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25.081 montcadencs, cridats 
a votar el 26 de juny  PÀG. 7
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El consistori rep la proposta de 
conveni del Ministeri de Foment
El text no satisfà del tot les expectatives del govern que vol fer-hi esmenes PÀG. 3
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Eugeni Rodríguez, de 
l’Observatori contra 
l’Homofòbia (OCH), 
presenta la normativa al 
Consell Escolar Municipal 
PÀG. 10

Els centres s’hauran 
d’adaptar a la nova Llei 
sobre la llibertat sexual  

Fi del barraquisme al Turó
Només queden set construccions dempeus de les 315 que hi havia registrades, inclòs 
el sector del torrent de Can Tapioles, al costat del cementiri de Collserola  PÀG. 4
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L’Ajuntament ja té a les seves 
mans l’esborrany de la contra-
proposta del Ministeri de Foment 
sobre el soterrament de l’R2 al 
seu pas per Montcada i Reixac, 
que va arribar el 15 de juny, úl-
tim dia del termini pactat. La va-
loració del govern del document 
–que s’ha fet arribar a tots els 
portaveus municipals i a la Pla-
taforma Tracte Just-Soterrament 
Total– és positiva a nivell global, 
tot i que el govern considera que 
cal introduir-hi esmenes. 
Com a aspectes destacats, la pro-
posta de conveni de Foment pre-
veu soterrar el tram que va des 
de Vallbona fi ns a l’escola Font 
Freda –tal com demana el consis-
tori– i també inclou una proposta 
de calendari de fi nançament des 
del 2017 fi ns al 2021 amb una re-
visió i actualització dels projectes 
executius al llarg d’aquest any. 

Desacords. Quant als apartats de 
l’esborrany amb què l’Ajunta-
ment es mostra en contra, hi ha 
el fet que atorgui la responsabi-
litat d’executar el soterrament a 
parts iguals entre Generalitat i 
Adif –l’acord del 2007 establia 
que el 100% de l’actuació cor-
responia a Foment. Respecte el 
fi nançament, l’Estat exigeix al 
govern autonòmic que hi des-
tini una partida pressupostària, 
mentre que la proposta munici-
pal apunta la possibilitat que, si 
el cost de l’obra no l’assumeixen 
directament Foment i l’Adif, ho 
faci el govern català mitjançant la 
disposició addicional tercera, és 
a dir, que es descompti del deute 
de l’Estat envers la Generalitat.
Tampoc no hi ha acord respecte 
l’aprofi tament de l’espai allibe-

rat un cop se soterrin les vies, ja 
que Foment proposa que, amb 
els benefi cis que en tregui, Adif 
recuperi el 50% de la inversió. A 
més, l’esborrany de l’Estat vin-
cula el soterrament només a una 
qüestió de seguretat i apunta que 

els accidents que s’hi ha produït 
han estat per un ús indegut de les 
vies per part de la ciutadania. En 
aquest sentit, l’Ajuntament vol 
que el conveni incorpori també 
els motius de la cohesió territo-
rial i greuge històric. La voluntat 

del govern municipal és que les 
quatre parts implicades –els ajun-
taments de Montcada i Reixac 
i de Barcelona, la Generalitat i 
l’Estat– signin el conveni abans 
no es formi el nou govern que 
sorgeixi després de les eleccions  

generals. Per accelerar les nego-
ciacions, el consistori ja ha dema-
nat una reunió amb Barcelona i 
la Generalitat, per tal de posar en 
comú totes les esmenes a fer a la 
proposta de Madrid, i una altra 
amb el Ministeri i Adif.

Actualitat
laveu.cat

UNITAT INSTITUCIONAL
Front comú de municipis metropolitans, amb 
suport de la Generalitat, per reclamar millores 
a la xarxa viària de Rodalies 

SOTERRAMENT

El govern valora l’arribada de l’esborrany 
de Foment però vol presentar esmenes
Un dels punts amb què l’Ajuntament mostra reticències és el del fi nançament del projecte ja que l’Estat implica la Generalitat al 50%
Laura Grau | Redacció

Les alcaldesses de Montcada i Reixac i L’Hospi-
talet, Laura Campos (ICV-EUiA-E) i Núria Marín 
(PSC), i l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi 
San José (ICV-EUiA-E), van protagonitzar el 8 de 
juny un acte reivindicatiu a Sant Feliu per exigir al 
Ministeri de Foment l’execució del Pla de Rodalies 
2009 en el marc de la campanya ‘Ara Rodalies. 
Tots junts per exigir-hi millores’. L’acció també 
va comptar amb la presència de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú), i del 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Gene-
ralitat, Ricard Font. En la seva intervenció, Campos 
va exigir una xarxa de Rodalies “en condicions i 
que estigui al servei de la població” i, en relació 
amb el soterrament de l’R-2, va demanar que es 
deixin d’utilitzar “excuses econòmiques per no fer 

un projecte necessari per raons de seguretat i co-
hesió social”. L’alcaldessa va estar acompanyada 
per tres regidors del govern –Jordi Sánchez (ERC), 
Óscar Gil (ICV-EUiA-E) i Mar Sampere (Círculo 
Montcada), el regidor de C’s, Óscar Pérez, i per 
membres de la Plataforma Tracte Just-Soterrament 
Total i d’altres moviments veïnals locals. 
Per la seva part, Colau va reclamar una millora de 
la xarxa de Rodalies “per una qüestió de justícia 
social, mediambiental i de mobilitat” i va dema-
nar que s’acabi amb els municipis que, “per mo-
tius econòmics, són considerats de primera i de 
segona”. L’edil va destacar el front comú que s’ha 
fet entre ciutats governades per diferents colors po-
lítics i va assenyalar que el futur govern de l’Estat es 
trobarà amb un “territori unit i més infl exible que 

mai”. En la seva intervenció, el secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat de la Generalitat, va criticar 
l’Estat per acumular 40 anys sense fer inversions 
ferroviàries a Catalunya. “És el moment de passar 
de les bones paraules a l’acció”, va dir. 
D’altra banda, Montcada i Reixac, a través de la 
seva alcaldessa ha pres part en el procés partici-
patiu de l’AMB per elaborar el Programa d’Actua-
ció Metropolità (PAM). Aquesta iniciativa s’emmar-
ca en la voluntat de fer un front comú entre els 
municipis metropolitans a l’hora de reclamar grans 
infraestructures, com ara la millora  de la xarxa de 
Rodalies, que inclou el projecte de soterrament de 
la línia R2 al seu pas per Montcada i Vallbona. El 
consell d’alcaldes de l’AMB aprovarà el document 
el 28 de juny | SA

 

Els alcaldes de Montcada, L’Hospitalet i Sant Feliu demanen
millores ferroviàries amb el suport de Barcelona i la Generalitat
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‘MANIFEST PEL RIPOLL’
Les forces d’esquerres dels consistoris de 
la llera es comprometen a fer una actuació 
conjunta per recuperar el riu

ENTORN NATURAL

El barraquisme, 
eradicat del Turó 
i de Can Tapioles

El barraquisme que s’havia en-
quistat durant anys al Turó de 
Montcada i al torrent de Can 
Tapioles ja està pràcticament 
eradicat. Actualment només 
queden dempeus set barraques, 
una a dalt de la muntanya i sis a 
tocar del cementiri de Collsero-
la, a l’espai on s’ha de construir 
el Centre d’Acollida d’Animals 
de Companyia de Barcelona 
(CAAB). La primera construcció 
s’enderrocarà un cop es reubiqui 
la persona que hi viu mentre que 
les altres estan pendents de reso-
lució judicial, perquè els barra-

quistes han reclamat la propietat 
al·legant que fa 30 anys que la 
van construir. “Malgrat aquest 
litigi, hem demanat igualment 
al jutge que ens deixi fer l’en-
derroc perquè estan incomplint 
la disciplina urbanística”, ha 
explicat el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC). La 

previsió del Consorci del Parc de 
Collserola és que aquest estiu les 
barraques desapareguin totalment 
així com les restes dels enderrocs 
que queden per retirar, al voltant 
d’una cinquantena. L’actuació 
es farà amb els 200.000 euros 
que aportarà l’Ajuntament de 
Barcelona en el marc del conveni 
per a la construcció del CAAB a 
terrenys municipals. 

Fita assolida. “Sens dubte 
aquest ha estat un dels reptes 
més importants que ha hagut 
d’afrontar el Consorci al llarg 
dels seus 29 anys d’història”, 
ha manifestat el gerent de l’or-
ganisme, Marià Martí. Per ga-
rantir que l’espai no torni a ser 
objecte d’ocupació el Consorci 
incrementarà la vigilància i, en 
col•laboració amb l’Ajuntament, 
potenciarà els usos de l’espai i 
l’obrirà a la ciutadania. De fet, 
l’eliminació de les barraques 
permetrà recuperar indrets fi ns 
ara gairebé desconeguts per a la 
majoria de la població com una 
part de l’aqüeducte que hi ha al 
torrent de Can Tapioles i tam-
bé passa per Can Cuiàs i Torre 
Barò. “Tenim un patrimoni na-
tural mol ric que durant anys 
han estat envoltat de margina-

litat i degradació i ara el recu-
perem per al gaudi de tots”, ha 
manifestat el regidor. En aquesta 
línia, la construcció del Centre 

d’Animals de Barcelona tindrà 
un paper rellevant ja que, tant 
per la seva activitat –oberta a vo-
luntaris–, com per l’equipament 

en si –integrat a l’entorn i amb 
espais com una sala d’exposi-
cions–, atreurà més visitants al 
Parc de Collserola.

Pilar Abián | Torrent de Can Tapioles
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Posar fi  al barraquisme 
ha estat un dels reptes 
més importants en la 
història del Consorci 
del Parc de Collserola

Jordi Sánchez i Marià Martí, a la dreta de la imatge, al mirador de l’estrella de Can Cuiàs observant el Turó sense la presència de barraques

El Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola ha enge-
gat una campanya per alertar la 
població sobre el comportament 
dels porcs senglars, una part 
dels quals ha perdut la por a les 
persones i té conductes agres-
sives per exigir menjar. En cas 
de trobar-se davant d’un porc 
senglar habituat als humans 
els responsables del Parc reco-
manen no dona-li de menjar ni 
tocar-lo ni fer soroll. A les àrees 
de picnic, cal controlar les bos-
ses de menjar, i a la xarxa viària 
próxima al Parc –per exemple a 
la carretera del cementiri o de la 
Rabassada–, conduir amb pre-
caució per evitar col·lisions amb 
els senglars que creuen de for-
ma inesperada  | LG

Com actuar davant 
dels porcs senglars 
al Parc de Collserola 

L’aqüeducte de Can Tapioles torna a lluir, un cop desaparegut el barraquisme que l’envoltava

Encara queden per retirar les runes d’una cinquantena de barraques

Del total de 315 construccions comptabilitzades només 
queden dempeus set que seran enderrocades aquest estiu
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El govern local i el principal 
grup de l’oposició, el PSC, man-
tenen serioses discrepàncies sobre 
com preservar la continuïtat de 
la cadena de supermercats Lidl 
al polígon La Granja. La multi-
nacional alemanya va presentar 
un projecte per crèixer durant 
l’anterior mandat que va rebre el 
vistiplau dels socialistes però que 
l’actual govern no veu facticle per-
què obliga a un canvi de planeja-
ment urbanístic que, segons un 
informe de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), afecta un 
corredor biològic.
El passat 7 de juny els exalcal-
des de Montcada i Ripollet pel 
PSC, M. Carmen Porro i Juan 
Parralejo, respectivament, es 
van donar cita davant de les 
instal·lacions de l’empresa per 
reclamar que es desencalli el pro-
jecte d’ampliació  i van acusar 
els governs d’ambdós municipis 
liderats per la montcadenca Lau-

ra Campos (ICV-EUiA-E, ERC i 
Círculo) i el ripolletenc Josep M. 
Osuna (Decidim), de “passivitat 
i manca d’informació”. Par-
ralejo i Porro van lamentar que 
un projecte que compta, van dir,  
amb “plenes garanties legals” 
hagi quedat bloquejat posant en 
perill la continuïtat de la cadena 
de supermecats a Montcada i 
800 llocs de treball que podrien 
passar a ser un miler si el centre 
logístic s’amplia amb una inver-
sió de 150 milions d’euros i aca-
ba esdevenint el més important 
de l’empresa al sud d’Europa. 

Validesa. Porro va insistir que el 
disseny presentat per l’empresa al 
consistori al març de l’any passat 
“preserva tant la legalitat ur-
banística com la protecció me-
diambiental”. El PSC considera 
que els alcaldes de Montcada i 
Ripollet no tenen predisposició 
per defensar un projecte que qual-
ifi ca com un dels més importants 

de la comarca i que s’escuden 
en problemes urbanístics que es 
podrien resoldre. “Donar llum 
verde a l’ampliació només és 
una qüestió de voluntat políti-
ca”, va afi rmar Parralejo. 
Porro ha deixat clar que el PSC 
no defensa els interessos de la 
multinacional alemanya sinó dels 
seus treballadors i dels municipis: 
“No ens podem permetre el 
luxe que Lidl marxi de Mont-
cada i sabem que està buscant 
terrenys alternatius”, va dir.

Resposta del govern. “No ce-
direm davant les pressions del 
PSC per permetre l’ampliació 
de Lidl cap a una zona verda 
on no es donen les garanties 
jurídiques per fer-ho”. Aquesta 
ha estat la resposta de l’acaldessa 
montcadenca a les crítiques dels 
edils socialistes. El govern ha re-
cordat que des de l’Ajuntament 
es va encarregar a principi d’any 
a l’AMB un informe ambiental 

i un altre urbanístic per validar 
l’operació que vol executar la 
multinacional alemanya. “De mo-
ment, només n’hem rebut un, 
l’ambiental, que ens adverteix 
que no hem de donar suport a 
la modifi cació de planejament 
que proposa Lidl per ampliar 
les seves instal·lacions perquè 
afecta un corredor biològic”, ha 
afegit el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sanchez (ERC).
El regidor lamenta que els so-
cialistes utilitzin aquest afer per 
atacar el govern en comptes de 
fer front comú i estudiar alter-
natives respectuoses amb la llei 
i el territori com ara ampliar les 
instal·lacions pel costat de Rip-
ollet. D’altra banda, l’edil opina 

que el PSC no està “legitimat” 
per donar exemple en l’àmbit ur-
banístic quan grans projectes que 
va impulsar en anteriors mandats 
han estat anul·lats per la justícia, 
com la reubicació de la empre-
sa Valentine, el planejament de 
la zona 21 de Terra Nostra, o la 
resolució de les expropiacions de 
zones verdes. 
Quant al suport als treballadors, 
els representants del govern la-
menten que el PSC faci servir 
Lidl amb “interessos electora-
listes”. “És una vergonya –han 
dit– que es jugui amb la segu-
retat, el futur i els sentiments 
de la plantilla. Si de veritat la 
volen protegir, no l’haurien 
d’utilitzar políticament”.

