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Comencen les obres del parc 
fl uvial a la llera del riu Besòs
Projecte | Es farà en el tram entre la Casa de les Aigües i la Ribera PÀG. 3
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En Comú Podem se 
situa com a primera 
força al municipi 
seguida de PSC, C’s, 
PP, ERC i CDC 
PÀG. 5

Sis mesos després es 
manté el mateix ordre de 
preferència dels votants

Casals refrescants per a l’estiu
Al voltant de 700 infants i joves participen a les activitats proposades per l’IME i 
per la Regidoria d’Educació, Infància i Joventut durant el mes de juliol  PÀG. 11
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Amb un any de retard respecte el 
calendari anunciat inicialment, a 
principi de juliol està previst que 
comencin les obres del projecte 
del passeig fl uvial, al marge dret 
de la llera del Besòs en el tram 
que va des dels pisos de la Ribe-
ra fi ns a la Casa de les Aigües. 
Es tracta d’una actuació que 
promouen conjuntament l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i l’Ajuntament i que 
compta amb un pressupost de 
800.000 euros a càrrec de l’or-
ganisme supramunicipal. En el 
projecte, que el 29 de juny es va 
explicar als veïns en assemblea, 
també hi ha participat el Con-
sorci del Besòs.

Primera fase. El projecte, presen-
tat pel govern anterior al febrer 
del 2015, té dos àmbits d’actuació 
i es preveu executar en el termini 
de quatre mesos. A la banda de 
l’avinguda de la Ribera, davant 
del parc de les Aigües es cons-
truirà una rampa d’accés fi ns a 
la llera i 500 metres riu amunt 
–davant dels pisos del barri– 

se’n farà una altra. 
Aprofi tant el desnivell de la pa-
ret lateral s’hi instal·laran dos 
conjunts de grades des d’on es 
podrà contemplar el riu. Ja dins 
la llera, s’adequarà un camí de 
3,5 metres d’amplada per a vi-
anants i ciclistes. La intervenció 

al riu mantindrà els aiguamolls 
que fan la depuració natural de 
l’aigua, i a l’altra llera del riu 
s’hi farà un prat que també per-
metrà passejar-hi. “Recuperem 
la possibilitat de viure el riu 
d’a prop i ho fem conservant 
al màxim la seva estructura 
natural”, ha dit l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E). 
Al costat de la llera de la carre-
tera de la Roca, entre el pont 
de la carretera de la Roca i la 
passarel·la de vianants sobre el 
Besòs, es retiraran els fanals i 
una torre elèctrica per ampliar 
la zona de pas i facilitar la convi-
vència entre vianants i ciclistes. 
“Ens hagués agradat poder 
eixamplar més l’espai creant 
carrils segregats, però haurem 
d’esperar a una segona fase 
del projecte”, ha reconegut el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC).  
En general, l’actuació prevista a 
Montcada no té res a veure amb 
la que es va fer a Santa Coloma 
ara fa 20 anys, on es va optar 
per un parc molt més urbà. 
“Aquí volem mantenir la bio-
diversitat i el valor ecològic de 
l’espai”, ha dit l’edil, tot afegint 
que la voluntat del govern és 
“fer servir els rius com a una 
membrana verda que uneixi 
els barris del municipi”, ha 
afegit l’edil. En aquesta línia, les 
properes actuacions a impulsar 
són la recuperació de les lleres 
del Besòs i el Ripoll, especial-
ment en els trams més degra-
dats a casusa del barraquisme. 

Rotonda de la Roca. A prop de la 
llera del Besòs ja han començat 
les obres del projecte comple-
mentari per enllestir la rotonda 

entre la carretera de la Roca i la 
Vallençana, una actuació que es 
va iniciar fa un any però que va 
quedar aturada per la necessitat 
d’incorporar millores així com el 
pressupost per dur-les a terme, 
86.700 euros dels quals el 80% 

els paga la Diputació i la resta, 
l’Ajuntament. Les obres, que in-
clouen el clavegueram, la vorera 
que va des de la gasolinera fi ns 
al pont de la Roca i el desvia-
ment d’una línia de baixa tensió 
es preveu que acabin a l’agost. 

