguretat ciutadana i 
la lluita contra l’incivisme”.

Jesús Abad | Montcada Nova
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Martín: ‘Ana Pellicer 
és un valor segur i una 
aposta guanyadora per 
a Ciutadans’

El Partit Popular (PP) vol tor-
nar a tenir representació a 
l’Ajuntament i aspira a ser deci-
siu al proper govern municipal. 
Després que al 2019 es quedés 
fora del plenari i a manca d’un 
any per als comicis, la forma-
ció ha decidit renovar la seva 
executiva, nomenant David 
Zambrana com a nou president 
a la localitat –en substitució de 
l’exregidor Cristino García– i 
presentar-lo com la nova cara 
visible del partit, prenent el re-
lleu a Eva García –exregidora i 
exdiputada al Parlament i líder 
indiscutible dels populars des 
del 2000. Zambrana es postula 
també com a candidat de la for-
mació als propers comicis.

Trajectòria política. El nou pre-
sident del PP local no ha tingut 
fi ns ara projecció pública a la 
localitat, on resideix des de fa 
poc més d’una dècada, però té 
una àmplia trajectòria política, 
ja que va ser regidor a l’Ajun-
tament de Palau-Solità i Plega-
mans del 2007 al 2015 i a Santa 
Coloma de Gramanet, del 2015 
al 2019. També és membre de 
la junta directiva del PP de Bar-
celona des del 2007 i secretari 
d’Economia i Comerç de la for-
mació des del 2011.
Empresari del sector de l’hos-
taleria, Zambrana apunta quin 

serà l’eix del programa del PP 
als propers comicis: “Un pro-
jecte enfocat a la millora in-
tegral i a la dinamització de 
Montcada, centrat en les se-
ves empreses i el seu comerç i 
destinat a millorar la neteja i 
la seguretat”. 
El nou líder dels populars, que 
compta amb el suport de Da-
niel López com a secretari de 
la junta del partit, opina que 
la Policia Local necessita més 
recursos i es mostra partidari 
de més sancions per a qui in-
compleixi les ordenances. “És 
imprescindible el respecte 
a la propietat pública i a la 
privada”, ha assenyalat el polí-
tic, tot carregant contra l’actual 
executiu, entenent que és mas-
sa permissiu amb l’incivisme.

David Zambrana, elegit 
president del PP local
El partit presentarà candidatura als propers comicis

Pilar Abián | Redacció

Ana Pellicer, amb el portaveu de Cs al Parlament de Catalunya, Nacho Martín

Pellicer: ‘Estic molt 
il·lusionada i tinc 
ganes de seguir 
treballant pel municipi’

Zambrana assumeix el lideratge del PP local
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Sant Joan, la nit del foc, és la més màgica i curta de 

l’any i és sinònim de gresca i diversió. Però perquè 

aquest dia esdevingui una veritable festa, cal seguir 

uns consells bàsics per evitar incendis i accidents.

Revetlles, 
sí!! 
Precaució, 
també
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Revetlles, 
sí!! 
Precaució, 
també

És prohibit llençar objectes 
encesos a menys de 500 me-
tres de zona boscosa (com 
ara la Font del Tort, la Ser-

ralada de Marina o Vallençana) i agrícola 
(Pla de Reixac) i dels parcs urbans (Parc 
de la Llacuna o Parc de les Aigües).

Vigileu amb els petards! 
Compreu-los en establi-
ments autoritzats i vigileu 
que els infants utilitzin pro-
ductes apropiats per a la 

seva edat. No els guardeu a les butxa-
ques, no els llenceu contra ningú i no els 
poseu dins d’ampolles o totxanes. Les 
sis casetes que l’Ajuntament ha auto-
ritzat estan situades al carrer Vinyes, a 
Can Sant Joan; al carrer Castelló, a Pla 
d’en Coll; a l’avinguda d’Europa, a Mas 
Duran; a la plaça Francesc Macià (Mas 
Rampinyo), a l’entrada a Can Cuiàs i al 
carrer Can Tapiola.

Els fanalets són molt ma-
cos però... no sabem quina 
trajectòria seguiran. Evi-
tem-los!

És prohibit encendre cap 
tipus de foguera sense l’au-
torització corresponent. Si 
en teniu permís, recordeu 
que heu de fer el foc a 15 

metres de distància com a mínim de ve-
hicles o façanes d’edificis, eviteu-lo en 
zones amb vegetació seca o arbrat, po-
seu terra o sorra sobre el paviment, no 
hi tireu papers ni teixits ni pneumàtics 
ni plàstics, tingueu a mà algun mitjà per 
apagar-lo, vigileu la seva total extinció i 
no l’encengueu si fa vent.

Aneu amb compte amb els 
productes de pastisseria. 
Trieu-ne el tipus de coca 
(farcida o no) en funció de 

les  possibilitats de conservar-les en 
fred fins al moment del seu consum. 
Si per celebrar la revetlla heu de fer un 
desplaçament llarg, és millorar prepa-
rar o comprar coques que es puguin 
conservar a temperatura ambient o bé, 
adquirir-les al lloc de destinació.

Més informació:
www.montcada.cat; www.gencat.cat
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L’Ajuntament ha incorporat dos 
agents cívics per actuar contra 
l’incivisme i també ha ampliat 
l’horari de la Deixalleria, que 
des del maig obre també els 
diumenges. Aquestes són algu-
nes de les mesures explicades al 
Consell Municipal de Civisme 
i Convivència, reunit presen-
cialment a la Casa de la Vila 
el passat 2 de juny –durant la 
pandèmia totes les sessions han 
estat virtuals. 
Altres accions previstes en els 
propers mesos són ubicar 25 
contenidors més de superfície 
als punts més crítics del muni-
cipi, instal·lar cinc càmeres de 
vigilància a bateries de conteni-
dors i sumar un peó per netejar 
la zona de Mas Duran i Mas 
Rampinyo, on més ha crescut 
la població.

Diagnosi prèvia. Les actuacions 
anunciades pretenen donar res-
posta a les necessitats que ha 

evidenciat l’auditoria d’FCC, 
l’empresa encarregada de la 
recollida de residus i la neteja 
urbana del municipi. “Aquesta 
radiografi a ens permetrà no 
només adoptar solucions im-
mediates, sinó també incorpo-
rar millores al proper concurs 
públic per adjudicar el servei, 
que s’ha de fer al 2023”, va 
explicar el regidor de Serveis 
Municipals i Manteniment, Juan 
Carlos de la Torre (ECP). 
Per la seva banda, el regidor 
de Mobilitat, Jaume Teixidó 

(ERC), va informar els assis-
tents sobre l’entrada en vigor 
de la nova ordenança sobre 
vehicles de mobilitat personal 
(VMP), que actualment es tro-
ba en període d’exposició pú-
blica fi ns al 20 de juny.
El Consell de Civisme i Con-
vivència és un òrgan de parti-
cipació ciutadana de caràcter 
consultiu i de debat on la ciuta-
dania, associacions i el consisto-
ri treballen de manera conjunta 
per millorar la convivència al 
municipi. 

CONSELL DE CIVISME

L’Ajuntament anuncia noves 
mesures per frenar l’incivisme
Les actuacions estan vinculades a la diagnosi feta per l’empresa de neteja i recollida de residus

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament instal·larà càmeres de vigilància als punts on l’inicivisme és reiteratiu
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Els dos encausats per resistència a l’autoritat en el judici pel 
desallotjament de Can Piella –celebrat el 8 de juny– han estat 
absolts mentre que els altres tres processats –en aquest cas 
per un presumpte delicte d’atemptat contra els agents–, hauran 
d’esperar a conèixer la sentència. La Generalitat, com a part 
acusadora, reclamava inicialment penes de presó i multes que 
sumades poden arribar als 15.000 euros. Can Piella, que data 
del segle XVII i està inclosa al Catàleg de Patrimoni de l’Ajun-
tament, va ser ocupada al 2008 per un grup de joves que va 
posar en marxa un projecte d’agricultura ecològica i d’altres de 
caire social i mediambiental. La constructora Alcaraz, aleshores 
propietària dels terrenys, va iniciar el procés de desnonament, 
que es va acabar executant al maig del 2013 amb la intervenció 
dels Mossos davant la resistència dels encausats. Durant els cinc 
anys que la masia va estar ocupada, el col·lectiu de joves va rebre 
el suport d’entitats del municipi i de fora i també del Ple, on pocs 
dies abans del desallotjament es va aprovar una moció presenta-
da per ERC instant la propietat a obrir un procés de negociació 
amb la voluntat de garantir la continuïtat del projecte | PA

TRIBUNALS

Judici pel cas Can Piella nou anys 
després del seu desallotjament
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DISSABTE 18 DE JUNY

11 h. Rec Comtal

EL REC ES MOU

18 h. Plaça del Bosc

TALLER DE CIRC EN 

FAMÍLIA

DIUMENGE 19 DE JUNY

11 h.  Carrer Reixagó

  DIADA CASTELLERA, amb 
els Castellers de Montcada i 
Reixac. 

DILLUNS 20 DE JUNY

18 h.  Espai Cultural Kursaal

  SEVILLANES, amb el Casal de 
la Gent Gran Casa de la Mina.

DIMARTS 21 DE JUNY

18.30 h.  Plaça del Bosc

PREGÓ

19 h.  Plaça del Bosc

  ACTUACIÓ DE L’ALUMNAT 

DE L’INSTITUT ESCOLA EL 

VIVER

20.30 h.  Plaça del Bosc

  EXHIBICIÓ DE BALL, amb 
Cirqs Dance Studio.

DIMECRES 22 DE JUNY

17 h.  Hotel d’Entitats

  TORNEIG ESPORTIU I 

MÚSICA AMB DJ, a càrrec 
de l’Hotel d’Entitats i la 
Muntanyeta Viu.