Pilar Abián | Polígon La Granja

Porro, al centre de la imatge, amb Parralejo a l’esquerra, durant la roda de premsa del PSC

POLÍGON LA GRANJA

Crítiques creuades entre el PSC 
i el govern local pel futur de Lidl
Els socialistes entenen que facilitar el projecte d’ampliació de l’empresa és una 
qüestió de ‘voluntat política’ mentre l’alcaldessa diu que afecta un corredor biològic
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VALORACIÓ POLÍTICA
C’s fa balanç del primer any de mandat i critica 
el govern entenent que ha anat de més a menys
El grup municipal de C’s, amb 
tres regidors a l’oposició, consi-
dera que durant el primer any de 
mandat l’equip de govern (ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo) ha anat de 
més a menys fruit de “tensions i 
confrontacions internes”. En un 
comunicat, la formació manifes-
ta que l’actitud inicial de diàleg 
dels responsables municipals 
va acabar just després que el 
seu grup donés suport als pres-
supostos. “Mostren la mateixa 
actitud i maneres de governar 
que tant criticaven quan eren a 

l’oposició, intentant rendibilit-
zar a nivell polític projectes que 
han de ser de ciutat i oblidant-
se dels problemes del dia a dia 
de la ciutadania”, ha manifestat 
el portaveu de C’s, David Gerbo-
lés. Ciutadans considera que el 
seu grup és vital per garantir la 
governabilitat i diu que en les se-
ves decisions sempre posa per 
davant l’interès general. El co-
municat clou amb el compromís 
de continuar fi scalitzant la tasca 
del govern exercint una oposició 
“sensata i responsable” | PA
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La diputada i número 4 de la llista 
de CDC per Barcelona, Míriam 
Nogueras, va protagonitzar el 
primer acte de campanya de la 
formació a Montcada i Reixac el  
13 de juny a la seu del partit. No-
gueras està fent el seguiment del 
soterrament de l’R2 juntament 
amb la diputada Lourdes Ciuró. 
“Considerem que és un tema 
prioritari vinculat a la millora 
de Rodalies que defensem al 
nostre programa”, va dir. La 

diputada independent va criticar 
les maneres de fer de l’Estat espa-
nyol, “que no tenen res a veure 
amb la forma de treballar a 
què estem acostumats a Catalu-
nya”. També va reivindicar CDC 
com “l’única força amb vocació 
de servei i capacitat de treballar 
de forma efi caç per defensar els 
interessos de Catalunya a Ma-
drid”. CDC portarà al mercat 
ambulat de dimecres 22 de juny el 
conseller Josep Rull com a últim 
acte de campanya.

Laura Grau | Montcada

CDC

Nogueras: ‘Som els únics que 
treballem per Catalunya a Madrid’ 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, visitarà Montcada el dia 22 

Desbancar el PP del govern de 
l’Estat amb un pacte d’esquerres. 
Aquest és el missatge que van 
trasmetre els representants de la 
candidatura d’En Comú Podem 
que el 10 de juny van protago-
nitzar a la plaça de l’Església en 
el primer acte de campanya al 
municipi amb motiu del 26J. 
Hi van intervenir l’alcadessa de 
Montcada, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), els candidats al Con-
grés Joan Mena i Agnès Petit, i 
l’europarlamentari Ernest Urta-
sun. Tots quatre van criticar les 
polítiques de les retallades i la cor-
rupció i van demanar el vot per 
a la seva candidatura –formada 
per Barcelona en Comú, Equo, 
EUiA, ICV i Podem.

Política de proximitat. Campos va 
inaugurar el torn de parlaments 
reivindicant la tasca dels ajunta-
ments del canvi com el que en-
capçala i destacant la necessitat 
d’un govern diferent a l’Estat. La 

número 11 per Barcelona, Agnès 
Petit, va manifestar que “està 
en mans de tots construir una 
nova forma de fer política, 
sense corrupció, amb transpa-
rència i participació”.
Urtasun va assegurar que les 
eleccions del 26J poden ser his-
tòriques perquè, segons totes les 
dades, l’esquerra pot guanyar el 
PP i va alertar que “una gran 
part de la vella guàrdia socia-
lista vol pactar amb els popu-

lars”. Mena, número 7 de la can-
didatura de confl uència, va cloure 
les intervencions fent una crida a 
votar per aconseguir el canvi.

Vandalisme. En Comú Podem i 
ERC van denunciar en el pri-
mer cap de setmana de campa-
nya la destrucció de cartells de 
les seves candidatures, accions 
que han qualifi cat d’atac direc-
te a la democràcia i a la llibertat 
d’expressió.

D’esquerra a dreta, Laura Campos, Agnès Petit, Joan Mena i Ernest Urtasun
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Sílvia Alquézar | Montcada

ELECCIONS GENERALS 26J

En Comú Podem vol posar fi  al govern 
del PP amb un pacte d’esquerres
Els candidats Mena i Petit i l’europarlamentari Ernest Urtasun fan campanya a Montcada

C’s veu les eleccions amb il·lusió i esperança per 
fer les ‘reformes profundes’ que necessita Espanya
C’s va iniciar la campanya a la 
seu del partit amb la presència 
d’afi liats, simpatitzants i els tres 
regidors del grup municipal. El 
portaveu de la formació, Da-
vid Gerbolés, va expressar les 
expectatives de la formació 
per a aquests comicis a través 
d’un comunicat. “Comença un 
nou període electoral amb la 
il·lusió i l’esperança de trans-
formar el nostre país amb els 
canvis i les reformes profun-
des que necessita Espanya”. La formació també va fer acte de presèn-
cia al mercat ambulant del dimecres 16 de juny | PA

La secció local d’ERC ha anunciat la 
presència del cap de llista Gabriel Ru-
fi án i el número 2, Joan Tardà, al mercat 
ambulant del dia 22, acompanyats de les 
candidates Ester Capella, Anna Surra i 
Teresa Jordà. ERC també farà presència 
als mercats ambulants dels dies 21 i 22. 
La primera nit electoral el partit va fer un 
sopar al seu local i la tradicional enganxa-
da de cartells. La formació insisteix en el 
dèfi cit històric d’inversions de l’Estat es-
panyol a Catalunya, amb especial èmfasi 
al projecte de soterrament de l’R2 al seu 
pas per Montcada i Reixac | LG

Rufi án i Tardà, d’ERC, seran 
a Montcada el 22 de juny

CAMPANYA 26J

Míriam Nogueras, a la seu local de CDC
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El PP demana el vot al mercat ambulant del centre
amb el diputat autonòmic Albert Villagrasa
El Partit Popular va 
portar al diputat auto-
nòmic Albert Villagra-
sa al mercat ambulant 
del centre el passat 16 
de juny. Acompanyat 
de la regidora popular, 
Eva García, va donar 
un missatge a favor de 
les persones i la solució 
dels seus problemes 
quotidians. “No entenem els partits que basen la seva campanya 
en anar en contra nostra, sense fer propostes concretes per millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans”, va dir Villagrasa qui també 
presideix la formació a Barcelona | LG
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El primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta, i l’exministre Josep 
Borrell protagonitzaran l’acte 
central de campanya del PSC a 
Montcada, que tindrà lloc el 19 
de juny al Kursaal (12h). 
D’altra banda, la formació va 
organitzar el dia 15 un míting 
al seu local sobre el futur de les 
pensions, al qual van assistir 
l’exdiputada al Congrés Isabel 
López; el diputat al Parlament 
català i primer secretari de les 
JSC, Pol Gibert; i la candidata 
i exalcaldessa de Cerdanyola, 
Carme Carmona. La portaveu 
del grup municipal, M. Carmen 
Porro, va ser l’encarregada de 
presentar l’acte. López, que va 
fer una detallada explicació so-

bre el funcionament del sistema 
públic de jubilacions, va propo-
sar la necessitat de “garantir els 
ingressos a través d’un impost 
com la cotització social solidà-
ria que tenen a França”, va dir 
l’exdiputada, qui va apostar per 
recuperar el Pacte de Toledo i el 
consens entre les diferents forces 
polítiques i agents socials.
Per la seva banda, Carmona va 
demanar el vot per al PSC argu-
mentat que planteja “capgirar la 
realitat i solucionar els proble-
mes reals de la gent amb pro-
postes concretes i factibles”. So-
bre les expectatives de resultats, 
Gibert es va mostrar optimista: 
“Les últimes enquestes ens si-
tuen com a segona força, tot i 
que no surt a cap mitjà”. 

Sílvia Alquézar | Montcada

El PSC farà l’acte central 
el 19 de juny al Kursaal
El míting comptarà amb la presència d’Iceta i Borrell

D’esquerra a dreta, Isabel López, Pol Gibert i Carme Carmona, durant l’acte a la seu del PSC
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El treball per evitar la proliferació 
de mosquits detectada en els 
darrers anys a Montcada i 
Reixac, sobretot de l’espècie 
Aedes albopictus, el mosquit 
tigre –que va aparèixer a 
Catalunya per primer cop al 
2004–, ha motivat l’Ajuntament 
a redactar una ordenança 
municipal específi ca per es-
tablir les mesures necessàries 
de control de les poblacions 
d’insectes. L’objectiu és mi-
nimitzar els efectes negatius 
que aquests mosquits puguin 
ocasionar a la població. 
La norma, que està previst 
que es passi a aprovació al Ple 
ordinari de juny, entraria en vigor 
un cop es publiqués al Butlletí 
Ofi cial de la Província (BOP), 
sempre i quan el Ple en doni el 
seu vistiplau. L’Ajuntament, en 
la seva proposta d’ordenança, 
pretén aportar a la ciutadania 
la informació, les solucions i els 
consells necessaris per evitar 
la presència i/o extensió de les 
espècies i dotar l’Ajuntament 
de les eines necessàries per fer 
complir les mesures oportunes 
en aquells espais que puguin 
contenir aigües estancades. 
La norma vol detallar les obli-
gacions de les persones pro-

pietàries de béns o objectes 
susceptibles de crear condicions 
de proliferació del mosquit tigre 
o d’altres espècies i, per poder 
actuar amb més autoritat, 
s’incorporaria un procediment 
san   cionador que tipifi ca les 
infraccions com a lleus, greus 
o molt greus, en funció del risc 
per a la salut que suposin els 
seus comportaments.

Evitar riscos
La prevenció és el millor mètode 
per al control del mosquit. El 
més important i efectiu és evitar 
la posta d’ous i el creixement de 
les larves aquàtiques de l’insecte 
i eliminar tots els punts d’aigua 
on pot créixer. Tots aquells 
objectes i contenidors en què es 
pugui acumular aigua s’han de 
buidar i posar sota cobert
i aquells que siguin fi xes, 
s’hauran de revisar almenys dos 
cops per setmana i eliminar-hi 
qualsevol cúmul d’aigua. En el 
cas de les basses o piscines, cal 
actuar de forma que l’aigua que 
continguin no esdevingui un 
focus de cria de mosquits. Hi 
ha llocs dels quals s’ha de tenir 
especial cura, com els centres 
educatius, on s’han de buidar els 
elements de joc. Als cementiris, 

tots els recipients contenidors 
de fl ors o objectes ornamentals 
hauran d’impedir l’acumulació 

d’aigua lliure. Altres espais 
susceptibles d’atenció especial 
són els horts, solars,  fi nques 

en desús, centres de jardineria 
i determinades activitats comer-
cials i industrials. 

>monogràfi c

MESURES DE PREVENCIÓ

ÀREA TERRITORIAL
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

REGULACIÓ
L’Ajuntament vol adquirir més 
competències per sancionar 
els comportaments incívics

MOSQUIT TIGRE
Aquesta espècie es va detectar 
per primer cop al 2004 i ja 
s’ha establert a Catalunya

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Poder comptar amb una nova 
ordenança de control de la 
proliferació dels mosquits se-
ria una bona notícia perquè 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac disposaria d’un marc 
normatiu per poder comba-
tre amb més autoritat aquells 
comportaments incívics que 
desemboquen en una proli-
feració de l’espècie i, en con-
seqüència, en riscos per a la 
salut humana. A més a més, 
des del consistori continuem 
duent a terme tasques preven-
tives, especialment als espais 
de risc, com les escoles, per 
evitar els focus de cria de l’es-
pècie.

Més
autoritat

MAR SEMPERE
REGIDORA DE SALUT PÚBLICA

Quan el mosquit tigre va aparèi-
xer a Catalunya al 2004, no sa-
bíem quan de temps duraria la 
seva incidència. Amb els anys, 
hem vist que aquesta espècie 
ha vingut a quedar-s’hi i evi-
tar-ne la seva proliferació i els 
efectes negatius per a la salut 
que hi pot provocar ha de for-
mar part ja de les agendes dels 
ajuntaments. Comptar amb un 
nou marc normatiu seria un 
gran pas endavant per contro-
lar la incidència d’aquesta es-
pècie, però el consistori sol no 
pot fer-hi front, entre tots i totes 
hem de vetllar per mantenir els 
espais en condicions perquè el 
mosquit tigre no hi proliferi.

Treball
preventiu

Evitar les acumulacions d’aigua a casa
Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular 

aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals 
domèstics, piscines de plàstic, etc.

Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs 
i les basses petites.

Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.

Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els 
forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.

Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit.

Com evitar les picades
Podem evitar l’entrada del mosquit als edifi cis instal·lant teles mosquiteres que 

n’impedeixin el pas per fi nestres, portes i altres obertures.

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga i 
pantalons llargs, (millor si són de color clar), així com mitjons.

Com curar les picades
Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.

CONTROLEM el mossqquuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeee

ACCIONS MUNICIPALS

Tractament per eliminar les larves

L’Ajuntament vol crear una nova ordenança 
per controlar les poblacions de mosquit

La Regidoria de Salut Pública 
tornarà a efectuar el tractament 
d’espais públics i centres educa-
tius on pot proliferar el mosquit ti-
gre aquest estiu. És el segon cop 
que es fa servir aquest dispositiu, 
respectuós amb el medi ambient, 
i que preveu eliminar les larves 

del mosquit tigre i de l’autòcton 
sense afectar altres elements na-
turals. El tractament s’aplicarà al 
juliol i als mesos d’agost i setem-
bre, per tal d’eliminar o minimit-
zar la presència de mosquits als 
centres escolars i a espais de la 
via pública durant els mesos de 

màxima activitat reproductiva. 
D’altra banda, l’Ajuntament pot 
fer inspeccions a espais privats 
que consideri oportú, ja sigui 
d’ofi ci o bé, alertat per la ciuta-
dania en el cas que veïns i veïnes 
detectin comportaments de risc 
per a la salut.