Actualitat
laveu.cat

CONNEXIÓ AMB LA VALLENÇANA
Una altra de les actuacions que es fa aquest estiu 
és el projecte complementari per acabar les obres 
de la rotonda de la Roca, iniciades fa un any

LLERA DEL BESÒS

El passeig entre la Casa de les Aigües 
i la Ribera es farà en quatre mesos
El projecte, sufragat per l’AMB, inclou dues rampes d’accés al riu, una davant del parc de les Aigües i l’altra, a l’alçada de la Ribera
Pilar Abián | Redacció

Al passeig de camí al 
mar es desplaçaran 
els fanals per guanyar 
espai de pas per als 
vianants i els ciclistes
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Al juliol també 
comencen les obres 
del pont de la Roca

Els fanals que hi ha al camí direcció al mar entre el pont de la Roca i la passarel·la de vianants es desplaçaran per guanyar espai de pas

Coincidint amb l’inici de les obres 
del parc fl uvial, la Diputació de 
Barcelona té previst executar el 
projecte de remodelació del pont 
de la Roca amb l’objectiu de mi-
llorar la mobilitat i la seguretat dels 
usuaris. Es mantindrà l’amplada 
actual d’11 metres, però les vore-
res es modifi caran. La del cantó 
mar s’ampliarà (2,20m) per faci-
litar el pas de vianant i bicicletes, 
mentre que l’altra serà d’1,10. Les 
barreres actuals de protecció seran 
substituïdes per d’altres més mo-
dernes i segures per als vehicles. 
També està previst canviar l’enllu-
menat i regenerar l’estructura del 
pont. L’actuació està pressuposta-
da en 426.000 euros i es farà en 
el termini de 4 mesos | PA

Actualitat

El tram de llera entre la Casa de les Aigües i el barri de la Ribera serà un parc fl uvial



4 1a quinzena | Juliol 201604 Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 06

CAMPAMENT DESALLOTJAT
Ja no queden caravanes al solar de 
l’antiga Ignis després que els ocupants 
l’abandonessin el passat 23 de juny

LÍNIA R2

Continuen les negociacions institucionals 
per avançar en el projecte del soterrament
La comissió de treball on hi ha representades les administracions catalanes prepara les esmenes a la proposta del Ministeri

El Ministeri de Foment ha con-
vocat una nova reunió a Madrid 
el proper 13 de juliol per seguir 
amb les negociacions sobre el 
projecte del soterrament de 
l’R2 al seu pas pel nucli urbà 
montcadenc. Abans d’aquesta 
trobada està prevista la reunió 
de la comissió de treball en què 
també participen la Generalitat 
i l’Ajuntament de Barcelona per 
valorar la proposta presentada 
pel govern central just abans de 
les eleccions generals. D’entrada, 
una de les esmenes que es faran 
al document té a veure amb el 
fi nançament, ja que el Ministeri 
vol que la Generalitat pagui el 
50% de les obres. El conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, Josep Rull, en un 
acte de campanya de CDC fet el 
22 de juny al municipi, va qualifi -
car la proposta “d’inacceptable”.  

“Des de la Generalitat fem un 
oferiment seriós i sòlid a pagar 
la meitat d’aquesta obra, tot 
i que sigui exclusivament de 
titularitat de l’Estat, sempre 

que sigui a compte dels 4.500 
milions d’euros del deute que 
té amb Catalunya”, va dir el 
conseller, en referència a la dis-
posició addicional tercera que 
està consignada via Estatut. 
Una altra de les esmenes a pre-
sentar per part de l’Ajuntament és 
la incorporació a la comissió de 
treball del soterrament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Posicionament municipal. El con-
sitori local i la Plataforma Tracte-
Just Soterrament Total (PTJST) 
valoren positivament que Fo-
ment hagi enviat una proposta 
de conveni i que les negociacions 
continuïn tot i que el govern de 
l’Estat està en funcions a l’espera 
de la constitució del nou Parla-
ment. No obstant això, reconei-
xen que el gran problema a re-
soldre serà el del fi nançament. 
De moment, la PTJST ha deci-
dit suspendre la convocatòria de 
mobilitzacions a l’espera de veu-
re com avancen les negociacions, 
tot i que no descarta reprendre-
les més endavant si convé. Mal-
grat no participar directament 
a les converses institucionals, la 
Plataforma i els grups de l’opo-
sició seran informats de les es-
menes que la comissió de treball 
farà a la proposta del Ministeri. 
Aquest va ser el compromís del 
govern municipal en la reunió 
feta el passat 29 de juny.