Organitza: Col·labora:

18 h.  Espai Cultural Kursaal

  PLAYBACKS, amb el Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina.

DIJOUS 23 DE JUNY

22 h.  Plaça del Bosc

  ARRIBADA DE LA FLAMA DEL 

CANIGÓ

22 h.  Plaça del Bosc

  PORTA DE L’INFERN

22.30 h.  Carrers del barri

  CORREFOC. Cal portar roba de 
cotó i mocador al coll o un barret.

DIVENDRES 24 DE JUNY

0 h.  Plaça del Bosc

  REVETLLA, amb l’orquestra 
Sabor, sabor

5 h.   Plaça del Bosc

XOCOLATADA

6 h.  Carrers del barri

  CERCAVILA, amb la xaranga 
Estrella Band. 

7 h.  Plaça de la Traca

  LA TRACA, pels carrers del barri

7.30 h.  Carrers del barri

  CERCAVILA, amb la xaranga 
Estrella Band.

23 h.  Plaça del Bosc

  DISCO MÒBIL, amb animador

DISSABTE 25 DE JUNY

9 h.   Pistes del Club Petanca Can 

Sant Joan

TORNEIG DE PETANCA

11 h.   Plaça del Bosc

  FESTA HOLI DOLLY
La venda dels pols de colors 
començarà a les 10 h.

12.30 h.   Plaça del Bosc

TRACA INFANTIL

12.40 h.   Plaça del Bosc

DRAC D’AIGUA

18 h.  Plaça Nicaragua

  SARDANES, amb la cobla Nova 
Vallès.

19 h.  Diferents establiments del 

barri

CORREBARS

22 h.  Plaça del Bosc

  SOPAR POPULAR, PLAYBACKS
I DISCO MÒBIL amb animador

DIUMENGE 26 DE JUNY

10 h.  Plaça del Bosc

INFLABLES

19 h.  Plaça del Bosc

  HAVANERES I ROM CRE-

MAT, amb el grup la Xarxa 

22 h.  Institut escola El Viver

MASCLETÀ

DISSABTE 2 DE JULIOL

  A partir de les 19 h. Parc de 

les Aigües

FESTA ALTERNATIVA
Actuació de diferents grups 
musicals joves, fins a les 4 h 
(consultar cartell propi).

2022A
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Programa Festa Major Can Sant Joan

DIUMENGE 19 DE JUNY
10 h. Música i petards per començar el dia

11.30 h. Zumba, amb Andrés Novoa

12.30 h. Festa 

de l’escuma

DISSABTE 18 DE JUNY
10 h. Música i petards per començar el dia

10.30 h. Jocs i tallers infantils i inflables

13.30 h. Paella popular. Preu: 5 euros

18 h. Taller de bombolles i espectacle 

de Dr. Bombolles

19.30 h. Espectacle amb el mag Manu

20.30 h. SunCai Flamenco

22 h. Actuació de Remember 

Music Show

23 h. DJ

DIVENDRES 17 DE JUNY
17 h.   Jocs lúdics, amb Aldees Infantils

19 h. Desfilada de vestits de paper

20 h. Havaneres, amb L’Espingari, i rom 

cremat

21 h. Sopar de germanor i 

concert, amb Los Confina2. 

Porta el teu sopar i 

gaudeix 

de la música!

22 h. Concert, amb Hide Out

23 h. Mr. DJ Rockat

FONT 
PUDENTA

I MUNTANYETA

Totes les activitats es fan al parc de la Ferreria

2022
FESTA MAJOR 

Organitza: Col·laboren:

El refugi és un dret; 
una acollida digna, 
una obligació

#SiguemRefugi
siguemrefugi.org

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES REFUGIADES
Dilluns 20 de juny, a les 18 h, a la Plaça de l’Església

- Lectura del manifest
- Activitat artística
- Mapa gegant dels moviments migratoris al món. 

A càrrec de Montcada Solidària.
- Contes que amplien la teva mirada. A càrrec del Consell 

d’infants.
- Històries de vida de persones refugiades

EXPOSICIÓ: “Camp de refugiats sahrauís-RASD a Tindouf”
Del 13 al 21 de juny, a la Plaça de l’Església
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PROJECTE RENOVA’T
Nou estudiants dels instituts públics 
prenen part al programa que enguany 
se centra en el camp de la fusteria
VÍDEO A LAVEU.CAT 

HOLA ESTIU!

El programa arriba amb propostes 
per a tothom i sense restriccions
L’Ajuntament ha posat en mar-
xa aquest mes de juny l’edició 
2022 del programa Hola estiu! 
amb activitats per a tots els pú-
blics, que es viuran als diferents 
barris del municipi fi ns a princi-
pi de setembre. Una de les nove-
tats respecte l’any passat és que 
no hi haurà restriccions a causa 
de la covid.
Com a plat fort del programa 
destaca el cicle de propostes in-
fantils i juvenils a les places, amb 
una activitat cada dimarts i di-
jous, a un barri diferent, del 28 
de juny al 28 de juliol. Els diven-
dres hi haurà cinema a l’aire lliu-
re (22h) als barris. L’1 de juliol es 
projectarà el fi lm ‘Las aventuras 
de Priscilla, reina del desierto’,  
a la plaça Francesc Macià (Mas 
Rampinyo); el 8, ‘La Toscona’, al 
parc del Turó Blau (Can Cuiàs); 
el 15, ‘En otro lugar’, a la plaça 
del Poble (Terra Nostra) i el dia 
22, ‘Espejo, espejo’, a plaça del 
Bosc (Can Sant Joan). 

Concerts. Alguns dissabtes de 
juliol també hi haurà concerts al 
parc de la Cerveseria (22h): el 
dia 2 actuarà el quintet de jazz de 
Marc Suárez; el 9 serà el torn de 
Pele Macleod, i el dia 16, hi hau-
rà un tribut a Aretha Franklin, a 
càrrec del grup Think. 

Can Tauler. L’Espai Jove ofereix 
un ampli programa de cursos i 
tallers com boxa femení, cuina 
vegetariana, estudi de gravació 
o twerking feminista, entre d’al-
tres; així com activitats puntuals, 
com una xerrada sobre treball a 
l’estiu. Una altra proposta desta-
cada és el cicle de concerts de jo-
ves talents locals, que es farà els 
dijous 7, 14 i 21 de juliol. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Un dels plats forts 
serà el cicle de tallers 
infantils i juvenils, 
cada dimarts i dijous 
als diferents barris

Projectes comunitaris amb continuïtat
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L’Ajuntament oferta activitats infantils a les places, cinema i concerts a la fresca i tallers i cursos a l’Espai Jove Can Tauler

Les activitats programades s’adrecen principalment als infants i als joves, per tal que tinguin a disposició propostes atractives durant l’estiu

En el marc del programa Hola es-
tiu!, la plaça de la Ribera acollirà 
dos programes diferents. D’una 
banda, continua el projecte Apre-
nent amb tu, que els dissabtes 
de juny (d’11 a 13h) ofereix espai 
de joc lliure i creatiu. Al juliol, les 
activitats es faran de dilluns a di-
jous, de 18.30 a 20.30h. 
La novetat destacada és la incor-
poració de propostes a l’agost. De 
dilluns a dijous (18.30 a 20.30h), 
hi haurà activitats al barri, fi nan-
çades per mitjà de l’última con-
vocatòria dels pressupostos par-

ticipatius, a proposta de l’AV La 
Ribera.
També torna un estiu més el pro-
grama comunitari el Rec Comtal 
es mou, amb activitats i jocs en 
família. Tots els dissabtes de juny 
hi haurà una proposta d’11 a 13h 
al canal d’aigua del barri, men-
tre que al juliol, les propostes es 
duran a terme també els dissab-
tes, però de 18 a 20h, i estaran 
vinculades a la natura. A la foto, 
una imatge d’una de les activi-
tats d’edicions anteriors del Rec 
Comtal es mou | SA
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“La guerra no només destrueix 
cases i barris, també canvia la 
mentalitat de les persones, per 
això és tan important treba-
llar per la cultura de la pau i 
educar en valors”. Aquest és el 
missatge que l’activista afganesa 
Nadia Ghulam va donar el 2 de 
juny al Casal de la Mina, durant 
la xerrada organitzada pel depar-
tament de Cooperació i Solidari-
tat de l’Ajuntament. 
En aquest escenari, Ghulam va 
presentar en primícia el seu úl-
tim llibre, fet en col·laboració 
amb la periodista Ariadna Oltra, 
titulat Somiant la pau, en què nar-
ra com ha viscut l’arribada dels 
talibans al poder per segon cop 
a l’Afganistan i el que ha hagut 
de fer per ajudar la seva família i 
per mantenir el projecte de l’ong 
Ponts per la pau, destinat a sufra-

gar l’educació de nenes i dones 
al seu país.
D’acord amb la seva experiència 
vital –va néixer en un territori en 
guerra i va ser greument ferida 
en un bombardeig quan només 
tenia 8 anys–, Ghulam considera 
un error la idea que es pot arri-
bar a la pau a través de les armes. 
“La violència –va dir– no es pot 
resoldre amb violència i aquí, 
amb el cas d’Ucraïna, ens es-
tan manipulant amb el discurs 
que la millor defensa és un bon 
atac; donar armes als països en 
confl icte no és sinònim de lli-
bertat, sinó de més destrucció”.

Justícia social. L’activista afgane-
sa opina que la ciutadania no pot 
esperar que siguin els governs els 
que canviïn aquesta dinàmica i 
ha de prendre consciència que la 
pau només es pot assolir des de 

la reconciliació i el perdó. “Si vo-
leu ser agents actius per la pau, 
heu de treballar en el vostre 
entorn per la justícia social i al-
çar la veu contra les polítiques 
que tracten els migrants com a 
números i no com a persones”, 
va dir.