El tractament es fa servir a llocs susceptibles d’acumulació
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.....També és notícia......................................
PROJECTE DE FUTUR
Formacions polítiques d’esquerres presenten el ‘Manifest riu Ripoll’ 
amb la voluntat de treballar conjuntament per protegir la llera 
Alcaldes, regidors i representants de les candidatures d’ERC, CUP i Entesa dels municipis de la conca 
del Ripoll van presentar el 2 de juny als horts socials de Ripollet el ‘Manifest riu Ripoll’, elaborat per 
ERC, CUP-PA i Entesa. El document expressa la voluntat de treballar conjuntament a tots els municipis 
riberencs per on discorre el riu –Sant Llorenç Savall, Castellar, Sabadell, Barberà, Ripollet, Montcada, 
Cerdanyola, Badia i Sant Quirze– per tal de protegir i recuperar aquest espai amb l’objectiu que sigui 
una rambla que els uneixi. Les actuacions es faran des d’una vessant sostenible vetllant per l’equilibri 
ambiental, social i econòmic i 
es planifi caran conjuntament 
i amb participació de la ciu-
tadania. Els càrrecs electes 
signants del manifest con-
sideren que el Ripoll ha de 
ser un element clau a l’hora 
de concebre el desenvolupa-
ment del Vallès i es compro-
meten a impulsar la creació 
d’un organisme supramuni-
cipal de planifi cació i gestió 
de la seva conca | PA

CIMENTERA
Ciutadans expressa el seu suport a Lafarge entenent 
que genera riquesa i compleix amb la legalitat vigent
Una delegació de la secció local de Ciutadans, encapçalada pel seu 
portaveu a l’Ajuntament, David Gerbolés, va visitar el 8 de juny les instal-
lacions que la fàbrica Lafarge té al municipi i es va reunir amb la direcció 
i el seu comitè d’empresa. Segons ha explicat la formació política en un 
comunicat, el partit va rebre informació sobre les accions que l’empresa 
està fent mitjançant el Pla d’Ús Públic del Turó. “C’s estarà amb totes 
aquelles entitats i empreses que generen riquesa i contribueixen al 
progrés social i econòmic de Montcada mentre compleixin amb la 
legalitat vigent”, ha dit Gerbolés, qui també ha destacat que Lafarge 
col·labora “activament amb les associacions veïnals, empresarials, 
culturals i esportives de la nostra ciutat” | RJ

DIA MUNDIAL
L’Observatori local Territori i Medi Ambient reclama a 
les administracions més control de l’entorn natural

Visibilitzar i donar a conèixer les entitats locals que treballen per a la con-
servació de l’entorn i per promoure alternatives de consum sostenible és 
l’objectiu de la trobada que va organitzar el 5 de juny l’Observatori Territori 
i Medi Ambient (OTMA) al carrer Major amb motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient. L’acte va comptar amb la participació de l’associació La 
Màquia, la Plataforma en Defensa de Gallecs, Som Rius, els grups de 
consum La Pastanaga i El Brot, la Cooperativa Rave Negre, l’associació de 
Pagesos La Xarxeta, el Casal Popular El Brot i la CUP Montcada i Reixac.
Coincidint amb l’efemèride, l’OTMA reclama a les administracions un ma-
jor control del territori per evitar ocupacions il·legals dels espais naturals, 
com passa actualment al Pla del Besòs –on hi ha situacions greus de 
barraquisme–, i també demana que es facin més campanyes per donar a 
conèixer l’entorn natural montcadenc i les seves possibilitats de lleure. Un 
dels reptes que es planteja l’OTMA és treballar per dignifi car els accessos 
al parc de la Serralada de Marina, tal com es va fer al parc de Collserola, 
implicant les administracions i els veïns | LG
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L’última edició de ‘La botiga al carrer’ organitzada per  l’associació 
Montcada Centre Comerç (MCC) i feta el 3 de juny a la tarda, va 
atraure força públic al carrer Major. Els visitants també van gau-
dir d’atraccions infl ables, tallers de pa, manicura i manualitats, un 
espectacle de màgia, l’actuació de l’escola de dansa Cirqs Dance 
Studio i una sessió de punxadiscos | LG
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Salvem el Pla de 
Reixac i Seprona 
faran vigilància per 
evitar abocaments 

Amb l’objectiu d’evitar futurs abo-
caments d’aigües residuals al tor-
rent de Mas Duran com els que 
es van produir els dies 15 i 16 de 
maig, la Plataforma ‘Salvem el Pla 
de Reixac’ ha acordat amb el Ser-
vicio de Protección de la Naturale-
za (SEPRONA) seguir un protocol 
de vigilància. Durant els dies de 
pluja, un voluntari de la plataforma 
es desplaçarà a la sortida dels col-
lectors del polígon Can Salvatella, 
a Barberà del Vallès, i de l’Ecoparc 
2, a Montcada, per observar si hi 
ha algun vessament. En el cas de 
detectar alguna anomalia, la pla-
taforma contactarà, a través del 
112, amb els guardes forestals de 
Torreferrusa i es deixarà constàn-
cia gràfi ca dels fets per a la seva 
posterior denúncia. A la imatge 
superior un dels col·lectors que el 
col·lectiu ciutadà supervisa i on ha 
detectat abocaments | RJ

La ‘Botiga al carrer’, organitzada per l’MCC, 
per promocionar les vendes atrau força públic

FORMACIÓ
Promoció Econòmica continua fent tallers per promoure 
l’emprenedoria en el marc del programa ‘Montcada Emprèn’

La Regidoria de Promo-
ció Econòmica va orga-
nitzar entre el 9 i el 17 
de juny a la seva seu (C. 
Alt de Sant Pere, 73) un 
taller pràctic per fer un 
pla d’empresa subven-
cionat per la Diputació i 
l’Ajuntament i que s’em-
marcava en una de les 
actuacions programades 
en el dispositiu per a em-
prenedors Montcada Emprèn, que durant l’any 2015 ha informat 368 
persones, fi nalitzant un total de 23 plans d’empresa. Els participants en 
aquest taller van rebre formació sobre aspectes fi scals i comptables re-
lacionats amb els negocis i van aprendre a fer un estudi de mercat d’una 
idea i com posar preus als productes o serveis. Aquest curs tindrà una 
segona edició que es farà a mitjans de novembre. D’altra banda, el Club 
de l’Emprenedor va organitzar el 8 de juny una segona trobada de ‘Ne-
tworking a la catalana’ –a la foto superior– orientada a empreses i perso-
nes emprenedores que volien potenciar la seva xarxa en contactes. En 
aquestes sessions s’exploren les diferents vies per al treball cooperatiu, 
amb l’objectiu de ser més competitius, a través de l’estimulació i gene-
ració de sinèrgies entre empreses del territori. El Club de l’Emprenedor 
continuarà amb la seva programació a mitjans de setembre amb un 
taller que portarà el títol de ‘Co-crea amb el teu client i fi delitza’l’  | RJ

Assemblees a la 
Ribera els dies 21 
i 29 de juny
L’Ajuntament i una comissió de 
veïns de la Ribera organitzaran 
els propers dies sengles assem-
blees. La primera està convocada 
el dia 21 (19h, davant d’Intorsa), 
liderada per Antonio Cabañero 
qui ha convidat el govern a as-
sistir-hi per explicar quines ac-
cions té previst fer al barri des 
d’un punt de vista urbanístic i 
per lluitar contra la pobresa. Set 
dies després, el 29 de juny, a les 
18.30h, es farà al Centre Cívic 
l’assemblea convocada pel go-
vern per parlar sobre el futur dels 
solars de Valentine i Intorsa | PA
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Rousaud Costas és 
l’empresa que farà 
l’auditoria urbanística
L’Ajuntament ha adjudicat el treball 
en Junta de Govern Local i  per un 
import de 36.500 euros a l’empre-
sa Rousaud Costas. El compromís 
de la fi rma és d’elaborar l’infor-
me en quatre mesos. L’objectiu 
d’aquest encàrrec és comptar amb 
una diagnosi del planejament del 
municipi i conèixer el seu grau de 
desenvolupament. Rousaud Cos-
tas també analitzarà, entre d’altres 
qüestions, la situació de les actuals 
expropiacions per ministeri de llei i 
determinarà les zones verdes sus-
ceptibles de ser expropiades. “És 
imprescindible saber en quina si-
tuació ens trobem per poder ges-
tionar adequadament”, ha dit el 
president de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC) | PA
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ÈXIT DE LA BIERGATEN
Més de 21.000 van passar per la primera 
edició de la Festa de la Cervesa, organitzada 
per l’Ajuntament i dues empreses locals
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El president de l’Observatori con-
tra l’Homofòbia (OCH), Eugeni 
Rodríguez, va explicar 8 de juny 
a la darrera reunió del Consell 
Escolar Municipal, a la Casa de 
la Vila, els articles de la llei sobre 
la llibertat sexual que afecten di-
rectament els centres educatius. 
Així, les escoles i instituts hauran 
d’incorporar als impresos que 
distribueixen entre l’alumnat els 
diferents tipus de famílies. D’al-
tra banda, tots els llibres de text 
i el material educatiu ha de tenir 
en compte la llibertat sexual. 

Pel que fa al professorat, la nor-
mativa recull que el personal 
docent té el deure d’intervenir 
davant d’un possible cas de dis-
criminació per l’orientació sexual. 
“Qualsevol fet detectat s’ha de 
comunicar a l’Ajuntament, 
que ho derivarà a la directora 
general d’Igualtat de la Gene-
ralitat”, va comentar Rodríguez.
Les escoles de la ciutat han coin-
cidit a destacar que no hi haurà 
cap problema per adaptar-se a la 

nova normativa perquè, de fet, la 
diversitat i, en concret també la 
sexual, es treballa amb total na-
turalitat.
Per la seva banda, l’Ajuntament 
també està obligat a posar-se al 
dia en el compliment de la llei 
i facilitar els mecanismes per 
aplicar la normativa. En aquest 
sentit, la regidora d’Educació, In-
fància i Joventut, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA-E), va avançar que 
el consistori ha creat un compte 
de correu amb l’adreça atenciolgt-
bi@montcada.org per rebre totes 
les consultes relacionades amb 
la llibertat sexual. Cara al setem-
bre, l’edil va explicar que “una 
vegada al mes hi haurà atenció 
psicològica i legal per a les per-
sones que ho sol·licitin”.

Altres temes. El Consell Escolar 
Municipal també va informar de 
com havia anat la preinscripció 
als centres de la ciutat i va apro-
var les festes locals (26 de setem-
bre de 2016 i 5 de juny de 2017) 
i els dies de lliure disposició (31 
d’octubre i 5 de desembre del 
2016 i 27 de febrer del 2017) per 
al curs vinent. 
A més, Segovia va anunciar que 
l’Ajuntament un procés partici-
patiu per elaborar un nou mapa 
de zonifi cació al municipi, encara 
pendent de resoldre per la com-
plexitat geogràfi ca de la ciutat.

LLEI DE LLIBERTAT SEXUAL

Sílvia Alquézar | Montcada

Maite Pons i Pilar Arjona asseguren que a l’escola dels seus dos fi lls, de 5 anys, es viu amb total normalitat el fet de ser una família amb dues mares

L’Ajuntament ha activat 
un correu per rebre 
consultes vinculades 
amb l’exercici de la 
llibertat sexual

Eugeni Rodríguez explica a l’última reunió del curs del Consell Escolar Municipal els articles que afecten els centres educatius

L’OCH informa els docents que han d’actuar 
davant possibles casos de discriminació

‘Mai hem tingut problemes per ser una família de dues mares’

Maite Pons i Pilar Arjona va ser 
la primera parella de dones que 
es va casar a Montcada, el 2006. 
Tenen dos fi lls, Aleix i Joël, que 
estan a punt d’acabar P5 a l’es-
cola Reixac. Ambdues veuen la 
nova llei com un pas important 
per normalitzar la llibertat sexual. 
“A la nostra escola no hem tin-
gut mai problemes pel fet de ser 
una família formada per dues 
mares, però som conscients 
que encara hi ha prejudicis”, 
assegura Pilar, qui reconeix que, 

quan li arriba un imprés on no 
es recull el seu model de família, 
tatxa la paraula pare i la substitu-
eix per la de mare. 
“En edat adulta no m’he sen-
tit discriminada pel fet de ser 
lesbiana. La gent ens coneix 
per ser nosaltres mateixes, som 
persones com qualsevol altra. 
Quan pitjor ho passes és quan 
comences a plantar-li cara a la 
vida”, comenta Maite, qui opina 
que s’ha de fer molta pedagogia 
entre la ciutadania perquè “les 

noves generacions no pateixin 
el que vam patir nosaltres”. 
Per a ambdues, el més impor-
tant en aquesta vida és intentar 
ser feliç “sent fi del al que et diu 
el teu cor, perquè és meravellós 
enamorar-se d’una persona, in-
dependentment del seu sexe”, 
explica la parella, a qui els va 
fer molta il·lusió veure la bande-
ra LGTBI penjada al balcó de la 
Casa de la Vila coincidint amb la 
commemoració del Dia Mundial 
contra l’Homofòbia | SA
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Com cada estiu, alguns centres 
educatius del municipi passa-
ran per un procés d’obres per 
millorar-ne les instal·lacions, fi -
nançat pel Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat. Les 
actuacions es duran a terme a 
partir de la darrera setmana del 
mes de juny i consistiran en la 
primera fase de l’arranjament 
de la façana de l’escola El Vi-
ver (Can Sant Joan), la segona 
fase de la reforma i l’adequació 
d’espais a l’institut La Ribera i 
també al Montserrat Miró on hi 
haurà un increment de grups. 
“És una molt bona notícia 

que el Departament actuï per 
dignifi car les nostres escoles”, 
ha indicat la regidora d’Educa-
ció, Infància i Joventut, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA-E), qui ha 

explicat que ‘després d’un any, 
hem aconseguit que des de la 
Generalitat vinguin a fer una 
visita a tots els centres de pri-
mària perquè coneguessin de 
primera mà la situació en la 
que es troben”. 
D’altra banda, l’Ajuntament 
també farà actuacions a les es-
coles coincidint amb l’estiu. Es 
pintarà l’Elvira Cuyàs i es durà 
a terme una intervenció a la 
xarxa de sanejament exterior. 
Al Mitja Costa es canviarà la 
tanca metàl·lica de l’om. Tam-
bé s’instal·larà climatització a 
les escoles bressol Font Freda i 
Mitja Costa.