Pilar Abián | Redacció
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La Generalitat no vol 
assumir el 50% del 
cost de les obres si 
no és a compte dels 
diners que li deu l’Estat

De moment la Plataforma descarta fer mobilitzacions a l’espera de veure si avancen o no les negociacions institucionals 

DIVISIÓ D’OPINIONS
La unitat política que hi havia al voltant del soterrament s’esquerda durant la 
campanya del 26J per la signatura del document de compromís de la PTJST
La defensa i el suport al soterra-
ment de l’R2 ha estat una de les 
reivindicacions de les que han 
fet gala la majoria dels candidats 
que han visitat el municipi durant 
la campanya pel 26J. Tant és així 
que l’anomenada cruïlla del so-
terrament –al costat del pas del 
carrer Bogatell– ha esdevingut un 
dels punts més visitats pels polí-
tics forans. Per iniciativa pròpia o 
a preguntes dels periodistes, des 
del candidat del PP per Barcelona 
i ministre de l’Interior en funcions, 
Jorge Fernández Díaz, fi ns al con-
seller Josep Rull (CDC) passant per 

Cèlia Cánovas (En Comú Podem), 
Miquel Iceta (PSC) i Josep Borrell 
(PSOE), Teresa Jordà i Marc San-
glas (ERC) i Lourdes Ciuró i Míriam 
Nogueras (CDC), s’han compro-
mès a fer el possible per l’execució 
del projecte i aconseguir que les 
vies desapareguin del nucli urbà.
La unitat política que hi havia fi ns 
ara, però, s’ha vist qüestionada 
perquè no tots els partits amb re-
presentació al municipi han volgut 
donar suport a l’escrit impulsat 
per la Plataforma. El text recollia el 
compromís de no votar a favor dels 
pressupostos generals de l’Estat 

del 2017 si no inclouen una partida 
destinada al soterrament. C’s i el PP 
consideren que no es poden hipo-
tecar els comptes de l’Estat per un 
projecte en concret i que la propos-
ta, feta  tot just abans dels comicis, 
era “populista i electoralista”. La 
PTJST ha assegurat, però, que en 
cap moment el seu objectiu ha es-
tat polemitzar ni interferir en el pro-
cés electoral. “Era el moment de 
la veritat, de dir: Ens deixarem la 
pell per Montcada”, ha assenyalat. 
Per a la Plataforma, C’s i PP han 
subordinat els interessos del muni-
cipi als dels seus partits | PA
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Les eleccions del 26J van deixar 
la mateixa correlació de forces 
respecte els comicis del 20D. La 
coalició En Comú Podem va re-
petir victòria i resultats, amb un 
total de 5.681 vots (34’7%) però 
quatre dècimes menys. Per la 
seva banda, el PSC es va man-
tenir com a segona força amb 
3.314 sufragis (20’3%), gairebé 
un punt més que al desembre. 
La lluita aferrissada pel tercer lloc 
se la va endur C’s (2.112 vots, 
12,9%) tot i perdre 2,5 punts. El 
PP va acabar quart amb 1.984 
vots, pujant dos punts. ERC va 
ser la cinquena força, amb 1.759 
sufragis (10’7%), i va millorar el 
seu resultat en un punt mentre 
que CDC va baixar 6 dècimes 
(906 vots i 5’5%).  

Valoracions. Els representants lo-
cals de les formacions incloses a 
En Comú Podem –l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E),  
i els regidors Óscar Gil (EUiA) 
i Ana Ballesta (Círculo)– han 