Pilar Abián | Can Sant Joan

La Fira del Comerç Just i la 
Sostenibilitat, organitzada el 5 
de juny en el marc de la Fes-
ta Major pel departament de 
Cooperació, va ser un èxit de 
participació. Prop d’una quin-
zena de parades es van instal-
lar al carrer Major, al tram en-
tre Generalitat i Bogatell, on les 
diferents entitats participants 
van organitzar set tallers infan-
tils i jocs de gran format pels 
quals van passar al voltant de 
300 infants, segons l’organitza-

ció. Les propostes eren variades, 
des de com fer un hort ecològic 
fi ns a elaborar piruletes de xo-
colata, passant per estampació 
de bosses, la creació de titelles 
amb mitjons o un mòbil deco-
ratiu amb ocells de paper, entre 
d’altres. 
Tots els tallers, dinamitzats per 
entitats com La Horda o Se-
tem, tenien com a objectiu di-
vulgar a través de l’oci la fi loso-
fi a del comerç just –respecte als 
drets laborals dels treballadors, 
rebuig a l’explotació infantil i 

cura del medi ambient– i com 
es poden produir aliments i pro-
ductes sense malmetre el pla-
neta. En el cas de La Horda, el 
taller també va servir per divul-
gar les espècies d’aus més co-
muns que habiten a Montcada.
Diferents equipaments munici-
pals oferiran fi ns a mitjan de ju-
liol tallers gratuïts per promou-
re el comerç just amb el lema ‘I 
tu què tries?’. Les activitats es 
faran a la biblioteca Elisenda i 
els centres cívics de la Casa de 
la Mina i de Can Cuiàs.

L’activitat es va fer en el marc de la Festa Major i va atraure nombroses famílies

Pilar Abián | Redacció
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L’escriptora afganesa presenta a Montcada el seu darrer llibre ‘Somiant la pau’

Nadia Ghulam reivindica a 
Montcada la cultura de la pau

Un dels tallers va consistir a decorar un test on després els infants van plantar un enciam

Èxit de la Fira del Comerç Just
CONSUM SOSTENIBLE

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Juny 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

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

  @museumunicipalmontcada

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS
DEL MUSEU MUNICIPAL

Diumenge 12 de juny, 11 h
CASA DE LA VILA

Durada: 1 h · Activitat gratuïta

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 18 de juny, 10 h

CASA DE LA MINA

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

ELS POUS DE MONTCADA
Diumenge 19 de juny, 12 h

CASA DE LES AIGÜES

Visita teatralitzada · Durada: 1 h · Preu: 3 €

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES.
EL ROMÀNIC DEL BAIX VALLÈS. 
Diumenge 26 de juny, de 10 a 12 h

SANT PERE DE REIXAC

Visita guiada i portes obertes 
a l’Església de Reixac · Activitat gratuïta.

Ghulam, amb el seu llibre a les mans
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El Turó fi nalitza el projecte 
Komtü amb una gran festa  

ESCOLES

La Fundació Nous Cims ha realitzat la iniciativa, que promou el benestar emocional

L’escola El Turó va tancar el 
2 de juny el programa Komtü 
amb una festa adreçada a la co-
munitat educativa del centre que 
va consistir en una xocolatada i 
una actuació musical a càrrec del 
grup d’animació de Pep Callau. 
La Fundació Nous Cims va es-
collir fa tres anys el Turó entre 
un centenar d’escoles catalanes 
per posar en marxa aquesta ini-
ciativa pionera, que té per ob-
jectiu l’acompanyament emocio-
nal de l’alumnat. El projecte ha 
implicat els infants, però també 
les seves famílies, el professorat 
i l’equip no docent amb la idea 
de facilitar eines de benestar emo-
cional, empoderar les famílies i 
donar suport a infants amb difi -
cultats concretes.

Valoracions. El balanç de l’ex-
periència ha estat molt positiu. 
“Estem contents perquè ens ha 

canviat la mirada cap als in-
fants i ens ha ajudat a crear un 
sentiment de pertinença a l’es-
cola”, ha valorat la directora d’El 
Turó, Imma Espinosa. Aques-
ta opinió la comparteix Carles 
Bosch, el tècnic de la Fundació 
Nous Cims que ha participat 
durant els tres anys del projecte: 
“Hem treballat des de la pers-
pectiva de la mirada interior. 
És important saber com estem 
a nivell emocional i mental 
per aprendre a regular-nos i, 

a partir d’aquí, acompanyar 
la canalla en les seves necessi-
tats”. Bosch ha lamentat, però, 
tot afegint que la pandèmia ha 
impedit desenvolupar el projecte 
amb les famílies perquè no han 
pogut accedir al centre per les 
mesures anticovid.

Continuïtat. La festa de cloenda 
no és el punt fi nal d’aquest pro-
jecte que ha servit per millorar el 
clima escolar i, alhora, ampliar les 
eines d’acompanyament. “Hem 
format tres membres del claus-
tre perquè, juntament amb la 
direcció, generin espais per se-
guir refl exionant sobre la pràc-
tica educativa”, ha comentat 
Bosch. 
La iniciativa s’ha ampliat també 
a l’escola Mitja Costa de Terra 
Nostra. “Ara ja són dos centres 
de Montcada els que compar-
teixen la mirada Komtü”, ha 
destacat el tècnic de la Fundació.

Sílvia Alquézar | Montcada

La festa del programa Komtü va aplegar tota la comunitat educativa d’El Turó, que va passar una bona estona amb el grup de Pep Callau
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• Lliurament de diplomes als infants 
participants

• Espectacle d’animació ‘Festa a la plaça’, 
de FEFE i companyia

Dijous 16 de juny, a les 17.30 h
Exterior de la Biblioteca 
Elisenda de Montcada

FESTA DE 
CLOENDA

La classe de 3r B de l’escola Rei-
xac –a la foto– va tancar el 31 de 
maig el cicle ‘Coneguem l’Ajunta-
ment’. L’activitat consisteix en una 
visita guiada a la Casa de la Vila, 
on l’alumnat té l’oportunitat de 
conversar amb l’alcaldessa, Lau-
ra Campos, i regidors del govern 
municipal, així com preguntar a 
membres de la Plataforma Trac-
te Just qualsevol dubte sobre el 
projecte de soterrament de la línia 
R2 al seu pas pel municipi. En el 
marc de la trobada, es projecta un 
vídeo realitzat amb un dron sobre 
el tram afectat pel projecte | SA
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Imma Espinosa: ‘Estem 
contents perquè ens 
ha canviat la mirada 
cap als infants i ens 
ha ajudat a crear 
un sentiment de 
pertinença a l’escola’

Coneguem 
l’Ajuntament
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estiu!

Can Cuiàs
28 de juny
i 8 de juliol

Mas Rampinyo
1 de juliol

Mas Duran
5 i 28 de juliol

Can Sant Joan
7 i 22 de juliol

Montcada Centre
12 i 26 de juliol

Pla d’en Coll
14 de juliol

Terra Nostra
15 i 21 de juliol

Font Pudenta
19 de juliol

... i al parc Antiga 
Cerveseria
2, 9 i 16 de juliol

Cada dimarts 
i dijous
Activitats infan-
tils i esportives

Divendres
Cinema a l’aire 
lliure

Dissabte
Concerts 
al parc Antiga 
Cerveseria

1 de ju

HOLA ESTIU JOVE! 
(AMB DESENES 
DE PROPOSTES 
A L’ESPAI JOVE CAN 
TAULER)

EL REC COMTAL 
ES MOU

LA RIBERA 
JUGANERA

Del 28 de juny al 28 de juliol

Totes les activitats a 
www.montcada.cat/holaestiu

PISCINA 
D’ESTIU

CASALS 
D’ESTIU

I més
estiu!

PISCINA D’ESTIU
ZONA ESPORTIVA CENTRE
Del 17 de juny al 4 de setembre. De dilluns a diumenge, d’11 a 20 h

BENVINGUDA A LA TEMPORADA

17 de juny 

De 16 a 16.45 h. Activitats aquàtiques infantils
De 17 a 18 h. Aiguagim
De 18.30 a 19.30 h. BodyCombat

ACTIVITATS ESPORTIVES AL JULIOL

Multiesports

Infants de 6 a 11 anys.
Dilluns i dimecres, de 17.15 a 18 h
Joves de 12 a 16 anys.

Dilluns i dimecres, de 18.15 a 19 h

Aiguagim per a persones adultes

Dimarts i dijous, de 18.15 a 19.15 h Preu de les entrades i abonaments:

www.montcada.cat 
i www.esportsmontcada.org
La venda dels abonaments comença el 10 
de juny i s’han d’adquirir presencialment 
a la Regidoria d’Esports (C. Tarragona, 32).

Activitats incloses amb el preu de l’entrada 
o l’abonament.

I a més…
BIBLIOPISCINA

A càrrec de les biblioteques 
de Montcada i Reixac

Del 23 de juny al 28 de juliol

Dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30 h

0 h

estiu!eee



131a quinzena | Juny 2022 13

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 23 de juny
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>Editorial
Mercat ambulant

El mercat dels dimecres con-
tinuarà al Pla d’en Coll de 
manera indefi nida. Així ho ha 
comunicat el consistori, jus-
tament quan es compleixen 
dos anys del seu trasllat pro-
visional a l’actual ubicació, un 
canvi motivat per la pandèmia. 
Els factors que han inclinat la 
balança a favor del nou em-
plaçament estan relacionats 
amb la mobilitat i l’impacte de 
l’activitat en el veïnat. Muntar 
les parades al centre del nucli 
urbà era un focus de confl icte, 
d’una banda, pels sorolls i de 
l’altra, pels talls dels carrers a 
la circulació que impedia l’ac-
cés als pàrquings privats.
Al camí de la Font Freda aques-
tes problemàtiques s’han mi-
nimitzat i l’existència d’apar-
caments públics a la vora 
benefi cia tant els paradistes, 
com els compradors. Aquests 
són els principals punts pels 
quals majoritàriament es valora 
de forma positiva la nova ubi-
cació del mercat. És per això 
que el govern no dubta que cal 
mantenir-lo on és, encara que li 
ha faltat compartir la presa de 
la decisió amb els agents impli-
cats, especialment l’MCC. Ara 
que es confi rma que els comer-
ços del centre han perdut un 
dels seus grans reclams setma-
nals, cal cercar fórmules que 
ajudin a dinamitzar el sector.