Sílvia Alquézar | Redacció

OBRES A LES ESCOLES

Ensenyament farà algunes millores 
a diversos centres educatius a l’estiu
La Generalitat reformarà la façana d’El Viver i adequarà nous espais a la Ribera i el Miró  

La cinquantena d’alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts La Ferreria, 
La Ribera, Montserrat Miró i La Salle que han participat al taller ‘In-
ternet segura de tu a tu’, organitzat pels Mossos d’Esquadra, han re-
but un diploma acreditatiu signat pel comissari en cap de la Policia 
autonòmica, Josep Lluís Trapero. Els estudiants de La Ferreria van 
ser els únics que el van poder anar a recollir personalment acom-
panyats del responsable de l’ofi cina de relacions amb la comunitat 
dels Mossos a Montcada i encarregat de la formació, Ferran Vinyals, 
en el marc d’una jornada que es va fer el dia 8 de juny amb la par-
ticipació de 700 estudiants d’arreu de Catalunya | PA

EDUCACIÓ 
Uns 50 alumnes participen als tallers d’Internet segura

L’Espai Jove Can Tauler organitza durant el mes de juliol un ampli 
calendari d’excursions i activitats de caràcter lúdic. Hi ha previstes 
sortides a la platja, la piscina, Illa Fantasia i Water World. També es 
faran tallers de zumba, acroioga i un torneig de futbol, a més d’una 
sessió de discomòbil i un sopar de germanor el dia 28 per cloure la 
programació. Els dilluns no s’ha programat cap activitat amb l’objec-
tiu que els joves proposin les que els agradaria fer. Més informació 
al web www.mirjove.cat | SA

CAN TAULER
Sortides i activitats lúdiques durant el mes de juliol

En el marc del programa Diltet de transició de l’escola al treball, 
l’associació sociolaboral Andròmines ha impartit aquest curs un 
taller de soldadura a 13 joves d’entre 16 i 20 anys. L’objectiu ha 
estat capacitar els alumnes en el domini de les tècniques bàsiques 
i les actituds per desenvolupar una tasca professional de soldadu-
ra, interrelacionant la formació amb el foment del retorn al sistema 
educatiu dels participants. El curs ha tingut una durada de 4 mesos 
amb un total de 348 hores i les classes s’han fet a la Regidoria de 
Promoció Econòmica. Durant el curs els alumnes també han fet dos 
projectes per a la comunitat com unes baranes per a la Deixalleria i 
un cartell per a una escola bressol del municipi | SA

Taller de soldadura al programa ‘Aprendre i emprendre’

La Generalitat farà una actuació a l’INS Miró

Una vuitantena d’estudiants de 4t d’ESO van exposar al teatre de 
l’escola els projectes de voluntariat que han realitzat durant el curs 
amb algunes associacions del municipi. Els alumnes van explicar als 
assistents la seva experiència en el marc del programa Aprenentatge i 
Servei. A la foto, el grup que ha fet el treball amb l’ong Proide  | SA

Presentació dels projectes de voluntariat de La Salle

Preinscripció a l’Escola d’Adults, del 20 al 28 de juny
L’Escola d’Adults, situada al carrer Reixagó de Can Sant Joan, ofereix 
cursos per obtenir el graduat en ESO i preparar l’accés als cicles forma-
tius de grau mig i superior. Per a les persones que ja han superat l’Edu-
cació Secundària Obligatòria, el centre disposa de tres cursos d’anglès 
i quatre d’informàtica de diversos nivells. L’Escola d’Adults també fa 
classes d’iniciació a les llengües catalana i castellana i el curs previ 
a l’ESO adreçat a persones que necessiten adquirir una base abans 
d’incorporar-se al curs de graduat. Les inscripcions per a l’exercici 
2016-2017 es poden fer del 20 al 28 de juny a l’Escola d’Adults. Per  
formalitzar el tràmit, cal portar l’original i la fotocòpia del DNI i de la 
targeta sanitària | SA

EDUCACIÓ

Màgia, música i germanor a la festa 
de la II edició dels Contes Encadenats
La cloenda va comptar amb la participació dels 525 alumnes que han escrit els 7 relats

La segona edició dels Contes En-
cadenats va cloure el 10 de juny 
amb una festa –organitzada per 
l’Ajuntament i els centres educa-
tius participants– que va servir 
perquè es coneguessin els alum-
nes de les diferents escoles públi-
ques de la ciutat que han escrit els 
7 relats. La cloenda va comptar 
amb la participació de 525 infants 
dels cicles mitjà i superior i els seus 
professors. La celebració va tenir 
lloc a dos escenaris. Al Teatre 
Municipal, un mag va presentar 
els relats escrits pels alumnes, que 
també van poder veure el repor-
tatge que ha elaborat Montcada 
Comunicació sobre tot el procés 
creatiu dels relats al llarg del curs. 
L’acte va incloure la presentació 
d’un rap sobre els Contes En-

cadenats que han composat els 
alumnes de 5è de l’escola El Vi-
ver i el seu professor de música, 
Javier Carmona. 

Ball. L’altre espai on es va cele-
brar la festa va ser  l’exterior del 
pavelló Miquel Poblet, on el mú-
sic Marc Oriol va fer ballar els 
participants. Els infants de cada 
conte portaven al coll un moca-
dor del mateix color per tal que 
es poguessin conèixer. La festa 
va comptar amb la presència de 
l’alcadessa, Laura Campos; la 
regidora d’Educació, Infància 
i Joventut, Jessica Segovia; i la 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, Mónica Martínez, totes tres 
d’ICV-EUiA-E. També van assis-
tir l’inspector de zona de Serveis 
Territorials del Vallès Occidental, 

Martí Teixidó, i personal dels Ser-
veis Educatius de la Generalitat. 
‘Contes Encadenats’ és un projec-
te de les escoles públiques de la 
ciutat amb l’objectiu de promou-
re la creativitat i la cooperació 
fent ús de les noves tecnologies. 
Cada centre ha escrit una part 
de la història –presentació, nus i 
desenllaç– i després s’ha penjat 
en un núvol a Internet perquè 
hi tingui accés la resta d’escoles. 
En l’experiència ha participat un 
total de 21 grups d’alumnes, que 
també han fet un video de pre-
sentació i les il·lustracions dels 
contes. Els autors dels relats van 
gravar els contes a l’emissora mu-
nicipal Montcada Ràdio, que es 
van emetre a la sintonia del 104.6 
de la FM. També es poden escol-
tar al web www.montcadaradio.com.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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Alumnes de l’escola El Viver, interpretant el rap que ha composat el professor de música de l’escola, Javier Carmona, sobre els ‘Contes Encadenats’
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Un total de 209 persones ma-
jors de 80 anys que viuen soles 
i que mai han tingut cap contac-
te amb Serveis Socials rebran 
la visita d’un professional de 
l’àmbit de l’atenció social per 
conèixer la seva situació i infor-
mar-les dels recursos socials i co-
munitaris de què disposa Mont-
cada i Reixac i que els poden 
interessar. L’acció s’emmarca 
en el programa ‘Més a prop’, 
promogut per la Diputació de 
Barcelona, que ha adjudicat 
aquesta tasca a una entitat del 
tercer sector, en aquest cas, a 
la Fundació Desenvolupament 
Comunitari. L’anterior acció al 
municipi d’aquest tipus es va 
fer fa quatre anys.
Les persones seleccionades per 
Serveis Socials per participar-hi 
rebran pròximament una carta 
d’aquest departament on se’ls 
informa que un professional 
de l’empresa, acreditat amb les 

identifi cacions pertinents, els 
trucarà per telèfon per concer-
tar dia i hora per passar a fer la 
visita al seu domicili. 

La trobada. El professional faci-
litarà a l’usuari un qüestionari 
sobre autonomia personal i 
oferirà la xarxa de suport i els 
recursos que té l’Ajuntament en 
l’àmbit d’atenció domiciliària. 
La informació es traslladarà a 
Serveis Socials, per tal que en 
faci la valoració de cada cas. 
“Amb aquest programa vo-
lem informar la població so-
bre els recursos que podem 
oferir des de l’Ajuntament i 
també identifi car situacions 
de necessitat”, ha explicat la 
regidora de Serveis Socials i 
Polítiques d’Inclusió, Mar Sem-
pere (Círculo Montcada). Per a 
més informació, suggeriments 
o aportacions es pot contactar 
amb Serveis Socials, al telèfon 
935 753 430.

Serveis Socials recupera 
el programa ‘Més a prop’
El projecte permetrà atendre 209 persones majors de 80 anys

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Sílvia Alquézar | Redacció

Cada vegada hi ha més evidències  
que moltes de les malalties que 
afecten la població estan relacio-
nades directament o indirecta-
ment amb les condicions ambi-
entals. Ho afi rmen institucions  
com l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) i  estudis de pres-
tigioses universitats, però falta 
fer arribar aquesta informació 
als professionals de la sanitat i 
a la població en general perquè 
prenguin mesures preventives. 
Aquest és el principal objectiu de 
la campanya que ha engegat l’as-
sociació Espai Net Salut (Ensa-
lut) a diferents municipis catalans 
i que va presentar el 8 de juny a 
la Taula de Salut. 

Prevenció. L’experta en medici-
na ambiental, M. Carmen Ruiz 
–metgessa de família al CAP Les 
Indianes–, i el president d’Ensa-
lut, José E. Antequera, van expo-
sar el projecte ‘Patologia ambien-

tal per a professionals de la salut 
pública’, que ja s’ha fet arribar a 
a l’Institut Català de la Salut i al 
CatSalut i que anirà acompanyat 
d’una recollida de signatures. A 
partir del curs vinent s’impar-
tiran a les escoles tallers de pre-
venció de salut ambiental, segons 
va anunciar la regidora de Salut 
Pública, Mar Sempere (Círculo). 

Montcada i Reixac és un dels pri-
mers municipis que ja ha mostrat 
la seva adhesió al projecte, apro-
vat pel Ple municipal del passat 
abril. Ruiz, autora del document, 
va insistir en la importància “de 
canviar els nostres estils de 
vida per reduir al màxim l’ex-
posició a compostos químics i 
camps electromagnètics”. 

D’esquerra a dreta, la regidora de Salut Pública, Mar Sempere, M.Carmen Ruiz i José E. Antequera
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Laura Grau | Montcada

SALUT

Campanya per prevenir les malalties 
relacionades amb factors ambientals
L’associació Ensalut presenta un projecte adreçat als professionals de la salut

Montcada Ràdio ha obert el 
període per presentar propostes 
de programes per a la pròxima 
temporada que començarà a 
mitjan de setembre. Els espais  
de col·laboradors s’emeten en-
tre les 19 i les 0h, de dilluns a 
divendres, i també es repeteixen 
durant el cap de setmana. Els 
projectes es poden lliurar fi ns a 
fi nal de juliol presencialment a 
l’emissora municipal, a la plan-
ta baixa de l’Ajuntament, o bé 
enviar-les per correu electrònic 
a l’adreça som@laveu.cat. La con-

vocatòria és oberta a entitats 
i persones a títol individual. 
L’emissora aposta per una ràdio 
participativa i oberta a tothom, 
amb una oferta de temàtica i 
format molt diversa. 
Montcada Ràdio ha comptat 
enguany amb una vintena de 
programes i una quarantena de 
col·laboradors. Després de 12 
anys en antena, els membres 
del programa Get Back –Jordi 
Salat, Jordi Grau, Toni Ventura 
i Jaume Casajuana– han anun-
ciat que no continuaran la tem-
porada vinent. 

Ja es poden presentar 
projectes de nous espais
Les propostes es poden enviar al correu ‘som@laveu.cat’

MONTCADA RÀDIO

Sílvia Alquézar | Redacció

Jordi Grau, Toni Ventura, Jaume Casajuana i Jordi Salat van fer l’últim programa el 9 de juny
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El govern municipal ha recollit les 
propostes sobre diferents àmbits 
que una setantena de veïns i veï-
nes de la Ribera va formular du-
rant un treball de recollida d’in-
formació efectuat entre els anys 
2014 i 2015, en el marc del Pla 
de Desenvolupament Comuni-
tari (PDC) del barri. “Ens com-
prometem a recollir les vostres 
peticions, estudiar-les, treba-
llar-les i desenvolupar les que 
siguin viables”, va manifestar 
el 14 de juny la regidora de Ser-
veis Socials i Polítiques d’Inclusió, 
Mar Sempere (Círculo), durant 
la presentació de la monografi a 
sobre la Ribera, efectuada per la 
Fundació Surt –entitat gestora del 
PDC– al Centre Cívic del barri.

La diagnosi. En l’àmbit d’urba-
nisme, comunicacions i habitat-
ge, una de les principals preo-
cupacions veïnals és l’obertura 
i el condicionament dels solars 
buits existents, els de les anti-
gues fàbriques Valentine i Intor-
sa. En aquest sentit, la regidora 
va avançar que el 29 de juny hi 
haurà una assemblea veïnal al 

Centre Cívic (Llevant, 10), a les 
18.30h, per parlar sobre aquest 
tema. Segons la diagnosi, altres 
preocupacions veïnals són l’ar-
ranjament dels accessos al barri i 
la seva potencialitat com a enllaç 
entre el centre i Can Sant Joan; i 
l’impuls del lloguer social com a 
alternativa a l’ocupació de pisos 
buits, entre d’altres. En matèria 
d’ocupació i desenvolupament 
local, es demanen mesures per 
afavorir l’ocupació al barri, per 
visibilitzar el comerç a la Ribera 
com a element que aporta riquesa 

al territori, així com facilitar el llo-
guer i obertura de locals comerci-
als per contractar persones de la 
zona. En educació i formació, es 
proposa oferir programes per al 
jovent i suport i assessorament a 
les escoles de referència del barri 
per fomentar la participació de les 
famílies en les AMPA. 
En el marc de convivència i segu-
retat ciutadana, es demana l’im-
puls dels cossos policials des del 
punt de vista de les relacions amb 
la comunitat i potenciar xarxes 
de suport mutu i de solidaritat.

La diagnosi sobre la Ribera inclou les propostes formulades per una setantena de veïns
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Sílvia Alquézar | Redacció

LA RIBERA

El govern estudiarà les propostes 
recollides a la diagnosi del barri 
La presentació de l’estudi va tenir lloc el passat 14 de juny al Centre Cívic
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“Amb menys de 4.000 euros 
hem col·laborat amb una acti-
vitat festiva per dinamitzar la 
ciutat, hem propiciat llocs de 
feina per a persones aturades 
del municipi, hem obtingut ali-
ments per als menjadors socials 
i hem donat suport a empreses 
locals”, ha manifestat la regidora 
de Comerç i Turisme, Montse 
Ribera (ERC), fent valoració de 
la Biergarten, que va tenir lloc del 
2 al 5 de juny al Camí de la Font 
Freda i per la qual, segons l’or-
ganització, es van comptabilitzar 
21.000 entrades. Durant aquests 
dies, el públic, de caire familiar, 
va poder tastar la varietat de sal-
sitxes i cerveses que s’hi oferien i 
va poder gaudir d’activitats com 
actuacions en directe, punxadis-
cos, tallers de maquillatge, conta-
contes, atraccions per a la canalla 
i perruqueria solidària. 
Respecte la vessant solidària, els 
dos menjadors socials  de la ciu-
tat, l’Alzina i El Caliu, van estar 
presents durant els quatre dies de 

festa en una carpa habilitada per 
a la recollida d’aliments. Amb la 
venda de barrets promocionals, 
es van recaptar 1.000 euros que 
es destinaran a aquests dos ser-
veis i l’empresa patrocinadora de 
l’esdeveniment, Leo Boeck, els 
subministrarà aliments durant 
tres mesos. Pel que fa a la vessant 
de dinamització econòmica,  cal 
destacar que l’organització va 
contractar una vintena de per-
sones inscrites com a demandats 

d’ocupació a la borsa de treball 
que gestiona l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i diverses 
empreses de la ciutat van esta-
blir contacte entre elles. La Bi-
ergarten de Montcada i Reixac 
l’han coorganitzat, mitjançant un 
conveni, l’empresa Leo Boeck i 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac. En base a aquest acord, la 
fi rma, que té la seva seu al Pla 
d’en Coll, s’ha encarregat de l’or-
ganització de l’esdeveniment. 