celebrat els resultats al municipi. 
“Montcada ha tornat a demos-
trar que aposta per les forces 
progressistes”, ha dit Campos. 
Per a Gil, la coalició “té molt de 
futur i constata que els resultats 
anteriors no van ser puntuals”. 
Ballesta opina que cal seguir tre-
ballant per evitar que “partits 
que fan retallades i tenen greus 
casos de corrupció continuïn 
defi nint les nostres polítiques”.
La portaveu del PSC, M. Car-
men Porro, per la seva banda, ha 
lamentat la baixa participació –va 
ser del 65’4%, 7 punts per sota 
respecte els anteriors comicis– i la 
incertesa sobre el futur immediat. 
“Continuem tenint un panora-
ma complicat per a la formació 
de govern”, opina l’edil.
C’s ha valorat positivament el fet 
de mantenir-se com a tercera for-
ça al municipi. “Això ens dóna 
ànims per continuar fent una 
oposició constructiva”, ha dit el 
seu portaveu, David Gerbolés. 
En nom del PP, la presidenta del 
partit i regidora a Montcada, Eva 

García, ha celebrat que el PP hagi 
millorat els resultats i hagi estat 
“l’únic partit que ha incremen-
tat de forma notable el nombre 
i el percentatge de vots”.
ERC ha qualifi cat d’èxit els re-
sultats del seu partit al municipi. 
“Hem crescut un punt, fet que 
demostra que el nostre partit 
s’està consolidant”, ha indicat 
el president local de la formació, 
Oriol Ribas. Per la seva banda, 
Joan Carles Paredes (CDC), 
opina que els resultats no han 
aportat canvis substancials. “Tot 
ha quedat gairebé igual”, ha dit 
afegint que els seus votants “no 
estaven prou activats”.

Militants i simpatitzants de les forces representades al municipi que integren la candidatura d’En Comú Podem, celebrant la victòria
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Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

ELECCIONS GENERALS 26J

En Comú Podem torna 
a guanyar al municipi
Les següents forces han estat PSC, C’s, PP, ERC i CDC

Aquest gràfi c mostra com s’ha repartit el vot a Montcada i Reixac
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El solar de l’antiga Ignis, al po-
lígon Pla d’en Coll, en el límit 
entre Montcada i la Llagosta, 
va quedar buit de caravanes el 
passat 23 de juny després que 
els ocupants complissin amb el 
termini que l’entitat bancària, 
Sareb, propietària del solar, els 
havia donat per desallotjar-lo. 
Feia mesos que l’espai industrial 
estava ocupat per una vintena 
de famílies i l’Ajuntament havia 
requerit a la propietat la seva 

neteja davant l’acumulació de 
deixalles i les nombroses quei-
xes veïnals derivades d’aquesta 
situació.
Un cop el solar va quedar buit, 
en una actuació conjunta del 
departament d’Urbanisme i la 
Policia Local, l’Ajuntament va 
procedir a tancar l’accés al re-
cinte amb blocs de ciment. En 
els propers dies es requerirà a 
la propietat a netejar el solar i, 
en cas que no ho faci, el consis-
tori ho farà subsidiàriament.

Pilar Abián | Redacció

PLA D’EN COLL

Desallotjat el campament 
de caravanes que hi havia 
al solar de l’antiga Ignis
La propietat ha respost als requeriments del consistori

L’entrada al recinte s’ha tancat amb blocs de ciment per evitar noves ocupacions
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El govern municipal va exposar el 
29 de juny, en un assemblea que 
es va celebrar al Centre Cívic de 
la Ribera davant d’una cinquan-
tena de veïns, el futur dels solars 
on hi havien les fàbriques Valen-
tine i Intorsa. La representació de 
l’Ajuntament va estar formada pel 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC); la regidora de 
la Ribera, Mónica Martínez (ICV-
EUiA-E), la regidora de Serveis 
Socials, Mar Sampere (Círculo 
Montcada) i la coordinadora de 
l’Àrea Territorial, Marta Bunyesc. 
Durant la seva exposició, Sánchez 
va posar de manifest que la presèn-
cia d’aquests dos espais buits aïlla 
la Ribera del centre i de Can Sant 
Joan. En aquest sentit, Sánchez es 
mostra partidari de construir en 
aquests solars, però sempre que es 
faci d’una manera satisfactòria. “El 
nostre objectiu és que no hi hagi 
espais buits, però sempre bus-
cant un equilibri entre l’interès 
privat i el bé comú”, va dir. 
El president de l’Àrea Territorial 
va repassar la situació de dos so-
lars que, tot i tenir en comú que 
són de propietat privada, la seva 
situació és diferent. En el cas de 
Valentine, els propietaris van pre-
sentar un projecte de construcció 
que va ser aprovat a l’any 2009, 
però que no agrada a l’actual 
govern municipal per diferents 