Opinió

El passat 28 de maig, un grup de quatre persones –Teresa 
Seuba, Elisa Riera, Paco Rubio i Francesc Lopez– vàrem 
anar, per voluntat pròpia, a netejar la font dels Caçadors. 
El tou de sediments de terra, pedres, fulles i branques 
que, durant mesos s’anaren dipositant, ocupaven tot 
l’espai, bloquejant, fi ns i tot, el broc de la font. Dues hores 
de comesa donaren pas a una gaubança col·lectiva. Du-
rant el camí de retorn, ens preguntàrem: No hi deu haver 
algun organisme o administració (Ajuntament, Diputació, 
Consorci del Parc de la Serralada de Marina) que vetlli 
per la neteja i manteniment d’aquest patrimoni natural tan 
preuat? La Font dels Caçadors és una de les 27 fonts cata-
logades al terme municipal de Montcada i Reixac. Malgrat 
que la majoria no ragen o tant sols brollen en l’època de 

pluges, dignifi car-les i conservar l’indret és una tasca que 
tothom hauria de tenir present.  

Neteja de la font dels Caçadors

Francesc López
Montcada

El passat 21 de maig, un grup d’amics vam pujar al Mirador de les Cul-
tures, entre Can Sant Joan i Vallbona. Hi ha unes vistes magnífi ques: el 
Turó, el Besòs i la Serralada de Marina. Hi ha pins pinyoners, xiprers, al-
zines... Però, malauradament, és un paratge brut i deixat. Durant la visita 
vam recollir dues bosses de deixalles. La vegetació està abandonada i els 
arbres, escanyolits. Volem denunciar aquesta desatenció, aquesta indi-
ferència vers la natura. De què serveix recuperar espais de gaudi si, en 
acabat, els deixem morir! Tant costa posar papereres, retallar l’herba seca 
i regar, de tant en tant? Fem una crida a l’administració que en tingui les 
competències. També instem la ciutadania a ser més curosa amb la bros-
sa generada i, si us plau, respectem la naturalesa, és un patrimoni de tots.

Degradació del Mirador de les Cultures

Elisa Riera
Montcada

Festa de la Ribera
Después del parón de tres años, fi -
nalmente hemos podido celebrar 
nuestra fi esta mayor con normalidad 
y mucha participación. Como punto 
negativo, hemos tenido que soportar 
que cierto grupo de personas incre-
paran y agredieran a los monitores 
de la atracciones hinchables. Qué 
lástima tener que escuchar de unos 
adolescentes decir, orgullosamente, 
“otra empresa más que no vuelve al 
barrio”, cosa que puede acabar ocu-
rriendo si los padres no velan por el 
buen comportamiento de sus hijos. 
Pero los hechos más lamentables 
consistieron en el destrozo de las 
vallas y el robo de carpas y mesas 
del Ayuntamiento, degradando así 
la imagen del barrio que luchamos 
por mejorar. Otros problemas como 
el abandono de muebles en la calle 
y los coches y motos mal aparcados 
son responsabilidad de todos y los 
teléfonos para dar parte al Ayunta-
miento y a la Policía están al alcance 
de todo el mundo y es más efectivo 
que las redes sociales. Una buena 
noticia és que este verano tendre-
mos actividades en el barrio gracias a 
nuestra propuesta en los presupues-
tos participativos.

Jaime Imbernón
Presidente de l’AV de la Ribera
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FESTA MAJOR 2022

“La Festa Major 2022 ha es-
tat un èxit rotund”, ha dit la 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, M.Rosa Borràs (ERC), sa-
tisfeta de la resposta del públic 
als actes organitzats del 3 al 6 
de juny. Enguany l’esdeveni-
ment ha recuperat el seu for-
mat habitual,  amb quatre pols 
d’atracció: l’Espai Poblet, que 
ha centralitzat els concerts noc-
turns i la mostra Montcadasons; 
el parc de la Cerveseria, que ha 
acollit els vermuts musicals; l’es-
cola Reixac, escenari dels espec-
tacles familiars, i el carrer Major 
i la plaça de l’Església, on els 
Gegants, els Diables i els Caste-
llers han demostrat el valor de la 
cultura popular.  
Un dels actes més massius –
organitzat per joves fora del 
programa ofi cial– va ser el Cor-
rebars, amb la participació de 
més d’un miler de persones que 
van recórrer els carrers del cen-
tre al ritme de la batucada dels 
Diables de Can Sant Joan. 
L’MCC es va afegir a la festa 
amb la distribució de 1.500 bar-
rets. “Hem d’agrair el suport 
de la ciutadania a la inicia-
tiva”, ha dit la presidenta de 
l’associació de comerciants, He-
lena Abril.

Laura Grau | Montcada
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Montcada gaudeix sense restriccions
El programa, que recupera les propostes i els espais habituals, atrau milers de persones durant els quatre dies

Cultura
laveu.cat/cultura

L’MCC VIU LA FESTA
L’Associació de Comerciants visibilitza el comerç 
de proximitat amb la distribució de 1.500 barrets 
entre veïns i entitats

L’espectacle de circ ‘Ahá Circo’, del grup Alas Circo Teatro, a l’escola Reixac

El Centre de Titelles de Lleida va protagonitzar una cercavila pel carrer Major amb una balena gegantina

El Correbars 2022, organitzat per un grup de joves, va arrossegar més d’un miler de persones

Una nena, gaudint de l’espai de joc ‘Orkestrònia’, al carrer Major

El grup de dansa i percussió Brincadeira, liderat pel montcadenc Edison Aguilar, va presentar l’espectacle ‘Vertical’, en l’inici de la Festa Major

Cinquena edició de ‘Reviu les Maleses’, una recreació de la vida dels ibers
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VEURE VÍDEO RESUM A LAVEU.CAT 
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Solo Toques va debutar al MontcadasonsMaria la Blanco va ser una de les propostes dels vermuts musicals

FESTA MAJOR 2022

El músic De la Barrera, al Montcadasons

El concert del grup Versión Imposible, a l’escenari de l’Espai Poblet, va ser el més multitudinari de les tres nits de música

Els Diables van estrenar un nou espectacle per obrir la Porta de l’Infern, preludi del gran correfoc

La banda Pacto de Caballeros va interpretar temes de Sabina

L’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll va organitzar la 40a Arrossada Popular i el 44è concurs d’arrossosLa Balkan Paradise Orquestra, formada per deu músiques, va protagonitzar l’últim concert del programa

Els Gegants Elisenda i Guillem Ramon, durant ‘El convit dels Montcada’, celebrat a la plaça de l’Església

Els Castellers, durant l’actuació que van fer a la plaça de l’Església, amb les colles de Mollet i Badalona
AN

TO
N

IO
 B

ER
M

EJ
O

 / 
AF

O
TM

IR



16 1a quinzena | Juny 202216 Cultura

Més de 200 persones van assistir al II Memorial Pere Ferrer, organitzat 
el passat 28 de maig per l’associació Amics de Reixac, per recordar 
la fi gura del músic montcadenc, que va morir fa tres anys. La vetllada 
va comptar amb les actuacions del grup Els pescadors de l’Escala i 
L’Espingari, el conjunt del qual Ferrer va formar part des de la seva 
fundació, al 1982, tocant l’acordió i composant temes com ‘Havanera 
estimada’, ‘Sons de mar’ i ‘La taverna del fi libuster’, interpretades du-
rant el concert. No van faltar clàssics com ‘La bella Lola’ o ‘El meu avi’, 
que van cantar els dos grups de forma conjunta (a la foto). El proper 12 
de juny, Amics de Reixac convoca l’assemblea anual de socis (11h). La 
resta del dia hi haurà activitats obertes a la població, com una ballada 
de sardanes amb la cobla Nova Vallès (12h), una paella popular (14h), 
l’actuació musical del duet L’Esquitx i una xocolatada (17.30h) | LG

Èxit del Segon Memorial Pere Ferrer 
HAVANERES

Alumnes de l’Aula Municipal de Música va oferir un concert de combos 
–grup amb formació de pop-rock– el 29 de maig, al parc de la Cervese-
ria, davant de prop de 200 persones. L’acte va ser el preludi de la Festa 
Major de Montcada, celebrada el cap de setmana següent. El públic 
va gaudir d’un repertori variat amb cançons de Charlie Puth, Tina Tur-
ner, Amy Winehouse, Michael Jackson, Radiohead, David Guetta i Elvis 
Presley, entre d’altres. Els dos grups del taller de cant modern també 
van interpretar algunes peces que han treballat durant el curs. El taller 
de combos és una assignatura especial dins la programació de l’Aula 
de Música, ja que s’adreça a persones que ja tenen experiència amb 
l’instrument i volen treballar-lo en context de grup, fent música amb 
altra gent | LG

Concert de combos per fi  de curs

AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
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Can Sant Joan i Font Pudenta 
ultimen els preparatius de les se-
ves festes majors després de dos 
anys d’aturada a causa de la pan-
dèmia. En el primer cas, el pro-
grama arrenca el 18 de juny –ve-
geu pàgina 8– i s’allargarà fi ns al 
26. Destaquen els actes de la nit 
de Sant Joan, amb l’arribada de 
la Flama del Canigó, el correfoc 
i la Traca matinal pels carrers 
del barri, amenitzada per la xa-
ranga Estrella Band. 
Per la seva banda, Font Pu-
denta celebra els seus actes del 

17 al 19 de juny. El programa 
–pàgina 8– inclou els concerts 
de L’Espingari i Confi nados, 
així com espectacles de màgia i 
bombolles per a la canalla. 
També recupera la Festa de la 
Primavera l’AV de Montcada 
Nova-Pla d’en Coll, que el dia 
18 oferirà una obra de titelles, 
una exhibició de karate i una 
festa de l’escuma, al matí; i bo-
tifarrada i ball amb l’orquestra 
Huracán, a la nit. 