Laura Grau | Pla d’en Coll

La Biergarten va atraure nombrosos grups d’amics per compartir una cervesa
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FESTA DE LA CERVESA

La Biergarten atrau més de 21.000 
visites en la seva primera edició
L’organització de l’esdeveniment destinarà 1.000 euros als menjadors socials 

SOS Refugiats MiR proposarà al 
Ple de l’Ajuntament que Montca-
da sigui nomenada ciutat acollido-
ra per rebre famílies que es troben 
actualment als camps de Grècia a 
l’espera de rebre asil. Aquesta és 
una de les propostes que es van 
fer el 14 de juny en el marc de 
l’acte organitzat pel col·lectiu a la 
Casa de la Vila amb presència de 
Juan Manuel Jaime, membre de 
l’ong Bombers en Acció i veí de 
Sabadell. Després d’haver estat 
tres setmanes al camp d’Idomeni, 
Jaime va explicar la seva expe-
riència personal i va animar als 
assistents –més d’una cinquante-
na– a viatjar a Grècia com a vo-
luntaris, malgrat reconèixer que 
impacta veure les condicions en 
què es troben els refugiats. “Des 
dels ajuntaments es pot pressi-
onar organismes superiors; no 
oblidem que l’UE el formen 
els Estats i que són ells els que 
estan incomplint els seus pro-
pis compromisos tractant els 
refugiats com a animals”, va 

censurar Jaime. La xerrada s’em-
marca en els actes organitzats 
al municipi per la Regidoria de 
Solidaritat i Cooperació i entitats 
locals amb motiu del Dia Mundi-
al de les persones refugiades, que 
ofi cialment és el 20 de juny.  
El programa inclou una expo-
sició fotogràfi ca sobre les dones 
sahrauís fi ns dia 26, a la plaça de 
l’Església. El 2 de juliol, la compa-
nyia local Teatroia’t representarà 
l’obra Doña Ramona,  al local de 
Dèria Teatre, a les 21.30 h. 

‘Els Estats de l’UE tracten 
els refugiats com a animals’
Testimoni del bomber Juan Manuel Jaime, voluntari a Idomeni

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT

Pilar Abián | Montcada

Juan Manuel Jaime, de Bombers en Acció
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FESTA ANUAL DELS 
AMICS DE REIXAC
La plaça de Reixac 
ja porta el nom del 
desaparegut rector 
Juan-Torres, Fill 
Predilecte i Medalla 
de la Ciutat

La festa anual d’Amics de Reixac s’ha convertit enguany en un 
homenatge a l’impulsor de l’entitat. Mossèn Josep M. Juan-
Torres, mort el 2015, ja dóna nom ofi cialment a la fi ns ara 
coneguda com a plaça de l’Aplec. El seu nom està refl ectit en 
una placa que es va descobrir el 5 de juny, en un acte presidit 
per l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA-E), acompanyada 
pel president d’Amics de Reixac, Jordi Salat, i el rector de l’es-
glésia de Reixac, Josep Rius-Camps, a la foto. La presentació 
pública de la placa es va fer en el marc de l’arrossada popular 
i la festa del soci que cada any organitza l’entitat als voltants 
del temple | SA 

.....també és notícia..................................
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MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL
Èxit de la Festa de la Primavera amb una gran 
afl uència de públic els dos dies de celebració
La Festa de la Primavera que va organitzar l’AV de Montcada Nova-Pla 
d’en Coll els dies 10 i 11 de juny va ser un èxit de participació. El pro-
grama va arrencar divendres a la tarda amb actuacions d’escoles de 
ball i l’actuació del grup montcadenc Manigua. Pel que fa al dissabte, 
hi va haver activitats per a la canalla com infl ables, jocs, karts i una 
festa de l’escuma, a més d’una exhibició de karate a càrrec del Club 
Shi-kan. El plat fort de la celebració va ser la botifarrada popular que 
va tenir lloc al vespre, amenitzada amb la música de l’orquestra ABS. 
L’entitat ha fet una valoració molt positiva de la resposta ciutadana i del 
desenvolupament de les activitats  | SA 

Cursos de monitors i 
premonitors a Can 
Tauler durant el juliol  

Una setantena de persones participa a 
la cinquena trobada de tai-txí del municipi

La formació de premonitors tindrà 
lloc els dies 4, 5, 6, 11 i 12 de ju-
liol, de 10 a 13h. S’adreça a joves 
a partir de 15 anys interessats en 
l’educació en el lleure. El preu 
és de 40 euros. D’altra banda, 
el curs de monitors es farà de l’1 
al 25 de juliol, dilluns, dimecres 
i divendres, de 9 a 14h, i dimarts 
i dijous, de 9 a 14h i de 16 a 
18.30h. El preu és de 230 euros i 
de 175 per als membres d’Escol-
tes Catalans, que organitzen els 
cursos amb el suport de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Regidoria 
d’Educació Infància i Joventut de 
l’Ajuntament i la Fundació Escol-
ta Josep Carol. Les inscripcions 
a ambdues formacions es poden 
fer a l’Espai Jove Can Tauler –els 
dimarts, dijous i divendres, de 
16 a 20.30h– a través del correu 
electrònic cantauler@montcada.
org o bé trucant al telèfon 935 
651 741 | SA R
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La plaça de l’Església va acollir el passat 5 de juny la cinquena tro-
bada de tai-txí del municipi. Durant tot el mati hi va haver demos-
tracions dels diferents grups de tai-txí del municipi com el Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina, el Casal de Gent Gran de Montcada 
i Reixc, l’Institut Municipal d’Esports i Lleure i l’Espai Tai Chi. En-
guany també es van fer tallers sobre sons curatius, d’arrelaments i 
de Hun Yuan Qi Gong  | SA Curs de premonitors de  

Creu Roja Montcada

Creu Roja organitza un curs de 
premonitors del 27 de juny al 8 
de juliol. Les places estan limita-
des i les inscripcions, que tenen 
un preu de 25 euros, es poden 
fer al telèfon 936 916 161, al 
correu electrònic ricard.montes@
creuroja.org o de forma presen-
cial a la seu de la Creu Roja (av. 
Creu Roja. 25) a Cerdanyola | RJ
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Campanya solidària 
d’Aserm amb l’Equador

L’Associació Sociocultural d’Equa-
torians Residents a Montcada ha 
instal·lat guardioles a diversos equi-
paments municipals i ha obert un 
compte corrent per recollir diners 
per ajudar les persones que van 
sobreviure als terramètrols que van 
saccejar el país el passat abril. L’en-
titat farà una campanya per sensi-
bilitzar la ciutadania | SA

Trobada de joves a 
Reixac l’1 i 2 de juliol

La Regidoria d’Educació, Infància 
i Joventut organitza una jornada 
adreçada als joves de 16 a 20 
anys perquè puguin expressar 
les seves inquietuds i fer propos-
tes sobre temes de Montcada. Hi 
ha previst fer dinàmiques partici-
patives. La sortida inclou fer nit a 
Reixac. Els interessats es poden 
inscriure a Can Tauler  | SA
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Cloenda dels Jocs
Aquest any es la primera vegada que 
he anat a la recollida de diplomes i 
trofeus per als participants de les ac-
tivitats esportives extraescolars que 
es va fer el 27 de maig. I quina va ser 
la meva sorpresa que el presentador 
de l’acte es va dedicar tota la estona 
a fer la pilota al representants polítics 
demanant el aplaudiments per a ells 
i repetint els seus noms i els càrrecs 
que tenen dins del consistori i incidint 
en un aplaudiment més fort per a l’al-
caldessa. Crec que la festa és per els 
nens que han fet esport i no per les 
persones que donen els premis.
El lloc indicat per fer la festa és idoni 
perquè els pobres nens que estan es-
perant el seu premi, que no es premi 
sinó un títol per participació, agafi n 
una insolació. Tampoc no entenc que 
no hi hagi premis d’equips guanya-
dors, ja que durant tot el curs estan 
fent entrenaments i petites lligues en 
les quals competeixen per guanyar 
en equip i, perquè no, també podria 
haver títols individuals com es fa 

amb els federats o professionals. Per 
exemple, a l’equip més golejador o 
menys golejat, al que ha guanyat mes 
competicions de natació, al jugador 
que més gols o cistelles ha fet du-
rant tot l’any, etc... Així hi hauria una 
motivació extra. Tampoc no entenc el 
sistema d’entrega de premis en què 
el presentador va dient tants noms 
i grups que al fi nal ningú entén res. 
Ni tampoc els col·legis que tenen dos 
grups (A i B) i, alhora de recollir els 
premis, surten els mateixos nens.
Cara a altres anys el lloc hauria de 
tenir ombra o ser un espai fresc per-
què tant els pares com els nens estiguin 
còmodes i no agafi n una insolació, que 
els protagonistes siguin els nens que 
han competit i que l’acte sigui més àgil 
i clar. Suposo que l’any que ve hi aniré 
i espero que hi hagi algun canvi perquè 
sinó aquesta festa no té futur, ja que 
gent m’ha comentat que cada any hi 
ha menys participació. D’altra banda, 
quant al berenar ens havien comunicat 
que era un entrepà i, per a sorpresa 
tothom, sobretot dels nens, van donar 

fruita, que no està malament, però que 
jo sàpiga un entrepà és menjar sa, sinó 
és que l’OMS diu el contrari. Ara bé, la 
fruita surt més barata.

Carlos Galbany
Montcada

Ganes de protestar
Avui tenia ganes de reclamar coses 
que veus quan vas per Montcada, 
i et venen ganes de denunciar-les. 
En primer lloc, l’exposició sobre els 
Montcada que està a Casa de la Vila. 
En un plafó amb una foto del Turó 
s’escriu un text que diu ‘Vestigis del 
castell encara visibles al cap del Turó 
de Montcada 1934’. Homeee! (que 
diria la Rahola), no sóc historiador 
però al 1934 poca cosa hi deuria ha-
ver del castell, la punxa que es veu és 
la capella de la Mare de Déu, recons-
truïda a principis de segle. 
En el mateix plafó a la part baixa es 
veuen les restes d’una torre que qua-
lifi quen com ‘Runes del Castell de 
Montcada. Principi del segle XX’ tinc 
entès que son les restes d’una torre 

de comunicacions que es va cons-
truir sobre el Turó amb posterioritat a 
la desaparició del castell. Aquesta re-
clamació la faig pública perquè des-
conec si la responsabilitat del mun-
tatge és de la Regidoria de Cultura o 
del Museu. Em sap greu que s’hagi 
fet l’exposició sense comptar amb la 
Fundació que segurament hagués 
evitat aquestes errades.
Canviant de tema, recomano l’Ajunta-
ment que s’estalviï el manteniment dels 
senyals per a ciclistes. La que demana 
que desmuntin en passar pel pont dels 
Hermanos es pot suprimir. Em sembla 
que només he vist un senyor caminant 
amb la bicicleta; la resta, el millor que 
pots fer és apartar-te. L’altre lloc sobrer 
és el carril bici del carrer Rocamora. 
No hi he vist mai cap ciclista i crec que 
és més aviat perillós, ja que al fi nal 
acaben passant els vianants. Un sug-
geriment, millor eixampleu i milloreu la 
vorera. Per avui ja en tinc prou, encara 
que me’n queden moltes en el pap.

Jaume Ribera
Montcada

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau i Rafa Jiménez. Equip audiovisual: Mario Azañedo i Raül 
Rivas. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: GPL. Tel. 636 967 845. Disseny: Martí Riba. Impressió: Impressions Intercomarcals, SA. Distribució: 
KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: Laura Campos.  Consell d’Administració: Josep Bacardit, 

Mònica Collelldemont, Amèlia Morral, Salvador Sánchez, Miquel Soler, Jennifer Tribaldos, Xavier Paredes i Neus Vinyals. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit 
Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

>Editorial

El Turó

La propera edició de 
‘La Veu’, l’1 de juliol

Ha estat un esforç titànic 
però fi nalment s’ha assolit. El 
barraquisme ha desaparegut 
del Turó i del torrent de Can 
Tapioles. Durant anys el feno-
men havia anat ‘in crescendo’ 
mostrant un paisatge cada cop 
més degradat. Primer van apa-
rèixer els hortets, després les 
casetes per deixar les eines i, 
fi nalment, ja hi havia segones 
i, fi ns i tot, primeres residèn-
cies. Alguns dels barraquistes 
al·legen que fa més de 30 
anys que hi eren. Però el que 
és evident és que ningú no es 
pot apropiar d’un espai que és 
de tots. Ara, gràcies a la tasca 
de neteja impulsada pel Con-
sorci del Parc de Collserola i 
l’Ajuntament, el Turó i el seu 
entorn han recuperat el seu as-
pecte com a espai natural. Les 
administracions s’han compro-
mès a vetllar perquè no es tor-
ni a degradar però caldrà que 
la ciutadania també d’impliqui 
i faci seu aquest projecte.
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Després de l’èxit de l’itinerari mo-
dernista del 12 de juny, que va 
comptar amb l’assistència de més 
de 200 persones, l’Ajuntament es 
planteja incorporar aquesta cita 
al calendari anual de rutes i festes 
modernistes que se celebren ar-
reu de Catalunya, entre les quals 
destaca la Fira Modernista de Ter-
rassa. L’activitat la van organitzar 
conjuntament el Museu Municipal 
i les regidories de Cultura i Patri-
moni i de Comerç i Turisme, amb 
la partipació d’actors d’Aura Cul-
tura que, caracteritzats com una 
família burgesa del segle XIX, van 
guiar els participants pels edifi cis 
modernistes que encara es conser-
ven de l’època en què Montcada 
era un lloc d’estiueig, com la Torre 
Vila, al carrer Major, i el Cafè Co-
lon, al carrer del mateix nom. La 
cita va atraure grups de recreació 
històrica vestits de l’època provi-
nents de Badalona, Sabadell i Ter-
rassa, que van allà on es fan festes 
relacionades amb el Modernisme. 
L’activitat va cloure a l’exterior de 
la Casa de les Aigües on el públic 
va poder prendre un aperitiu i es-
coltar el grup de jazz Sophie Wells 
& The Swing Cats.