raons i el Ple d’abril va aprovar 
una suspensió durant un any de la 
llicència de construcció per poder 
continuar negociant un nou dis-
seny. Davant les queixes d’alguns 
veïns sobre l’estat de brutícia de la 
zona, el president de l’Àrea Terri-
torial es va comprometre a instar 
els propietaris a netejar-lo: “El seu 
estat és vergonyós i demanaren a 
la propietat que el mantigui en 
una situació decent”.
Pel que fa al solar on s’ubicava la 
fàbrica Intorsa, la representació del 
govern va manifestar que el pro-
jecte constructiu que han presen-
tat els propietaris sí que satisfà al 
govern perquè se cedirà una zona 
verda que permetrà ampliar el Parc 
de les Aigües, es crearà una plaça 
central, es donarà continuïtat a l’eix 

del carrer Conca i s’ampliaran els 
carrers dels Horts i de les Aigües 
per poder respectar la seva linialitat 
Aquest projecte ja ha estat aprovat 
tot i que encara no hi ha una data 
per començar les obres.

Parc Fluvial. La reunió també va 
servir per presentar als veïns el 
projecte de construcció del tram 
del passeig fl uvial (veure pàgina 
3). Víctor Ténez, cap del servei 
d’espais fl uvials de l’AMB, va de-
fensar un projecte “que ajudarà a 
aconseguir una millora ambien-
tal i social de riu”. Tot i que aquest 
nou passeig va ser ben rebut per la 
majoria dels assistents, alguns veïns 
van posar en dubte que l’actuació 
ajudi realment a millorar la situació 
de la fl ora i la fauna del Besòs.

Rafa Jiménez | La Ribera

LA RIBERA

L’Ajuntament exigirà la neteja 
del terreny de l’antiga Valentine
Una cinquantena de veïns va assistir a l’assemblea que es va fer el 29 de juny al barri

Jordi Sánchez, durant la seva exposició davant dels veïns al Centre Cívic de la Ribera
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L’Ajuntament va presentar el 22 
de juny, davant una quarantena 
de veïns, el projecte de modifi -
cació del Pla General Metropolità 
(PGM) al turó Fermí de Mont-
cada centre, conegut popular-
ment com el turó de Vista Rica. 
L’objectiu del pla –que es pre-
sentava al Ple de juny en el mo-
ment de tancar aquesta edició– és 
transformar aquest espai en un 
parc urbà. 
“Volem fer un petit pulmó verd 
al nucli antic de Montcada pos-
ant-lo al servei de la ciutadania, 
un projecte que ens permetrà 
dignifi car el sector i eradicar 
la marginalitat al voltant de la 
casa situada al cim del turó”, 
va dir el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC). 
L’edil també va assenyalar que 
l’objectiu de l’Ajuntament és fer 
les modifi cacions de planejament 
necessàries d’acord amb el que 
marca el Pla General Metropolità 
de 1976 i evitar nous processos 

judicials com els de les expropia-
cions forçoses “que tants diners 
estan costant a les arques mu-
nicipals”.

Trobades personalitzades. El govern, 
que s’ha entrevistat individualment 
amb els propietaris, planteja com-
pensar els veïns per la cessió d’una 
part dels seus terrenys  qualifi cats 
com a zona verda pública per al 

parc urbà amb la requalifi cació 
de la resta dels seus jardins com a 
sòl privat. “Amb aquesta modi-
fi cació, guanyaran en seguretat, 
ja que els solars deixaran d’estar 
afectats i, per tant, es revalorit-
zaran”, va indicar l’edil, qui va 
remarcar que aquesta actuació 
permetrà consolidar la realitat ur-
banística del sector. 
La zona verda pública que es re-

dueix al sector de Vista Rica es 
traslladarà al parc de la Font Puden-
ta i al mirador sobre el Ripoll que hi 
ha a l’entrada de la Ferreria. 
Alguns veïns, sobretot els més 
afectats del carrer Domingo Fins, 
no veuen amb bons ulls la pro-
posta municipal en considerar 
que perden una part important 
de la seva propietat sense rebre 
cap compensació econòmica.