Balanç. La Ribera va viure la 
seva festa major del 27 al 29 de 

maig amb activitats per a tots els 
públics, com cinema a la fresca, 
infl ables d’aigua, xocolatada 
popular i una festa de l’escuma. 
El president de l’AV, Jaime Im-
bernón, celebra haver recuperat 
la normalitat, però lamenta el 
comportament incívic d’alguns 
participants i els actes vandà-
lics comesos contra material de 
l’Ajuntament. “Volem treure’ns 
de sobre l’etiqueta de barri 
marginal, però no hi ha ma-
nera si segueixen produint-se 
incidents d’aquesta naturale-
sa”, ha lamentat Imbernón.

Laura Grau | Redacció

JUNY

Tornen les festes majors de 
Can Sant Joan i la Font Pudenta
L’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll també recupera la Festa de la Primavera
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La festa de l’escuma va ser una de les activitats més participatives de la festa de La Ribera, celebrada a fi nal del mes de maig
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Servei Local de Català 

de Montcada i Reixac

Casa de la Vila. 
C. Major, 32 (4a planta)
          935 751 644
          montcadaireixac@cpnl.cat

Curs intensiu 
de nivell bàsic 1 (45 hores)

ENCOMANA EL CATALÀ!
Tertúlies en català 

al Centre Cívic Can Cuiàs

Del 4 al 27 de juliol 

De dilluns a dijous, 

de 9.30 a 12.30 h

Presencial, al Servei Local de Català

Matrícules: del 27 al 30 de juny

28 i 30 de juny i 5 i 7 de juliol

De 10 a 11.30 h

Inscripcions: presencials,

fins al 26 de juny,

al Centre Cívic Can Cuiàs 

o al Servei Local de Català
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ESCOLA D’ART MUNICIPAL

Els alumnes dels tallers infan-
tils de l’Escola d’Art Municipal 
(EAM) exposen a la Casa de la 
Vila la mostra titulada ‘Aluci-
ne’, que homenatja el món del 
cinema. La majoria d’obres són 
retrats de personatges de clàs-
sics del cinema, especialment de 
l’univers Disney, però també de 
les sèries d’anime més populars. 
“Hem treballat a partir de les 
pel·lícules i els personatges 

preferits dels infants, que han 
tingut total llibertat a l’hora 
de triar”, va explicar la profes-
sora Laura Cáceres, durant la 
inauguració, feta el 31 de maig, 
amb l’assistència de la regidora 
de Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC) i una àmplia re-
presentació dels autors i les se-
ves famílies. A partir del 13 de 
juny, s’exposaran les obres dels 
tallers de joves i adults, també 
inspirades en el setè art.

Laura Grau | Montcada

Una de les artistes participants a la mostra de fi nal de curs dels tallers infantils de l’EAM

Els infants s’inspiren 
en el món del cinema
La mostra es pot visitar a la Casa de la Vila fi ns al dia 13
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La montcadenca Maria Antònia 
Trias, amb el poema ‘L’absència 
reeixida’, i l’olotina Glòria Gou, 
amb ‘L’oreneta’ han guanyat 
els I Jocs Florals per a Persones 
Grans en la modalitat de poe-
sia. Pel que fa a la de narrativa, 
els premiats han estat Agnès Se-
llés (Lleida) i Enric Casanovas 
(Mataró). El jurat també va de-

cidir atorgar dos accèssits a Joan 
Company (Barcelona) i Xavier 
Bagés (Reus). Trias, habitual de 
la Marató de Lectura Poètica 
del Poeticae, va agrair el pre-
mi “que dona projecció a una 
afi ció que practico en l’àmbit 
privat”, va dir. El veredicte del 
certamen, convocat per l’Ajun-
tament, es va fer públic el 8 de 
juny, al parc de la Cerveseria. 

Els premis van ser lliurats per 
l’alcaldessa Laura Campos i el 
regidor de Participació Ciuta-
dana, Juan Carlos de la Torre . 
El concurs va rebre una seixan-
tena de treballs, 27 en poesia, i 
32 en narrativa. Campos va feli-
citar els premiats  i va confi rmar 
la voluntat de mantenir i conso-
lidar el certamen davant la gran 
acceptació que ha tingut. 

Laura Grau | Montcada

I JOCS FLORALS PER A PERSONES GRANS

El concurs rep seixanta treballs
En la modalitat de poesia, ha resultat premiada la montcadenca Maria Antònia Trias
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M. Antònia Trias, la tercera per l’esquerra, amb la resta de guardonats, el regidor de Participació Ciutadana i l’alcaldessa, el dia dels premis
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Agenda ‘EL CAFÈ DE TERRA NOSTRA’

Actuació teatral a càrrec de la companyia Els Titelles

18 DE JUNY,  A LES 18H
CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

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

1413
El PuntQuirós
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20 21
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17 18 1915 16
J.Relat Rivas RivasRecasens Rambla

I.Vila

22 2423

C.Pardo C.Pardo

25 26

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

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

12 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a les col-

leccions del Museu Municipal. Hora: 

11h. Inscripcions a museumunicipal@

montcada.org.

14 l dimarts
Xerrada. L’escriptora Tina Vallès parla 

amb els seus lectors. Hora: 19h. Lloc: 

Biblio teca Elisenda.

17 l divendres

Inauguració. Festa Major de la Font 
Pudenta-Muntanyeta. Hora: 19h. Lloc: 
Parc de la Ferreria (veure programa 
complet a la pàgina 8). 

18 l dissabte
Patrimoni. A peu pel Rec Comtal. Hora: 
10h. Organitza: Museu Municipal. Ins-
cripcions a museumunicipal@montca-
da.org.

Festa. Festa de la Primavera. Organitza: 
AV Montcada Nova-Pla d’en Coll (veure 
programa complet en aquesta pàgina)

19 l diumenge
Exhibició. Actuació dels Castellers de 

Montcada. Hora: 11h. Lloc: carrer 
Reixagó de Can Sant Joan.

Patrimoni. Visita teatralitzada a la Casa 
de les Aigües. Hora: 12h. Organitza: 
Museu Municipal

20 l dilluns
Efemèride. Dia Internacional de les 
persones refugiades. Hora: 18h. Lloc: 
Plaça de l’Església (veure programa a la 
pàgina 8). 

21 l dimarts
Inauguració. Festa Major de Can Sant 
Joan. Lloc: Plaça del Bosc (veure pro-
grama complet a la pàgina 8). Música. 

EXPOSICIÓ
PREMIS DE PINTURA 
DE LA FESTA MAJOR
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 Escola 
d’Art Municipal

Fins al 13 de juny

2022Dissabte 18 de juny

CAMI DE LA FONT FREDA

Titelles

Botifarrada
popular*

Ball, amb
l’Orquesta Huracán 

Exhibició de karatede Dojo Shi-Kan 

Festa de l’escuma

11 h 

12 h 

18.30 h 

20.30 h 

22.30 h 

* Venda de tiquets
a partir de les 18 h,
al mateix espai
de la festa

FESTA DE LA PRIMAVERA

Organitza: Col·laboren:

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 23 de maig de 
2022, i de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm. 2139/2019, de 2 de juliol 
de 2019, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, ha 
aprovat inicialment el Projecte d’obres bàsiques i complementàries d’urbanització 
de l’àmbit del Pla de millora urbana Valentine de Montcada i Reixac.
El Projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, de 
conformitat amb el que disposa l’article 89.6 en relació amb l’article 119.2.c) del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, durant el qual es podran presentar al·legacions o suggeriments.
L’expedient es podrà consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament, e-Tauler de 
la pàgina web municipal  www.montcada.cat

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
31/05/2022

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 30 de maig 
de 2022, de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm. 2139/2019, de 2 de 
juliol de 2019, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern 
Local, i un cop transcorregut el tràmit d’informació pública pel termini de 30 
dies, ha aprovat definitivament el Projecte executiu d’ampliació Fase IV de 
l’Institut Escola El Viver, projecte que incorpora les modificacions proposades 
pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
01/06/2022

Que el Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 26 de maig de 2022, ha 
adoptat l’acord següent:
PRIMER.- Suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les que tinguin per objecte 
l’execució d’obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat 
de les persones o la bona conservació de les obres i instal·lacions, en l’àmbit de 
la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de Montcada-nord-
Parc de la Riera Seca per tal d’estudiar les alternatives d’ordenació urbanística 
d’aquest àmbit.
SEGON.-Publicar el present acord i plànol annex al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en un diari de major difusió de la població i a l’e-tauler de la seu 
electrònica de l’Ajuntament.
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada a l’Àrea 
Territorial de l’Ajuntament, av. de la Unitat, 6, 2a planta, en horaris d’atenció al 
públic, de dilluns a divendres de 8:00.a 14:00 hores.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
27/05/2022

ANUNCIS
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PISCINA D’ESTIU
L’equipament del carrer Bonavista 
inaugura la nova temporada 
el pròxim 17 de juny  

PÀG. 23

La UB MiR ha tancat aquesta 
temporada de la millor manera 
possible. Segons fonts de la di-
rectiva, la Federació Catalana 
de Bàsquet ratifi carà a la prò-
xima assemblea, que se cele-
brarà el 18 de juny a Manresa, 
l’ascens de categoria de tots els 
equips que han acabat en sego-
na posició al play-off. 
En aquesta fase, el conjunt de 
Joaquim Sánchez ha sumat 
quatre victòries i dues derrotes. 
A les dues últimes jornades, els 
blaus van aconseguir dos tri-
omfs contra el Gaudí (71-63) 
i el Vilafranca (61-49), que els 
han situat provisionalment a 
la primera posició del grup 7, 
amb 10 punts, a l’espera que es 
disputi el 12 de juny el partit 
ajornat entre el Gaudí –tercer 
classifi cat, amb 8 punts– i l’Ar-
gentona, al segon lloc, amb 9. 