Valoració. Per a la regidora de Cul-
tura i Patrimoni, Mónica Martí-
nez (ICV-EUiA-E), els principals 
objectius de la iniciativa s’han 
assolit: “Divulgar la història i el 

nostre patrimoni i contribuir a 
dinamitzar les activitats cultu-
rals al carrer”. També ha desta-
cat “la feina transversal i coope-
rativa de les dues regidories”. 
La regidora de Comerç i Turis-
me, Montse Ribera (ERC), ha fet 
un balanç positiu de l’experiència 
i ha defensat la necessitat de po-
sar en valor el potencial natural, 
econòmic i comercial del municipi 
que el va fer atractiu al segle XIX. 
“Només cal que, des de l’admi-
nistració, li donem l’empenta 
necessària amb el suport de la 
ciutadania”, ha afegit l’edil. 

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

Montcada s’incorporarà al circuit 
anual de trobades sobre Modernisme
La ruta teatralitzada del 12 de juny va atraure més de 200 persones, gairebé la meitat de fora del municipi

PATRIMONI El programa 
pilot ‘Escenari 
Secret’ rep una 
bona acollida

Membres de l’equip d’actors de l’itinerari fan l’última parada del recorregut davant de la Casa de les Aigües, on hi va haver un vermut de cloenda
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La Casa de les Aigües va ser 
l’Escenari Secret del programa 
pilot promogut per la Diputació 
i l’Ajuntament amb l’objectiu de 
premiar el públic més fi del i cap-
tar-ne de nou. L’activitat es va fer 
el 4 de juny, amb la peculiaritat 
que els assistents, escollits per 
sorteig, no sabien a on ni què 
anaven a veure. Les instrucci-
ons que tenien  és que podien 
convidar una persona, preferi-
blement no habitual de la pro-
gramació, i que havien d’estar 
a les 20h al parc de les Aigües. 
Els espectacles sorpresa van ser 
l’actuació de les excomponents 
del grup Las Migas, Isabel Vi-
nardell i Isabelle Laudenbach, i 
‘Gastro-rimes’, un cabaret sobre 
el menjar amb Lali Feliu i Mi-
quel Ferret. L’experiència, en 
què va participar una cinquan-
tena de persones, va tenir molt 
bona acollida i, segons els or-
ganitzadors, es podria tornar a 
repetir l’any vinent | LG              

H
R

Lali Feliu i Miquel Ferret, a ‘Gastro-rimes’

La comitiva va fer una aturada davant de la torre Vila del carrer Major, un edifi ci modernista
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ÈXIT DEL MIR@LLIBRES 
Prop de 70 nens han pres part al concurs 
de les biblioteques per promoure la lectura
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Fins a 23 de juny es pot visitar a 
la Casa de la Vila  la mostra ‘Alas 
para ir a ninguna parte’, de Susa-
na Pueyo, que es va inau gurar el 
7 de juny amb la presència de la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA-E). 
La mostra està formada per escul-
tures en fusta i ceràmica i algunes 

obres pictòriques de gran format. 
El curiós títol fa referència a una 
de les peces de la mostra, un jou 
de fusta que Pueyo ha transfor-
mat en un ‘porta-ales’, protagonis-
ta de les imatges que es projecten 
en una pantalla. “És una obra 
que simbolitza el fet de ser artis-
ta, d’enlairar-te per buscar nous 
camins creatius”, va explicar l’au-

tora, que es considera una creado-
ra “intuïtiva”, que troba el sentit 
de les obres al fi nal del procés, no 
com a resultat d’una planifi cació 
prèvia. Formada en interiorisme 
a l’Escola Massana de Barcelona 
i en escultura i ceràmica artística 
a l’Escola d’art Pau Gargallo de 
Badalona, Pueyo porta 17 anys 
dedicada al món de l’art. 

Laura Grau | Montcada

CERÀMICA I PINTURA

Susana Pueyo exposa ‘Alas para ir 
a ninguna parte’ a la Casa de la Vila
La peça central que dóna nom a la mostra és un jou de fusta convertit en un ‘porta-ales’
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La sala Sebastià Heredia de l’Es-
pai Cultural Kursaal acollirà fi ns 
al 8 de juliol l’exposició de pintu-
ra ‘El Foc’, que recull una trente-
na d’obres dels alumnes de l’esco-
la d’art Tot i Més. El foc pren el 
relleu de l’aigua, que va protago-
nitzar la mostra que l’escola va fer 
l’any passat, i és l’element en comú 
d’uns quadres de colors vius que 
han estat pintats per 29 alumnes 
de diferents edats, des dels més 

petits de cinc anys, fi ns als adults, 
que pertanyen al centre d’art 
que dirigeix Tere Castillo. “Són 
obres amb molt de color i força 
que desprenen calor amb estils 
variats. Estic molt orgullosa, i 
crec que els alumnes encara ho 
estan més, de veure tot aques-
ta obra exposada”, ha comentat 
Castillo. L’acte d’inauguració es 
va fer el 14 de juny i va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E). 

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

Susaya Pueyo, parlant amb la regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez, durant la inauguració de l’exposició a la Casa de la Vila
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Color i calor a la mostra 
col·lectiva de Tot i Més
L’exposició ‘El Foc’ es pot veure al Kursaal fi ns al 8 de juliol

Tere Castillo, durant la inauguració, al costat de l’alcaldessa, Laura Campos, al Kursaal



18 2a quinzena | Juny 2016Cultura

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

Lloguer. Plaça de pàrking al carrer Llei-
da (Illa Vilagut). Tel  650 387 108. 
En venta. Peugeot 206 Cabrio 1.6, ga-
solina, color plata, en buen estado. Tel. 
649 380 072 y 607 846 639.

En venda. Dues places de pàrking a av. 
Catalunya. Telèfon 945 643 116.
Me ofrezco. Para trabajar como vigi-
lante de seguridad, jardinero o pintor. 
Tel. 692 560 296.

Un total de 66 nens i nenes han 
participat a la segona edició del 
concurs Mir@llibres que convo-
quen les biblioteques de Mont-
cada i Reixac per fomentar la 
lectura entre els infants i donar 
a conèixer el seu fons infantil i 
juvenil. La biblioteca Elisenda 
va acollir el 15 de juny la festa 
de cloenda, amb un espectacle 
de màgia i el lliurament de pre-
mis, consistents en lots de llibres. 

De tots els participants, 34 van 
superar el repte de llegir cinc lli-
bres en sis mesos, requisit indis-
pensable per obtenir el títol de 
‘mir@llibres’. I d’aquests, 18 han 
estat considerats ‘supermir@lli-
bres’ perquè van llegir 10 o més 
volums des de l’inici del con-
curs fi ns ara, destacant Hrant 
Sargsyant i Erik Fernández, que 
han llegit 115 i 60 llibres respecti-
vament. Tots els nens van rebre 
un diploma de participació.

Laura Grau | Redacció

MIR@LLIBRES

El concurs premia una 
trentena de petits lectors 
El certamen de les biblioteques ha atret 66 participants

Hrant Sargsyant, que va llegir 115 llibres en sis mesos, és el lector que ha batut el rècord

MAS RAMPINYO
La Unió celebra una nova edició de la Fira Estiu 
a la plaça Felip Pedrell i el Dia de l’Associacionisme
El programa, que 
va tenir lloc el 4 de 
juny, va incloure in-
fl ables, jocs d’aigua, 
l’actuació dels Cas-
tellers de Montcada 
i Reixac i una festa 
de l’escuma amb 
l’animació de l’actor 
montcadenc Víctor  
Bea. La festa va 
coin cidir amb el Dia 
de l’Associacionis-
me Cultural, que La Unió també va commemorar amb la inaugura-
ció d’una exposició sobre la seva història a càrrec d’alumnes del 
programa Faig del col·legi La Salle Montcada, que van preparar una 
xocolatada per als assistents | LG

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
El SLC posa en marxa un grup de conversa al juliol
Les sessions es faran a la seu del Servei Local de Català –quarta 
planta de la Casa de la Vila– del 4 al 27 de juliol amb horari de 10 
a 12h. Les inscripcions ja es poden formalitzar al SLC, de dilluns a 
dijous de 10 a 13h  | LG

HIP HOP
El grup The Motivetis de l’escola Grisdance guanya 
un primer premi al Campionat IDF Spain Urban Dance 
El certamen es va ce-
lebrar al pavelló poli-
esportiu Nou de Santa 
Coloma de Gramenet 
el 5 de juny. El conjunt, 
que competeix a la ca-
tegoria júnior, està for-
mat per Carla Moreno, 
Enya Cajo, Silvia Corzo, 
Raul Ortega, Miguel 
Rodriguez i Èric Esté-
vez i la seva entrenado-
ra és Nia Torres. Un dels 
responsables de Grisdance, Pol Quintana, destaca la gran motiva-
ció del grup, que va iniciar els entrenaments quan la temporada de 
competicions ja havia començat i en un temps rècord, un mes i mig, 
va preparar la coreografi a amb què ha obtingut el premi. “Estem 
molt orgullosos de la feina que han realitzat en tan poc temps”, 
ha dit Quintana | LG
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Can Sant Joan viurà la seva festa 
major del 18 al 26 de juny amb 
una quarantena de propostes 
per a totes les edats. La princi-
pal novetat és que la fi ra torna-
rà a ubicar-se al carrer Rei xagó, 
tal i com reclamava l’AV. Fa dos 
anys, el govern va traslladar les 
atraccions  al parc de les Aigües 
argumentant motius de segure-
tat. El govern actual ha pres un 
seguit de mesures per garantir el 
pas dels vehicles d’emergència i 
el control de soroll, tal com va 
fer per reubicar a la fi ra d’atrac-
cions de la festa major del mu-
nicipi. “Estem contents perquè 
creiem que la fi ra atrau molt 
públic als escenaris centrals”, 
ha dit el president de l’AV, José 
Luis Conejero.

Traca. Coincidint amb el 25è 
aniversari de la celebració de La 
Traka, acte que tanca la nit de 
Sant Joan, es farà la inauguració 
de l’antiga plaça Sud, que a par-
tir d’ara durà el nom de La Traca 
en honor a aquesta tradició.

Laura Grau | Redacció

FESTA MAJOR DE CAN SANT JOAN

La fi ra d’atraccions retorna al carrer 
Reixagó tal i com reclamava l’AV
La Traka celebra el seu 25è aniversari amb la inauguració de la plaça que porta el seu nom
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La colla de Drac i Diables de Can Sant Joan és la responsable de muntar la gran traca

CAN CUIÀS
Nova edició de la Setmana Cultural del 17 al 23 de juny
El Centre Cívic i les entitats de Can Cuiàs celebraran el fi nal de 
temporada amb un ampli programa d’activitats en què destaca una 
festa Holi el 17 a les pistes esportives (19h); l’espectacle infantil 
‘Gresca fresca’ de la companyia De Parranda el 18 al parc del Turó 
Blau (12h); la presentació del llibre ‘No fui yo, fueron ellas’, de Mar-
ga Álvarez al Centre Cívic (19h) i la revetlla de Sant Joan, el 23| LG

> La Ribera també celebra la seva festa anual
La revetlla de Sant Joan obre el 
programa festiu de La Ribera el 
23 de juny (23h). Com a nove-
tat hi haurà un fotocol perquè la 
gent es faci fotos durant la festa 
i participi en un concurs a Ins-
tagram amb l’etiqueta #fi esta-
laribera16.  Una altra proposta 
novedosa és la festa Holi-zumba 
el dia 24 a les 18h, en què el 
públic podran aprendre coreo-
grafi es de zumba i participar de 
l’explosió de pigments de color. 

El mateix dia s’ha programat ci-
nema a l’aire llibre amb la pro-
jecció de la pel·lícula ‘Del revés’ 
(22.30h). El dia 25, destaquen 
la botifarrada popular i música 
en directe (20.30h), i l’últim dia, 
els jocs infl ables –que inclourà 
una atracció aquàtica–i la festa 
de l’escuma. El president de l’Av, 
Jaime Imbernón, confi a que les 
propostes agradin la gent del 
barri “ja que hem intentat que 
siguin molt participatives” | LG

SERRALADA DE MARINA
Festes a Vallençana-Reixac i revetlla de Sant Pere
Amb motiu de la seva festa anual, l’AV de Vallençana-Reixac orga-
nitza el 26 de juny una matinal a Reixac amb infl ables, sessions 
de tir amb arc i un taller de plantes aromàtiques. També es podrà 
visitar l’exposició ‘Montcada, entre vinyes i camins’, del Museu Mu-
nicipal, i participar en una degustació de vins a preus populars. A 
les 19h, el restaurant Les Claus de Sant Pere acollirà un concert 
gratuït de música clàssica amb el Quartet Spirala i un sopar. D’altra 
banda, Amics de Reixac organitzen l’1 de juliol la revetlla de Sant 
Pere amb el duet L’Esquitx | LG
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La Flama del 
Canigó, preludi 
de les revetlles 
de Sant Joan
Montcada centre, Can Sant Joan 
i Mas Rampinyo celebraran re-
vetlles populars al carrer el 23 
de juny amb motiu de la nit de 
Sant Joan. Com cada any, el pre-
ludi de les revetlles serà l’arriba-
da de la Flama del Canigó de la 
mà del Centre Excursionista El 
Cim, que anirà a buscar-la a Mo-
llet del Vallès. Enguany la co-
missió organitzadora, formada 
per la CAL, Ateneu Domingo 
Fins, El Cim, l’AV de Montca-
da Centre i El Casal Popular El 
Brot, introduirà alguns canvis 
organitzatius per intentar que 
la Flama arribi simultàniament 
als tres barris per inaugurar les 
revetlles. A Montcada centre, 
la festa començarà a les 21h al 
carrer Major. La reserva de tau-
la i cadira es pot fer a la perru-
queria Mestres, al Cafè Colon i 
a la polleria L’Estrelleta al preu 
de 2 euros per persona. A Mas 
Rampinyo, la reserva de taula es 
pot fer al correu info@la-unió.cat 
o a la secretaria de dilluns a di-
vendres de 16 a 19h. A Can Sant 
Joan, els sopar i el ball es farà a 
la plaça Bosc.
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LA FÀBRICA DE L’AIGUA
Visita teatralitzada a la 
Casa de les Aigües

19 DE JUNY, 12H
CASA DE LES AIGÜES

17 l divendres
Montcadasons. Jam session amb pro-

fessors de l’Aula de Música. Hora: 18h. 

Lloc: Kursaal. Gratuït.

Montcadasons. Karlos Abril & Band i 

Simm. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 

3 euros.

Festa. Setmana Cultural de Can Cuiàs 

amb Festa Holi-zumba. Hora: 19h. Lloc: 

Pistes esportives (veure el programa a la 

pàgina 19).

18 l dissabte
Festa. Fi de curs del Centre Cívic L’Al-

zina i el Casino de Terra Nostra. Hora: 

19h. Lloc: Plaça del Poble.