Sílvia Alquézar | Montcada

PULMÓ VERD

El govern projecta transformar el turó 
Fermí, al centre del municipi, en un parc 
L’executiu considera que l’actuació consolidarà la realitat urbanística d’aquest sector ubicat al nucli urbà

A dalt del turó – en aquesta imatge, vist des de la C-17–, hi ha les restes de la casa coneguda com a Vista Rica que es troba força deteriorada
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Obra inclosa 
al catàleg de 
la Biennal 
Rosa Barba

L’obra del passeig del carrer 
Mossén Castellví i l’ampliació 
de la passera sobre el riu Ripoll, 
feta entre el 2014 i el 2015 i disse-
nyada per tècnics de l’AMB i de 
l’Àrea Territorial del consistori, 
ha estat una de les seleccionades 
en el marc del premi Internacio-
nal Rosa Barba de la Biennal de 
Paisatgisme. I tot i no haver estat 
fi nalista, el projecte apareixerà al 
catàleg de la Biennal que es dis-
tribuirà arreu d’Europa. Aquest 
no és el primer cop que l’Ajun-
tament és seleccionat en aquest 
prestigiós certamen, també ho va 
ser pel projecte d’urbanització del 
soterrament de la C17. 

El passeig inclòs al catàleg de la Biennal
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.....També és notícia......................................
NOVETAT

El Consell de Comerç crea una comissió per treballar 
la posada en marxa de la fi nestreta única empresarial
El Consell de Comerç de Montcada i Reixac, reunit 
el 21 de juny, ha decidit crear una comissió per 
treballar una ordenança d’activitats en el marc de 
la fi nestreta única empresarial (FUE), una iniciati-
va promoguda per la Generalitat que pretén reduir 
les barreres administratives a les empreses i em-
prenedors i facilitar la posada en marxa d’activitats 
econòmiques. La FUE és un dels eixos més impor-
tants de la Llei de simplifi cació administrativa. 
Una altra de les qüestions tractades a la reunió amb 
els comerciants va ser la seguretat. L’Ajuntament 
va facilitar als assistents tríptics dels Mossos amb 
consells de seguretat per al món del comerç i es 
va apuntar millorar la il·luminació dels eixos co-
mercials. També es va parlar sobre els propers es-
deveniments comercials i de restauració de carrer 
organitzats per entitats o bé per l’Ajuntament: la 
jornada gastronòmica (1 i 2 d’octubre), a càrrec 
de Gastronomia Reixac; la Fira de l’Aigua (7 i 8 
d’octubre), organitzada per Montcada Centre Co-

merç (MCC), i la Fira de Nadal (17 i 18 de des-
embre), impulsada per l’Ajuntament. Respecte 
aquest darrer esdeveniment, els comerciants van 
debatre sobre la ubicació –actualment es fa a la 
rambla dels Països Catalans–, i la durada, valorant 
la possibilitat d’organitzar-la més dies en comptes 
de les dues jornades actuals.
El Consell també va fer una valoració positiva de 
dues activitats realitzades recentment, la Biergar-
ten i l’itinerari modernista, per la seva repercussió 
en el comerç local, i també es va acordar crear una 
comissió d’estudi sobre els espais d’estacionament 
rotatiu gratuït, la denominada zona taronja, per fer-
hi propostes. “Els comerciants veuen que aquest 
govern està fent accions per millorar el sector a 
les que s’ha compromès i que està creant sinèr-
gies amb altres departaments”, ha dit la regidora 
de Comerç i Turisme, Montse Ribera (ERC), qui 
també demana la participació del teixit comercial 
en les activitats impulsades pel consistori | PA