Valoracions. “Tenim assegura-
da la segona plaça i, fi ns i tot, 
podríem acabar en primera 
posició, depenent del resultat 
del matx suspès”,  ha desta-
cat el president de la UB MiR, 
Carles Vilalta, qui s’ha mostrat 
molt satisfet pel segon ascens 
consecutiu del primer equip. 
“L’any passat vam pujar a 
Segona i, enguany, a Prime-
ra. És un gran èxit, tenint en 
compte que el nostre objectiu 
aquesta temporada era con-
solidar-nos a la nova catego-

ria”, ha valorat el directiu, qui 
ha avançat que el tècnic els ha 
comunicat que no continuarà 
la temporada vinent. “Estem 
buscant un nou entrenador 
que pugui treballar per l’ob-
jectiu de consolidar-nos a 
Primera”, ha explicat Vilalta. 
La UB MiR té previst reforçar 
la plantilla actual amb algun 
fi txatge. “Ens agradaria recu-
perar jugadors de Montcada 
que estan a d’altres equips”, 
ha indicat el president.

BÀSQUET

La Federació Catalana ratifi carà a la pròxima assemblea l’ascens de tots els equips que han acabat en segon lloc al play-off

La UB MiR puja a Primera Catalana
Sílvia Alquézar | Redacció
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La plantilla de la UB MiR aplaudeix la seva afi ció en agraïment al suport rebut durant tota la temporada, després de la victòria contra el Vilafranca

Carles Vilalta: ‘L’any 
passat vam pujar a 
Segona i, enguany, a 
Primera. És un gran 
èxit per al nostre club’

L’infantil cau eliminat en semifi nals
L’infantil masculí de la UB MiR 
–a la foto– va caure en semifi nals 
al Top-4 del nivell A1, en perdre 
contra el Mataró per 66 a 73. La 
fase fi nal es va disputar el 4 i 5 
de juny al pavelló Miquel Poblet, 
organitzada per la Federació Ca-
talana de Bàsquet amb el suport 
de la UB MiR i l’Ajuntament, en el 
marc de la Festa Major.
La competició va començar dis-
sabte amb els quarts de fi nal, on 
el conjunt que dirigeix José Dar-
win Iglesias va guanyar el Joven-
tut Les Corts per 65 a 76. 

L’endemà al matí, es van jugar 
les semifi nals, on van quedar eli-
minats el Montcada i El Masnou, 
que va perdre contra el Vic per 
87-47. A la tarda, va tenir lloc la 
gran fi nal, que es va adjudicar el 
Vic per un contundent 63 a 35.
Malgrat no haver estat campions, 
el president de la UB MiR, Car-
les Vilalta, ha felicitat els jugadors 
montcadencs “per la gran tem-
porada que han fet”.  D’altra ban-
da, el mini B masculí va quedar 
subcampió al torneig Cloenda, 
disputat a Lloret | SA
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TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

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

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

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

Truyols Serveis Funeraris disposa de centres a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.
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FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

El FS Montcada aposta per un  
projecte comú per als sèniors
Juanjo Amigo serà el tècnic dels dos equips per millorar la gestió d’ambdues plantilles

Els jugadors del FS Montcada agraeixen el suport de l’afi ció durant aquesta temporada
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El FS Montcada ha començat 
a treballar en el projecte de la 
nova temporada, després que 
l’equip confi rmés la seva con-
tinuïtat a la Tercera Nacional, 
amb un triomf contra el Grups 
Arrahona (8-0) en l’última jor-
nada de lliga. Els montcadencs 
han acabat a la novena plaça 
del grup 1, amb 40 punts. 
“Estic molt content amb la 
permanència, ja que hi ha 
hagut molta igualtat. Aques-
ta experiència ha estat molt 
positiva per a una plantilla 

tan jove com la nostra, en  el 
seu primer any a la catego-
ria”, ha valorat Juanjo Amigo, 
qui continuarà la temporada 
vinent a la banqueta del primer 
equip i també es farà càrrec del 
sènior B amb l’objectiu de tirar 
endavant un projecte comú per 
a ambdós conjunts. 
“Volem que es treballi coor-
dinament per tal que entre 
les dues plantilles es puguin 
cobrir les necessitats dels dos 
equips”, ha explicat Amigo, 
tot afegint que, d’aquesta ma-
nera, es pot solucionar la man-

ca d’efectius amb què, puntu-
alment s’ha trobat el primer 
equip. 
“La idea d’aquesta iniciativa 
és donar-li més eines de tre-
ball a l’entrenador perquè 
pugui conèixer millor amb-
dós blocs i disposar-ne amb 
llibertat segons les necessitats 
de la competició”, ha comen-
tat el president, Miquel Par-
ra, qui també ha avançat que 
el montcadenc Nando Sáez, 
extècnic del FS Gràcia, serà 
el tècnic del juvenil de Divisió 
d’Honor Estatal.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. PRIMERA DIVISIÓ

L’AE Can Cuyàs diu adeu a 
la categoria en acabar cuer 
El tècnic Toni Moreno, que continuarà a la banqueta, fa balanç de la temporada actual 

L’AE Can Cuyàs no ha pogut 
mantenir aquesta temporada 
la Primera Divisió. El conjunt 
local ha acabat a l’última posi-
ció del grup 1, amb només 14 
punts. “Vam perdre mate-
màticament la categoria fa 
un mes, però anímicament 
ja havíem baixat des de feia 
molt de temps”, ha comentat 
Toni Moreno, coordinador de 
la secció de futbol sala que es 
va fer càrrec de l’equip a prin-
cipi d’any amb l’objectiu de re-
dreçar la situació.

“Des de l’inici de la tempora-
da, es van prendre decisions 
poc encertades i ho hem anat 
arrossegant tota la competi-
ció”, opina Moreno, tot afegint 
que amb la seva arribada va in-
tentar canviar la dinàmica, però 
no ha estat possible. “L’equip 
va fer una millora, però no 
ha estat sufi cient. Hem patit 
moltes lesions perquè no es 
va fer una bona preparació 
física i ho hem acabat pa-
gant”, es lamenta l’entrenador, 
qui continuarà a la banqueta la 
pròxima campanya.

“Farem una gran renovació 
en la plantilla. La idea és 
confeccionar un equip com-
petitiu on estiguin equilibra-
des la veterania i la joventut. 
També volem fer algun fi -
txatge de nivell”, ha explicat 
Moreno, que seguirà compagi-
nant la seva feina a la banqueta 
amb la coordinació.

Sènior femení. El balanç és posi-
tiu, ja que ha millorat el joc i la 
classifi cació respecte la tempo-
rada passada, quedant al desè 
lloc, amb 25 punts, a Segona.

Sílvia Alquézar | Redacció

El primer equip de l’AE Can Cuyàs ha estat a la Primera Divisió durant tres temporades

El FB Montcada va tancar la competició amb un triomf contra el Castellar per 8-1
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FUTBOL SALA.SEGONA DIVISIÓ

El FB Montcada se salva del 
descens a l’última jornada 
El FS Montcada B punxa contra el Sentmenat i no pot aconseguir l’ascens

Cara i creu al grup 2 de Sego-
na Divisió. El FB Montcada 
ha complert l’objectiu de la 
permanència, gràcies a la victò-
ria contra el Castellar per 8-1 
a l’última jornada de lliga. En 
canvi, el FS Montcada B no 
ha pogut complir el somni de 
l’ascens, ja que va punxar al 
penúltim partit de lliga contra 
l’InterSentmenat (4-5), un rival 
directe que fi nalment s’ha adju-

dicat la segona plaça que dona 
accés a Primera Divisió.  

Classifi cació. El conjunt de José 
Luis Carrasco ha acabat a l’on-
zena plaça, amb 19 punts, 6 vic-
tòries, 4 empats i 14 derrotes, 
just un lloc per sobre dels tres 
equips que baixen: Vacarisses, 
Merinals i Grups Arrahona.
Per la seva banda, el FS Mont-
cada B ha fi nalitzat la competi-
ció al quart lloc, amb 46 punts, 

empatat amb el Sant Quirze, el 
tercer. El Sentmenat ha estat el 
segon amb 49, mentre que el 
Maristes Rubí s’ha proclamat 
campió de grup amb un avan-
tatge de 10 punts respecte el 
segon.
La pròxima temporada es po-
dria donar la circumstància 
que els tres equips locals de 
Segona –FB, FS i Can Cuyàs– 
coincideixin al mateix grup de 
la competició de lliga. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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El CD Montcada 
segueix a Segona
El tècnic Miki Corominas renova en l’any del centenari

El CD Montcada continuarà 
a Segona Catalana la propera 
temporada, després de golejar 
la Gramanet, el cuer, per 8-0, 
en el darrer matx de la lliga. 
Els verds han acabat a la dotze-
na posició del grup 5, amb 38 
punts, i seguiran a la categoria 
perquè no són un dels tres pit-
jors equips que ocupen aquesta 
plaça. “El balanç és positiu 
perquè hem assolit l’objectiu 
de la salvació”, ha manifestat 
el tècnic, Miki Corominas, que 
va assumir el càrrec el passat 
mes de novembre quan l’equip 
només tenia 5 punts. 