19 l diumenge
Festa. Fi de curs del Casal de Gent Gran 

Casa de la Mina amb una mostra d’ac-

tivitats i paella popular. Hora: De 10 a 

21h. 

Patrimoni. Visita teatralitzada ‘La fàbrica 

de l’aigua”.  Hora: 12h. Lloc: Casa de les 

Aigües. Organitza: Museu Municipal.

Concert. Coral Mare de Déu del Turó. 
Hora: 19.30h. Lloc: Església de Santa 
Engràcia. 

20 l dilluns
Presentació. Del llibre ‘No fui yo, fue-
ron ellas’, de Marga Álvarez. Hora: 19h. 
Centre Cívic Can Cuiàs.

Veredicte. Concurs de Fotografi a Parc 
de la Serralada de Marina. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

23 l dijous
Revetlles. Arribada de la Flama del Ca-
nigó a Montcada centre, Can Sant Joan i 
Mas Rampinyo (veure pàgina 19).

25 l dissabte
Inauguració. De l’Open Internacional 
d’escacs Vila de Montcada. Hora: 17h. 
Lloc. Hotel Ciutat de Montcada.

26 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a la Casa de les 
Aigües. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal.

Festa. De Sant Pere, amb infl ables, ta-
llers i degustació de vins. Hora: 10h. 
Lloc: Reixac (veure pàgina 19).

28 l dimarts
Inauguració. Exposicio de part del fons 
d’art municipal. Hora: 19.30h. Lloc: Au-
ditori Municipal. 

29 l dimecres
Assemblea. Sobre solars d’Intorsa i La 
Valentine. Lloc: Centre Cívic La Ribera. 
Organitza: Ajuntament.

30 l dijous
Concert. Aula oberta dels alumnes de 
música, piano, guitarra i cant. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal. 

1 l divendres
Concert. Aula oberta dels alumnes de 
guitarra elèctrica, baix, bateria i saxo. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

Cinema. Projecció del fi lm ‘La chica da-
nesa’. Hora: 22h. Lloc: plaça de l’Esglé-
sia de Montcada centre.

EXPOSICIÓ
ALAS PARA IR A 
NINGUNA PARTE 
Susana Pueyo
Fins al 23 de juny

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès Farmàcies

17 18 19

24 25 2621 22 2320
Rivas Duran DuranRecasens V.Nieto J.Relat

C.Pardo

M.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

29 130

M.Guix M.Guix

2 3

 juny/juliol

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

27 28
Recasens V.Nieto

sala 
principal

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

19 DE JUNY, 19.30H
ESGLÉSIA DE SANTA ENGRÀCIA

CORAL MARE DE DÉU DEL TURÓ
Concert de fi nal de temporada

EXPOSICIÓ
FONS D’ART MUNICIPAL
28 de juny, 19.30h

EXPOSICIÓ
EL FOC 
Escola d’art Tot i Més
Fins al 8 de juliol

MONTCADASONS
KARLOS ABRIL & BAND I SIMM
17 de juny, 22h

V.Nieto

El Punt

EXPOSICIÓ
A LA PINTURA
de Santiago Raigorodsky
Fins al 26 de juny
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El CH La Salle ha vist ampliat 
el seu museu aquesta temporada 
amb la consecució de tres títols 
que serveixen per omplir les se-
ves vitrines gràcies a l’extraordi-
nari rendiment d’alguns dels seus 
equips. El sènior A masculí de 
Jaume Puig està consolidat a Pri-
mera Estatal, la tercera màxima 
categoria de l’handbol espanyol, 
i ha acabat sisè a la lliga. Per la 
seva part, el sènior femení de Pau 
Lleixà ha pujat a Lliga Catalana 
després de proclamar-se campió 
de Primera gràcies a la seva vic-
tòria al Top-4 que es va disputar 
el 28 i 29 de maig al pavelló Mi-
quel Poblet.
El planter també li ha donat mol-
tes alegries al club lassal·lià. El 
juvenil masculí, format amb juga-
dors de primer any, ha estat sub-
campió de 2a Catalana. L’equip 
de Javier Córdoba, que va acabar 
la lliga a la segona posició, va dis-
putar el 4 i el 5 de juny el Top-4 
a Sant Pere de Ribes, derrotant 
el CH Handbol Bordils a la se-
mifi nal (25-32) i perdent la fi nal 
contra el Palafrugell (33-31). 

‘Chicas cocodrilo’. Però sens dub-
te, la gran sensació de la tempora-
da al CH La Salle ha estat el seu 
infantil femení. Las ‘chicas coco-
drilo’, com són conegudes popu-
larment, van quedar segones al 
Top-4 de Lliga Catalana que es 

va disputar el mes d’abril i han 
viscut un juny històric. El dia 4 es 
van proclamar campiones de la 
Copa Catalana en guanyar la fi -
nal contra l’H. Gavà (25-23). Una 
setmana més tard, les lassal·lianes 
van ser un dels dos representants 
catalans al Campionat d’Espanya 
que es va disputar a Astúries. A 
Oviedo, l’equip d’Àlex Expósito 
va empatar contra el col·legi Ma-
ravillas de Benalmádena (23-23) 
per culpa d’un gol a quatre se-
gons del fi nal i va perdre contra 
el BM Carabanchel (23-15), que 
acabaria proclamant-se campió 
d’Espanya. Les infantils van te-
nir a la mà la classifi cació per a 
semifi nals, però van fallar un 
penal en l’últim segon del darrer 
partit contra l’Oviedo (15-15). 
“Al principi de temporada, 
hauríem signat, amb els ulls 
tancats, estar entre els vuit mi-
llors equips d’Espanya. El ba-
lanç és molt positiu, tot i que el 
fi nal va ser molt dur i no ens 
va acompanyar la sort”, ha ex-
plicat el tècnic. 
El president del club, Enric Ex-
pósito, té molt clara la raó que 
explica l’explosió d’èxits d’aquest 
any: “El treball, l’esforç i la dis-
ciplina del jugadors i els tècnics 
han estat clau per tirar enda-
vant un projecte que ara volem 
consolidar amb molta il·lusió”. 
L’1 de juliol el club farà el seu tra-
dicional sopar de cloenda.

HANDBOL

Les noies van guanyar la Copa Catalana i van participar al Campionat d’Espanya; els nois es van proclamar subcampions de Segona

El CH La Salle tanca una temporada històrica 
amb els últims èxits de les infantils i els juvenils 
Rafa Jiménez | Redacció

Les jugadores de l’infantil femení i el seu cos tècnic amb la Copa Catalana que l’equip van guanyar el 4 de juny al pavelló de la Verneda de Barcelona
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Els jugadors del juvenil masculí i el seu cos tècnic amb la copa de subcampions de Segona Divisió que van conquerir el 5 de juny a Sant Pere de Ribes

PÀG. 21

KORFBAL
El CK Montcada B es proclama 
subcampió de Segona Divisió després 
de perdre la fi nal amb un gol d’or
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Ha aconseguit un total de deu medalles en bosc 3D i camp

TIR AMB ARC 

Bon paper del Can Piqué a 
campionats de Catalunya

El Club Català de Tir amb Arc 
Can Piqué va aconseguir un to-
tal de quatre medalles al XLVII 
Campionat de Catalunya de tir 
amb arc de camp que es va dispu-
tar el 12 de juny a Guardiola de 
Berguedà. En arc llarg, Xavi Fer-
nández i Josep Sánchez es van 
proclamar campions en sènior i 
veterans respectivament –tam-
bé en veterans, Félix Pérez va 
guanyar la medalla de bronze.
En arc compost sènior, Joaquin 
Fernández es va proclamar sub-
campió de Catalunya.

Bosc 3D. El club local va sumar 
sis medalles al XXI Campionat 
de Catalunya de bosc 3D que es 
va disputar el 29 de maig a Mata-
ró. En arc llarg, Xavi Fernández 
es va proclamar campió mentre 
José Tomás va ser segon. En ve-
terans, Félix Pérez va guanyar el 
bronze. En arc nu, Manoli López 
va ser tercera i en arc compost, 
Yolanda Aransai, segona i Joa-
quin Fernández, tercer. Joaquin 
Fernández, Rafa Olivera, Marta 
Gelpi i Xavi Fernández van ser 
subcampions per equips | RJ
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La representació del CC Tir amb Arc Can Piqué que va participar a la competició feta a Mataró

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
Lourdes Domínguez i Xavi Otamendi (Endansa) van aconseguir 
la desena posició al Mundial de ball esportiu sènior 2 que es 
va disputar el 4 i 5 de juny a Kosice (Eslovàquia). En aquesta 
mateixa localitat, però en sènior 1, Eva Nieto i Carles Cirera van 
acabar segons en una nova prova del circuit internacional. 

Més informació a 

El CK Montcada B va perdre 
la fi nal de 2a Divisió que es va 
disputar l’11 de juny a Terrassa 
contra el CK Castellbisbal B. El 
temps reglamentari va fi nalitzar 
amb empat a 20 i el campió es 
va decidir amb un gol d’or a la 
pròrroga. “Ha estat una resolu-
ció cruel i injusta, però així és 
l’esport”, ha dit el tècnic Juanma 
Fernández, qui es mostra molt 
satisfet amb l’equip: “Hem anat 
de menys a més durant la tem-
porada. Sabia del nivell dels 
meus jugadors i crec que tinc la 
millor banqueta de Segona”.

KORFBAL

La fi nal contra el CK Castellbisbal B (21-20) es va disputar l’11 de juny a Terrassa

El CK Montcada B perd la fi nal de 
Segona Divisió amb un gol d’or

FC
K

Rafa Jiménez | Redacció

Un dels moments de la fi nal disputada a Terrassa entre el CK Montcada B i el CK Castellbisbal B

Aportació local a la classifi cació de Catalunya
Mari Hernández i Aida Rodríguez –foto–, del CK Montcada, van formar 
part del combinat de jugadors i jugadores de la selecció catalana sots-
23 i absoluta que va participar al torneig pre-Europeu que es va disputar 
a Saint-Etienne (França) entre el 3 i el 5 de juny. Catalunya va acabar 
al segon lloc i serà un dels deu països que participaran al Campionat 
d’Europa que es disputarà a Holanda a l’octubre. A França, la selecció 
catalana va guanyar quatre partits contra Irlanda (18-4), Suècia (25-6), 
Gal·les (15-5) i França (4-18) i va perdre un contra Turquia (12-14) | RJ
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Després de viure amb neguit 
durant els últims dies arrel del 
recurs que el CF Vilomara va 
presentar contra l’UD Santa Ma-
ría per una possible alineació in-
deguda, el club de Terra Nostra 
ja pot respirar tanquil després de 
conèixer la resolució de la Fede-
ració Catalana de Futbol. Tant 
el comitè de competició com el 
d’apel·lació han desestimat la 
protesta del club del Bages que 
acusava l’equip d’Alfonso Torres 
d’haver jugat amb un fi txa falsa 
el partit d’anada de la promo-
ció d’ascens a Tercera Catalana. 
“La Federació ha ratifi cat que 
no havíem fet res malament. 
Sempre hem tingut la consci-
ència molt tranquil·la perquè 
sabíem que havíem fet bé les 

coses”, ha dit Torres, que ja pot 
gaudir de l’ascens després d’ha-
ver passat uns dies “complicats 
davant la incertesa”. 
D’altra banda, l’UD Santa María 

serà premiada com l’equip més es-
portiu de la comarca a la Nit dels 
Campions del Vallès Occiden-
tal que la federació organitzarà
el 21 de juny a Rubí | RJ

FUTBOL

El comitè d’apel·lació no ha trobat indicis de la utilització d’una fi txa falsa a la promoció

La Federació Catalana desestima el 
recurs presentat pel CF Vilomara
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La federació ha confi rmat l’ascens que l’UD Santa María va aconseguir el 28 de maig a la Ferreria

‘Pinti’ i Montes seguiran a les seves banquetes
Tot i que l’UE Sant Joan i el CD Montcada han tingut un balanç molt 
diferent de temporada amb un ascens a Primera Catalana i un descens 
a Tercera respectivament, ambdós clubs coincideixen en apostar per la 
continuïtat a les seves banquetes. José Manuel Martín ‘Pinti’ viurà la si-
sena temporada consecutiva al club de Can Sant Joan mentre que José 
Antonio Montes afrontarà el seu segon any a l’entitat verda –a la foto, 
amb Rafa Martínez, segon entrenador, i Pol Figuereo, fi sioterapeuta | RJ
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ESCACS
L’UE Montcada ultima 
els detalls de l’Open 
Internacional que 
torna, tres anys 
després, a l’Hotel 
Ciutat de Montcada

El XXIV Open Internacional Ciutat de Montcada es tornarà a fer 
aquest any a l’Hotel Sercotel Ciutat de Montcada (Verdi, 12) degut 
al fet que els comicis generals del 26J impossibiliten la utilització de 
l’Espai Cultural Kursaal, que serà un dels col·legis electorals. L’Open, 
que ja es va celebrar al 2013 en aquest hotel, es disputarà entre 
el 25 de juny i el 3 de juliol. Hi haurà dos grups de competició, a 
més del IV Torneig Tancat Internacional que servirà per aconseguir 
les normes de Mestre Internacional i el II Torneig Internacional Blitz 
Open que es farà el 26 de juny, de 10 a 13h. Els interessants a 
participar poden fer la inscripció fi ns al 24 de juny al correu electrò-
nic openmontcada@hotmail.com o al whatsapp del telèfon 657 573 
507. Al tancament d’aquesta edició, hi havia 135 jugadors inscrits i 
encapçala el rànquing al grup A l’armeni Karen Grigoryan | RJ

.....Minut i resultat....................................
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Anna Villar torna a pujar a un podi 
després de la seva maternitat
Anna Villar, de l’equip Tomàs Bellès-Cannondale, va tornar 
a competir el 5 de juny en una cursa de la Copa Catalana 
Internacional de BTT després de la seva maternitat. A la 
cinquena prova d’aquesta competició disputada a Iguala-
da, la montcadenca va aconseguir la segona posició i es 
va quedar a quatre segons de la victòria que va ser per a 
Núria Espinosa (Pansalud BC Team). El també montca-
denc Pau Egeda va acabar segon a la categoria màster. 
El conjunt de Villar i Egeda va aconseguir la victòria a la 
classifi cació per equips. La Copa Catalana Internacional 
fi nalitzarà el 9 i 10 de juliol a la Vall de Boí | RJ

Eva Pupim (TriJam), 
tercera a Arenys de Mar

L’atleta de la TriJam va ser terce-
ra a la categoria V1F a la Triatló 
d’Arenys de Mar que es va dispu-
tar el 5 de juny. La montcadenca 
–a la foto–, que va ocupar la 31a 
posició a la classifi cació general 
femenina, va trigar 1 hora, 20 mi-
nuts i 2 segons en fer 750 metres 
nedant, 20 quilòmetres en bici-
cleta i 5 quilòmetres corrent | RJ
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Tres podis del Roller 
Can Cuiàs a Madrid
Jorge Fernández va ser tercer a la 
prova de 24 quilòmetres de la III  
Marató Internacional que es va ce-
lebrar el 12 de juny. A la categoria 
femenina, Sheila Juan i Jessica Na-
vas van ocupar el segon i el tercer 
lloc respectivament. D’altra banda, 
el club farà el 17 de juny (17h) la 
festa de fi nal de temporada | RJ  