Renovació. La directiva del CD 
Montcada, presidida per Ra-
mon Salvanyà, ha confi rmat la 
continuïtat de l’entrenador en 
el que serà la temporada del 

centenari del club verd. “M’he 
trobat molt a gust a l’entitat. 
Tothom ha treballat unitper 
treure l’equip d’aquesta situ-
ació”, ha destacat Corominas. 
El club ha iniciat converses 
amb els jugadors actuals per 
veure quins continuaran a 
l’equip i quins seran baixa. Sal-
vanyà ha avançat que la inten-
ció del club és incrementar el 
nombre de futbolistes del mu-
nicipi entre la plantilla. A les 
últimes campanyes, des de la 
posada en marxa del projecte 
Montcada Experiencia, el CD 
Montcada ha comptat amb 
molts jugadors estrangers, la 
majoria procedents de l’Argen-
tina amb l’objectiu de jugar al 
futbol català i, si els va bé, po-
der fi txar en el futur per clubs 
de categories superiors a la del 
montcadenc. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El nou entrenador, Daniel Sánchez, amb el president de la UE Sant Joan, Daniel Sosa (dreta)
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FUTBOL. SEGONA CATALANA

Daniel Sánchez, nou tècnic 
de la UE Sant Joan Atlètic
El club vol fer una renovació important de la plantilla per intentar pujar a Primera

El FB Montcada 
femení baixa a 
Segona Divisió

Aquesta temporada ha estat ne-
fasta per al futbol femení mont-
cadenc. Els tres equips sèniors 
del municipi han acabat a la zona 
baixa de la classifi cació de les se-
ves respectives lligues. La dada 
més negativa és que el FB Mont-
cada A ha perdut la categoria de 
Primera Divisió, després de que-
dar a l’última posició del grup 2, 
amb només 2 punts –en sengles 
empats contra el Figueres– en tot 
el campionat de lliga, que acaba-
rà el cap de setmana del 10 i 11 
de juny. 

Segona. Els dos conjunts de Se-
gona Divisió han fi nalitzat la 
lliga a la cua. La UE Sant Joan 
Atlètic ha estat l’última al grup 
6, amb només un punt, sumat en 
un empat a zero gols contra el 
FB Montcada B, que ha quedat 
un lloc per sobre a la taula, amb 
7 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

La UE Sant Joan Atlètic ja dis-
posa de la persona que dirigirà 
el primer equip la temporada 
vinent. Es tracta de Daniel Sán-
chez, que ha entrenat clubs com 
el Cubelles i el Canyelles, així 
com conjunts del planter com el 
juvenil A de l’Hospitalet, el seu 
últim equip. “He decidit venir 
a Can Sant Joan perquè hi ha 
un projecte interessant. Vo-
lem tenir un equip competitiu 
per estar el més amunt possi-

ble”, ha manifestat Sánchez, qui 
també ha parlat dels seguidors: 
“És una sort arribar a un club 
amb una afi ció tan fi del com 
la del Sant Joan. Costa veure 
a qualsevol camp de Segona 
grades tan plenes com aquí”. 
Sánchez comptarà amb Xavi 
Huesa com a segon entrenador, 
el qual també farà les funcions 
de coordinador del planter.

Altres fi txatges. El club aposta 
per fer una renovació impor-

tant de la plantilla amb l’ob-
jectiu d’aconseguir l’ascens a 
Primera Catalana. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, 
la directiva ha confi rmat tres 
fi txatges: el porter Ferran Pol, 
que ha jugat al Santa Coloma 
i el FC Andorra, i els jugadors 
Omar Balde i Brian Canalejo, 
que han coincidit en equips 
com la Montañesa i el Marti-
nenc.  La junta també ha anun-
ciat les renovacions d’Àlex Pé-
rez i Mustapha Mouhou. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els verds celebren la salvació després de l’últim partit, disputat a Santa Coloma

 C
D

 M
O

N
TC

AD
A



22 1a quinzena | Juny 202222 Esports

El pavelló Miquel Poblet va aco-
llir el passat 28 de maig el Cam-
pionat de Catalunya de karate 
en la modalitat de kyos, orga-
nitzat per la Federació Catalana 
amb el suport del Club Shi-Kan 
Montcada, amb seu a Montca-
da Nova. El torneig va aplegar 
uns 800 karateques de totes les 
categories d’arreu del territori.

Resultats locals.  Del club mont-
cadenc, hi va participar una 
vintena d’esportistes, destacant 
la primera posició aconsegui-
da per la infantil Judit Solsona 
a la categoria taronja-verd, de 
menys de 40 kg. 
D’altra banda, el juvenil Sergi 
García va quedar en segona 
plaça, en el grup de cinturó 
blau-marró-negre, de més de 

55 kg. En tercer lloc, van fi -
nalitzar els infantils Pol Dies-
te (taronja-verd, -43 kg), Eric 
Muñoz (taronja-verd, +43 kg) i 
Aleix Hoyos (blau-marró, +43 
kg); els juvenils Biel Ramínez 
i Víctor Juárez (blau-marró-ne-
gre, -45kg) i Biel Conde (blau-
negre, +55 kg) i el júnior Joel 
Aguirre (a la categoria marró-
negre, -65 kg).

KARATE

La competició, amb uns 800 karateques, es va celebrar al pavelló M. Poblet

Èxit de públic i participació 
al Campionat català de kyos

Sílvia Alquézar | Redacció

El torneig de karate es va desenvolupar el 28 de maig en una jornada que va començar a les 9h i es va allargar fi ns a les 17h

L’aleví del FB Sant Joan At. 
puja a la Segona Divisió

El prebenjamí A del FB 
Montcada, campió de lliga
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El Club Pàdel MiR va recollir 1.800 euros en el torneig solidari que va 
organitzar el 30 de maig en col·laboració amb l’associació Somriures 
valents. Aquesta entitat està formada per famílies amb infants afectats 
per les distròfi es musculars de Duchenne i Becker, unes malalties neu-
romusculars, hereditàries, degeneratives i que, per ara, no tenen cura. 
L’associació té com a principal objectiu la recaptació de fons per a la 
investigació que està a duent a terme l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona, així com donar suport als afectats i les seves famílies. “Hem 
donat els diners recollits a Somriures valents per contribuir en la 
investigació de la malaltia”, ha manifestat el director tècnic del Pàdel 
MiR, Ricard Cerezo | SA

Torneig solidari del Pàdel MiR
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El Can Cuyàs, a 
Primera Divisió
L’equip juvenil ha acabat a la se-
gona plaça del grup 2, amb 57 
punts, els mateixos que el líder, 
el Badalonès B. Els montcadencs 
han fet una gran campanya, tot i 
que se’n van amb un sabor agre-
dolç perquè no s’han pogut pro-
clamar campions de lliga, quan 
han anat primers fi ns a les dues 
últimes jornades. “És una pena, 
però els hem de felicitar per-
què han pujat de categoria”, 
ha destacat el coordinador de la 
secció, Toni Moreno | SA
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HANDBOL La Salle juvenil, 
subcampiona
L’equip femení va perdre a la fi nal 
del Top-4 de Primera Catalana 
contra el BCN Sants –el club am-
fi trió– per 28 a 25 i, en semifi nals, 
va eliminar el Sant Esteve per 
26 a 21. La portera lassal·liana 
Astrid Castillo va ser escollida 
la millor jugadora del partit. A la 
foto, el conjunt montcadenc amb 
la medalla que l’acredita com a 
subcampió de la categoria | SA

L’equip prebenjamí A del FB Montcada s’ha proclamat campió de la lli-
ga. A l’última jornada, disputada el darrer cap de setmana de maig, els 
montcadencs van superar el Congrés per 0-4. El conjunt local ha sumat 
un total de 81 punts, amb 27 victòries i només 2 derrotes. La plantilla 
ha marcat un total de 187 gols a favor i només n’ha encaixat 25 en con-
tra. “És la primera vegada que guanyen una lliga, un record que no 
oblidaran mai”, ha comentat el seu tècnic, Daniel Busquets, que també 
és el director esportiu del FB Montcada. “La nostra gran virtut és la 
unitat i el bon ambient que existeix al grup”, ha afegit l’entrenador, per 
a qui l’experiència ha estat molt gratifi cant: “És la primera vegada que 
entreno nens tan petits i m’ha encantat” | SA

L’equip aleví del FB Sant Joan ha guanyat la lliga fent la temporada per-
fecta, ja que no ha perdut cap partit a falta d’una jornada perquè acabi 
la competició. El conjunt, entrenat per David Corona, ocupa la primera 
posició al grup 53 de Tercera Divisió, amb 83 punts, seguit per l’equip 
D del FB Montcada, amb 78. Al darrer matx disputat, el Sant Joan es 
va imposar al derbi montcadenc per 9 a 6. “Abans que futbolistes, són 
amics; aquest és el secret”, afi rma el tècnic, David Corona, per a qui 
aquests infants representen “el futbol del carrer”. Jared Salazar, d’11 
anys, és el porter de l’aleví. “Sempre m’han dit que el més important 
del futbol és divertir-se i trobar-se a gust jugant”, assegura l’infant | SA
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La Regidoria d’Esports va or-
ganitzar, amb el suport del FB 
Montcada, la primera edició d’un 
torneig de futbol amb equips in-
clusius –a la foto, una acció del 
partit entre el FB Montcada i el 
CE Sabadell– i un altre de futbol 
femení. El 4 de juny,  l’estadi de 
la Ferreria va acollir la competició 
de futbol inclusiu, on també van 
participar els equips d’Adimir, el 
Sabadell, el Vedruna i el Cornellà. 

L’endemà, els protagonistes van 
ser els conjunts femenins. De 
10 a 14h, hi va haver a l’estadi 
la competició dels conjunts ale-
vins i cadets, mentre que de 16 
a 20h es van disputar els partits 
dels sèniors. 

Tir amb arc. El CCTA va fer el dia 
4, a l’exterior del Miquel Poblet, 
una exhibició en línia i un tastet 
d’introducció a aquest esport | SA

Futbol inclusiu i tir amb arc
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La piscina oferta noves 
activitats als usuaris
La instal·lació municipal recupera l’horari continuat 

La piscina d’estiu de la Zona 
Esportiva Centre, al carrer Bo-
navista, obrirà del 17 de juny 
al 4 de setembre, de dilluns a 
diumenge, d’11 a 20h. Des-
prés de dos anys fent dos torns 
d’entrada i tancant al migdia 
com a mesura de prevenció de 
la pandèmia, la instal·lació re-
cupera l’horari continuat. Els 
preus de les entrades i els abo-
naments es poden consultar al 
web montcada.cat. La venda dels 
abonaments comença el 10 de 
juny i s’han d’adquirir presen-
cialment a la Regidoria d’Es-
ports, a Montcada Aqua.

Nova proposta. “La piscina 
d’estiu recupera la norma-

litat després de dos anys de 
restriccions i enguany tam-
bé organitzarem activitats 
de dinamització”, ha explicat 
el regidor d’Esports, Gerard 
Garrido (ERC), qui ha desta-
cat també les inversions fetes 
a la instal·lació, com una nova 
escala, una nova zona d’ombra 
i millores als lavabos, així com 
la contractació de seguretat i 
control d’accés per als caps de 

setmana. Per donar la benvin-
guda a la temporada, el primer 
dia d’obertura, hi haurà activi-
tats aquàtiques infantils (16h), 
aiguagim (17h) i BodyCombat 
(18.30h). Al llarg del mes de ju-
liol els dilluns i dimecres, s’ofe-
rirà multiesports per a infants 
(6 a 11 anys, de 17.15 a 18h) i 
joves (12 a 16 anys, de 18.15 a 

19.15h); i els dimarts i dijous, 
aiguagim per a persones adul-
tes (18.15 a 19h). Totes aquetes 
activitats estaran incloses en el 
preu de l’entrada.
Per la seva banda, les biblio-
teques oferiran del 23 de juny 
al 28 de juliol la bibliopiscina; 
els dimarts i dijous, d’11.30 a 
13.30h. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La piscina romandrà oberta de dilluns a diumenge, d’11 a 20h, fi ns al proper 4 de setembre

TEMPORADA D’ESTIU

La Milla Urbana 
aplega 150 atletes
En el marc de la Fes-
ta Major, la Regidoria 
d’Esports va organitzar 
amb el suport de la Jo-
ventut Atlètica Montca-
da (JAM) el 5 de juny 
la quinzena edició de 
la Milla Urbana, que 
va aplegar prop de 150 
corredors de totes les 
edats. Els guanyadors 
de les curses absolutes 
van ser Sofi an Haddouti 
i Eva Pupim, de la JAM. 
Pel que fa a la cursa po-
pular, els primers a tra-
vessar la meta van ser 
Manel Mérida i Marta 
Mesalles. 
En les categories in-
fantils, Pau Ribé i Ona 
Doménech van pujar 
al més alt del podi a la 
prova sub-10; Eiden Ál-

varez i Noa Blanca, a la 
sub-12; Marc Giménez 
i  Ariadna Casanovas, a 
la sub-14, i Àlex Segura 
i Noa Carrilla, a la sub-
18.

Retard. La competició 
es va iniciar hora i mitja 
més tard de l’horari pre-
vist perquè l’organitza-
ció no va havia sol·licitat 
la presència del servei 
preventiu d’ambulàn-
cies durant la disputa 
de la prova. Aquest fet 
va provocar el males-
tar entre els corredors, 
ja que totes les curses 
van començar a partir 
de les 11.30h, quan la 
calor era ja força intensa 
a causa de les elevades 
temperatures  | SA
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El Lee Young 
guanya una 
medalla de 
bronze

La taekwondista Ainhoa Muñoz, 
del Club Lee Young Montcada, 
ha aconseguit la tercera posició 
al Campionat de Promoció Ab-
solut de combat de Catalunya, 
disputat el 22 de maig a Barce-
lona. El metall l’ha obtingut a la 
categoria de pes gall de menys 
de 53 kg. Aquesta classifi cació li 
permet formar part de la selecció 
catalana per a les properes cites 
esportives.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’Ajuntament ha fet 
millores als lavabos, 
ha creat una nova 
zona d’ombra i ha 
contractat seguretat

Muñoz, amb el seu entrenador, José Santiago



Fill de Mas Rampinyo, Ricard Perarnau va néixer fa 47 anys en una família on la música sempre ha 
estat present gràcies al seu pare, fundador del grup d’havaneres L’Espingari, que enguany compleix 
quaranta anys. Va fer els primers estudis de solfeig a La Unió, però els seus interessos no només 
abastaven la música, sinó també el teatre –va estudiar tres anys a l’escola Timbal– i, especial ment, 
les manifestacions de cultura popular. Tant és així, que Perarnau ha format part de la Banda de 
Trompetes i Tambors i de les gitanes de La Unió i dels Castellers, els Gegants i Els Diables de Can 
Sant Joan. Tot i que no tenia experiència com a cantant, l’any 2000 va decidir incorporar-se a L’Es-
pingari i, després d’un temps de rodatge, ha esdevingut una fi gura clau del grup, gràcies a les seves 
dots teatrals i la particular forma d’interpretar les cançons. El músic compagina els concerts amb la 
seva feina com a enginyer tècnic agrícola a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. 

‘Cantar una havanera és 
com explicar un conte’

D’on li ve l’afi ció per la música?
El meu pare és el que ens ha 
trasmès aquesta passió a mi i al 
meu germà des de petits. A casa, 
tocar el piano o la guitarra era una 
cosa gairebé natural.
Però, a vostè li agradava tocar 
moltes tecles.
Sí, a més de música, feia teatre i 
participava a les entitats de cultura 
popular del poble. També estava 
al Centre d’Ecologia i Projectes 
Alternatius i a l’associació cultural 
Amus Aquata, que va lluitar per 
la creació d’un casal de joves i el 
tancament de la incineradora de 
residus hospitalaris. No sé d’on 
treia el temps per fer tantes coses.
Quan va decidir entrar a formar 
part de L’Espingari?
M’ho va proposar el meu pare al 
2000, quan va marxar l’Andreu 
Navarro, una fi gura que va ser molt 

important per al grup. D’entrada, 
la proposta em va fer una mica de 
respecte, perquè no havia cantat 
mai. Per això, vaig decidir apuntar-
me a classes de cant, primer al 
Giravolt i, després, al Taller de 
Músics. També vaig fer classes de 
llaüt a l’Aula de Música Tradicional 
i Popular, amb Toni Xuclà.
Els seus coneixements teatrals el 
van ajudar a l’escenari?
Sens dubte. Per a mi cantar una 
havanera és com explicar un 
conte. Si no m’imagino el que dic 
mentre canto, no puc transmetre 
l’emoció al públic. Això va lligat 
amb una actitud corporal i una 
gestualitat. També acostumo a 
fer el rol de bufó per buscar la 
interacció amb el públic, un tret 
característic de L’Espingari des 
dels seus inicis que jo he volgut 
seguir. De fet, quan més gaudeixo 

és a les actuacions de cant de 
taverna, perquè encara tinc més 
marge per interactuar amb la gent.

L’Espingari no és el típic grup 
d’havaneres. Què el fa diferent?
Que no ens limitem a fer havaneres, 
valsets i alguna sardana, com 
la majoria, sinó que incorporem 
altres estils, des del son cubà fi ns a 
la música tradicional i de taverna. 
Als més puristes, no els hi agradem 
gaire, però per a nosaltres el més 
important és passar-nos-ho bé en 
cada actuació i experimentar amb 
ritmes i sonoritats que ens agraden.

Des del 2021, el grup s’ha 
convertit en un trio familiar.
Sí, el meu germà petit, el Joan, 
s’hi va incorporar l’any passat 
en substitució del malaurat Pere 
Ferrer. La idea va sorgir durant la 
pandèmia, quan els dos anàvem a 
veure el meu pare i ens posàvem 
a tocar plegats per passar l’estona. 
El Joan és molt bo a nivell musical 
i vam veure que seria un bon 
fi txatge. En poc temps, s’ha acoplat 
perfectament al grup i hem estat 
capaços de crear una rica polifonia 
i una gran complicitat a l’escenari.
Quina és l’assignatura pendent?
Ens agradaria incorporar una veu 
femenina. En els primers temps, 
L’Espingari va comptar amb 
cantants com Dolors Puig i Xus 
Asenjo, que ho van deixar per 
raons personals. Però, entenc que 
no resultarà fàcil trobar algú que 

pugui conciliar aquesta activitat 
amb la seva vida familiar i laboral. 
Ha trobat vostè aquest equilibri?
Ens ho muntem per no fer més de 
quaranta concerts a l’any i i ens 
reservem 15 dies de vacances al 
juliol. La meva dona i els meus dos 
fi lls ho agraeixen.
Què fa en el seu temps lliure?
Amb la meva dona estic restaurant 
una casa antiga a Calaf, un petit 
poble de l’Anoia. Per la meva 
professió, sempre m’he sentit atret 
per la terra i els entorns rurals. 
També soc un enamorat del mar i 
no descarto comprar-me algun dia 
una barqueta per sortir a navegar.
Li queda molta corda a 
L’Espingari?
Espero que sí. El ritme el marcarà 
el meu pare, que és el puntal 
del grup. Mentre ell tingui salut i 
ganes, seguirem endavant. 

‘No ens limitem a fer 
havaneres, sinó que 
incorporem altres 
estils musicals’

Músic de L’Espingari

A títol personal
LAURA GRAU
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Ricard Perarnau