PATINATGE DE VELOCITAT

Anna Villar (primera per la dreta) amb Núria Espinosa i Laura Terradas

Jessica Navas, Jorge Fernández i Sheila Juan

Es manté obert el termini 
per presentar candidatures
Encara es poden presentar fi ns 
al 21 de juny a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament (av. de 
la Unitat, 6) les candidatures per 
optar al Premis Esportius que orga-
nitza l’IME. L’entrega dels guardons 
als esportistes locals més destaca-
tas de la temporada 2015-2016 es 
farà el 7 de juliol al Teatre Munici-
pal (18.45h) | RJ  

PREMIS ESPORTIUS

El Club Petanca Can Sant Joan va 
organitzar l’11 de juny una diada 
social amb la participació de la 
cinquantena de jugadors que hi 
formen part. A nivell competitiu, 
el club compta amb tres equips, 
dos masculins i un femení, que 
han pogut mantenir les seves 
respectives categories | RJ

> Diada social del 
CP Can Sant Joan

Huidobro i Drac, subcambions 
per equips a la Copa Catalunya

Elisenda Huidobro, del Club d’Agility Cànic, va aconse-
guir amb el seu gos Drac el subcampionat per equips a 
la Copa Catalunya que es va disputar entre el 28 i el 29 
de maig a Bàscara. Drac, que és un cocker spaniel an-
glès que ha acabat cinquè a la Lliga Catalana de Divisió 
d’Honor, va ser quart a la Copa. Huidobro també va par-
ticipar amb Morgan, un dóberman que va acabar setè a 
la Copa i que ha estat subcampió per equips a la Lliga 
Catalana de Segona Divisió. Huidobro i Drac no van poder 
pujar al podi  al Campionat d’Espanya disputat a Madrid 
el 21 i 22 de maig, però sí aniran amb la selecció espan-
yola al Mundial que es farà al setembre a Saragossa | RJ
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Huidobro i el seu gos Drac, en un moment del campionat d’Espanya

Josep Quirós, convocat 
amb la selecció espanyola
El montcadenc, de 15 anys, ha es-
tat convocat per la selecció espan-
yola de promeses per participar en 
un torneig que es farà a França 
entre el 23 i 25 de juny. El dia 11, 
Quirós va guanyar amb el BM Gra-
nollers la Copa Catalana i també va 
aconseguir la medalla de bronze 
al Campionat d’Espanya de clubs 
que es va disputar entre l’1 i el 5 de 
juny a Alcobendas | RJ
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La secció de futbol sala de l’AE Can 
Cuiàs celebra el fi nal de temporada

La secció de futbol sala de l’AE Can Cuiàs va celebrar 
l’11 de juny un torneig amb la participació del CFS Mont-
cada i l’FS Ripollet. Juanma Díaz s’ha estrenat aquesta 
temporada com a responsable de futbol sala del club i 
es planteja l’objectiu de continuar introduint millores a 
l’estructura d’aquesta secció que ha comptat amb una 
cinquantena de jugadors repartits en l’escola i cinc 
equips: tres sèniors (dos masculins i un femení), un in-
fantil i un benjamí. El club també estudia unifi car els dos 
sèniors per crear-ne un que intentarà pujar a Segona | RJ 
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Un dels equips de l’AE Can Cuiàs, durant un partit del torneig amistós
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Josep Quirós, amb la Copa Catalana

Eva Pupim, a la tercera posició del podi
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.....Viu l’Esport................

L’Escola de Natació Montcada 
va aconseguir quatre primers 
llocs, dos segons i quatre tercers 
a la Final Nacional dels Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya 
que es va disputar el 5 de juny 
a El Vendrell. A la categoria ca-
det, Claudia Garrote va guanyar 
per partida doble les proves de 
100 metres papallona i 100 m. 
lliures; Marc Grau va ser el mil-
lor als 100 m. lliures i va acabar 
segon els 100 m. papallona i Na-
talia Castro va ser segona als 100 
m. braça. A la categoria infantil, 
Nadia Misas va repetir el tercer 
lloc als 100 m. papallona i als 100 

m. lliures. Entre els més petits, 
l’aleví Martí Toldos va guanyar 
els 50 m. papallona i el benjamí 
Izan Calvo va ser tercer als 25 m. 

braça. A les proves per equips, 
l’EN Montcada va fi nalitzar a la 
tercera posició en els relleus 4x25 
de la categoria aleví mixta | RJ 

NATACIÓ

L’EN Montcada assoleix deu podis 
a la Final Nacional dels Jocs Escolars
Va sumar quatre primers llocs, dos segons i quatre tercers el 5 de juny a El Vendrell 
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BÀSQUET

María Mejía i Daniel Ubero brillen 
als campionats de Catalunya
Mejía es va proclamar campiona en Infantil Nivell B i Ubero, subcampió en Mini Nivell A

D’esquerra a dreta, M. Grau, I. Calvo, A. Artés, J. Roig, N. Misas, C. Garrote i N. Castro

GIMNÀSTICA RÍTMICA
El CG La Unió obté tres medalles a la fi nal del 
Trofeu Barcelona Comarques disputat a Cardedeu
Sheila Rogel (pre-
benjamina B) i Pau-
la Blasco (alevina B), 
del CG La Unió, van 
aconseguir la meda-
lla de plata a la fi nal 
del Trofeu Barcelona 
Comarques que es 
va disputar el 12 de 
juny a Cardedeu. 
Andrea Granero (in-
fantil B) va ser terce-
ra i el conjunt benjamí B va fi nalitzar al sisè lloc. 
L’11 de juny, Lucía Pina i Olalla Gómez (alevines d’iniciació) van acon-
seguir la primera i la tercera posició a la XVIII Trobada de Primavera que 
es va celebrar a Sabadell –foto. El conjunt aleví d’iniciació també aca-
bar al primer lloc i Maria Bello va obtenir el guardó a la gimnasta amb 
major expressivitat. D’altra banda, el CG La Unió organitza el 19 de juny 
(18h) el seu festival de fi nal de curs al pavelló Miquel Poblet | RJ

FUTBOL
Bon ambient i gran participació al Torneig Vila 
de Montcada de l’Escola de Futbol Montcada

IME
La piscina d’estiu del carrer Bonavista comença una  
temporada que s’allargarà fi ns a l’11 de setembre

L’EF Montcada 
va celebrar l’11 
i el 12 de juny el 
XI Torneig Vila de 
Montcada amb 
la participació 
de tots els seus 
equips, des de 
l’escola fi ns a la 
categoria sènior 
tant de futbol com 
de futbol sala. Els 
clubs convidats van ser FE Grama, Roureda, San Lorenzo, EF Bar-
berà, U. Llefi à, CF Singuerlín, Molletense, Arrabal, Pemya Barcino, 
Corbera, UB Catalònia, UE Sabadellenca, Can Rull, UD Lourdes, 
San Cristóbal i Martinenc en futbol, així com At. Roger’s, Esp. Gon-
zález Serra, Santa Perpètua, Polaris i Escola Pia, en futbol sala | RJ
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La JAM suma quatre medalles al 
campionat de Catalunya infantil-aleví
Joan de la Torre i Younes Dahak van guanyar l’or. Brahim Dahak i Judith Ruiz, la plata
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La JAM va obtenir l’11 de juny 
quatre medalles al Campionat
de Catalunya infantil i aleví que 
es va disputar a Castellar del 
Vallès. L’infantil Joan de la Torre 
i l’aleví Younes Dahak es van 
proclamar campions en els 3.000 
i 2.000 metres lliures respectiva-
ment. D’altra banda, l’infantil 
Brahim Dahak i l’alevina Judith 
Ruiz van guanyar la plata als 
1.000 obstacles i als 60 metres 
lliures respectivament | RJ D’esquerra a dreta, Brahim Dahak, Joan de la Torre, Judith Ruiz i Younes Dahak

María Mejía, de 13 anys, es va 
proclamar campiona de Catalu-
nya Infantil Nivell B amb el CN 
Sabadell, que va ser el millor a la 
fi nal a quatre que es va disputar 
el 4 de juny a Calella, derrotant el 
GEIEG (46-51) a la fi nal. D’altra 
banda, Daniel Ubero, de 12 anys, 
va assolir el subcampionat a la 
categoria Mini A Nivell A amb el 
CB Hospitalet, després de perdre 
la fi nal, el 5 de juny, a Granollers 
contra el Joventut (90-74) | RJ María Mejía, del CN Sabadell
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La piscina d’estiu (c/
Bonavista, s/n) va 
obrir les seves por-
tes el 12 de juny  i 
estarà operativa fi ns 
a l’11 de setembre. 
L’horari serà de di-
lluns a diumenge, 
de 10.30 a 19h. Els 
seus abonaments 
s’han de tramitar a 
l’ofi cina de l’IME (c/
Tarragona, 32) de 
dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 a 19h i el divendres, de 9 a 13h. 
L’última setmana de juliol i agost, l’horari d’ofi cina serà de 9 a 13h | RJ
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Daniel Ubero, del CB Hospitalet

KORFBAL
El cadet B de l’AEE Montserrat Miró es proclama 
campió del 2n Trofeu Kids de la Federació Catalana

El cadet B de l’AEE 
Montserrat Miró va 
guanyar el 2n Trofeo 
Kids que la federació 
va organitzar el 4 de 
juny a Sant Feliu de 
Guíxols. El club local 
va participar amb 
els seus dos equips 
cadets i ambdós es 
van enfrontar a la 
fi nal després de gua-
nyar els seus tres partits previs. A la fi nal, la victòria va ser per a l’equip 
B amb un ajustat 7 a 8 | RJ
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Alicia Lozano
Cosmètica natural. La montcadenca Alicia Lozano, de 41 anys, és un exemple de com la crisi 
ha motivat moltes persones a reinventar-se i a explorar noves sortides professionals. Després de 
treballar durant anys en una empresa local vinculada al món de la construcció, al 2013 Alicia es 
va quedar a l’atur. Va ser aleshores quan va decidir fer un gir de 180 graus a la seva vida i obrir-
se camí en un món que sempre li havia agradat, el de la bellesa. Es va formar i va obrir un centre 
d’estètica al carrer Major, malgrat els negres vaticinis del seu entorn. “Em deien que estava boja, 
que un negoci així no rutllaria en l’actual context”, somriu. Contràriament, en poc temps es va fer 
una bona clientela i un any més tard es va animar a obrir un altre establiment a Granollers. “D’estar 
a l’atur he passat a tenir empresa pròpia i un equip de 14 persones al meu càrrec”, explica amb 
satisfacció. Fidel al seu esperit emprenedor, Alicia acaba de presentar una línia de cosmètica ecolò-
gica amb el seu propi segell ‘Chic and beauty’, feta en col·laboració amb el laboratori Essenthial Art. 

“Els productes ecològics 
haurien de ser més barats”

Com i quan va tenir la idea de crear 
els seus propis productes ecolò-
gics?
Arran de l’experiència diària. Quan 
vaig obrir el negoci vaig començar 
amb una franquícia però amb el 
temps vaig veure que això encorseta 
molt. Havíem de fer servir els pro-
ductes de la fi rma i no podíem intro-
duir els canvis que el meu equip i jo 
volíem per anar cap a una línia més 
ecològica. Per això, a fi nal de l’any 
passat vaig decidir deixar la fran-
quícia i apostar per crear productes 
propis.  
No hi ha en el mercat cosmètica 
ecològica que s’adapti a les seves 
necessitats?
Sí que n’hi ha i, de fet, nosaltres fem 
servir des de l’inici algunes mar-
ques veganes que són molt bones, 
però també és cert que l’oferta no 

és molt àmplia i que els productes 
de cosmètica ecològics són força 
més cars que els convencionals. La 
nostra línia, contràriament, té preus 
populars. 
I on és el secret?
No tant en el contingut com en els 
accessoris. M’explico. Les marques 
reconegudes tenen embolcalls cars.
Els pots i les caixes són de disseny i 
això es paga. Nosaltres hem decidit 
invertir en el contingut i fer servir en-
vasos estàndar i un etiquetatge sen-
zill per abaratir despeses i oferir uns 
preus assequibles.
Quin ha estat el procés per crear els 
diferents productes?
Ha estat un treball en equip amb les 
meves empleades. Elles, en el seu 
dia a dia, saben quins són els pro-
ductes naturals que millor funcionen 
i les textures i propietats que han 

de tenir. Després d’experimentar di-
ferents opcions i, un cop vam tenir 
clar el que volíem, em vaig posar en 
contacte amb el laboratori Essenthial 
Art, especialitzat des de fa anys en 
l’elaboració de productes naturals, 
que és el que ha dut a terme el pro-
cés de fabricació. A més, està aquí 
mateix, a Barcelona, i això respon 
amb la fi losofi a que tinc de treballar 
amb empreses properes.

I quin és el distintiu de la seva línia 
de cosmètica?
Sobretot el preu, ben bé la meitat 
d’altres productes similars. Quant al 
contingut, és 100% vegà i no inclou 

elements químics ni tampoc es tes-
ta amb animals. Són productes efi -
caços i respectuosos amb el medi 
ambient. 
I què n’opina la seva clientela?
En general n’està molt contenta per-
què valora el fet de gaudir de trac-
taments de bellesa naturals. A més, 
els components actius dels nostres 
productes estan especialment pen-
sats per a la cura de la pell.
Com ara?
La gamma nutritiva la fem amb mi-
mosa i centella asiàtica. La circula-
tòria, amb castany d’Índies i extrac-
te de menta. I els components de 
la  crema hidratant són l’aloe vera 
i l’hamamelis. També fem servir 
manteca de carité i lava volcànica 
per al pelling.
Lava volcànica?
Sí, en comptes de sucre. Amb la 

lava assolim els mateixos resultats 
i no és tan agressiva.
Sempre treballen amb cremes eco-
lògiques o és la clientela la que 
tria?
D’entrada, les oferim. És cert que hi 
ha qui pensa que no són tan efecti-
ves com les convencionals. Però, un 
cop les prova, sol canviar d’opinió.
Creu que cada cop hi ha més cons-
cienciació sobre els benefi cis dels 
productes ecològics?
I tant! La gent que es preocupa per 
la seva salut evita l’ús de produc-
tes químics. Sobretot en els casos 
d’alèrgies i pells atòpiques, que 
cada cop són més habituals. Pre-
cisament per això, perquè són més 
saludables i perquè la seva produc-
ció és més sostenible, els productes 
ecològics haurien de ser més barats 
del que són.

“La meva línia de 
cosmètica és 100% 
vegana i natural”

emprenedora
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