POLÍGON LA GRANJA
El PSC insisteix a demanar als governs de Montcada i 
Ripollet opcions alternatives per a l’ampliació de Lidl
El PSC ha tornat a demanar als ajuntaments de Montcada i Ripollet que 
explorin vies perquè Lidl pugui ampliar la seva nau de logística al polígon 
la Granja sense afectar el corredor biològic que hi ha als terrenys amb què 
limita. D’acord amb l’informe de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
l’actual projecte provocaria un “impacte irreversible” al torrent de Mas Du-
ran, motiu pel qual els ajuntaments no el veuen viable. “Les administraci-
ons estan per aportar solucions i no problemes i el que cal ara és trobar 
una via per poder realitzar el projecte d’ampliació sense demora per asse-
gurar, d’una banda, que la multinacional alemanya romangui a l’ubicació 
actual i, per l’altra, mantenir la sostenibilitat ambiental”, ha assenyalat el 
PSC en un comunicat. Els socialistes consideren que les negociacions hau-
rien d’haver estat més àgils i que als consistoris ja els va bé l’informe negatiu 
de l’AMB per evitar l’ampliació de la planta. “Aquesta lentitud provoca que 
Lidl tingui la percepció que l’ampliació no es portarà a terme.”, ha dit la 
portaveu del PSC a l’Ajuntament montcadenc, M. Carmen Porro. El grup 
municipal socialista ha demanat a l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA-E), 
fer una visita a la planta per parlar amb la direcció i els treballadors | PA

SANITAT
El col·lectiu La Marea Pensionista alerta sobre els perills 
que amenacen el Sistema Públic de Pensions

Representants de La Marea Pensionista van protagonitzar el 16 de 
juny una xerrada a la Casa de la Vila convidats per la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Montcada i Reixac (Favmir). Aquest col·lectiu 
es va crear al 2013 per defensar el Sistema Públic de Pensions (SPP) 
que considera amenaçat per les successives reformes promogudes 
per la Unió Europea i aplicades pels governs de l’Estat espanyol en els 
últims anys. El col·lectiu ha engegat una campanya de sensibilització a 
les empreses catalanes sobre els perills que s’abaten sobre el futur de 
les pensions i una recollida de fi rmes que presentarà al Congrés dels 
Diputats a fi nal d’any | LG

BALANÇ POLÍTIC
El govern municipal farà el 6 de juliol una audiència 
pública per donar compte del primer any de mandat
Quan ja s’ha complert el primer any de mandat, el govern municipal –ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo Montcada– farà el 6 de juliol, a les 19.30h, a l’Audi-
tori, una audiència pública per explicar la seva acció durant els últims 12 
mesos. L’alcaldessa i els presidents de cada Àrea seran els encarregats 
d’explicar el grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM) | PA
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Obert el període 
per renovar el càrrec 
de jutge de pau
L’Ajuntament ha obert la convo-
catòria per triar el nou jutge o jut-
gessa de Pau que substituirà Pere 
Oliva, qui acaba el seu mandat 
després de quatre anys. Els inte-
ressats a presentar la seva candi-
datura ho poden fer fi ns al 29 de 
juliol. Els requisits exigits són ser 
major d’edat, tenir nacionalitat es-
panyola i no presentar cap incom-
patibilitat amb el càrrec. El jutge 
de pau pot continuar exercint les 
seves activitats professionals i no 
ha de ser necessàriament expert 
en Dret. El nomenament el farà el 
Ple municipal que valorarà la tra-
jectòria dels candidats | PA

HABITATGE
L’Ajuntament destinarà 68.000 euros a la rehabilitació 
de pisos socials que són de propietat municipal
La Regidoria d’Habitatge rehabilitarà tres dels quatre pisos de propietat 
municipal que té a la ciutat i que ofereix a persones en situació d’emer-
gència i necessitat social. Els habitatges estan situats a la plaça de la Ribe-
ra Dels 68.000 euros a pagar, 45.000 els aportarà el consistori i els 23.000 
restants, la Diputació de Barcelona mitjançant una subvenció | LR

08



91a quinzena | Juliol 2016 Societat

Societat
laveu.cat/societat

PÀG. 13

XARXA DE MUNICIPIS LGTBI
L’Ajuntament de Montcada és un dels 
impulsors de la nova iniciativa per treballar en 
defensa de la llibertat sexual a les ciutats 

Al voltant de 400 infants del 
municipi participen entre el 27 
de juny i el 22 de juliol al Casal 
d’Estiu I que organitza la Regido-
ria d’Educació, Infància i Joven-
tut de l’Ajuntament a cinc escoles 
públiques de la ciutat: Reixac, El 
Viver, Mitja Costa, Elvira Cuyàs 
i Mas Rampinyo. Les activitats, 
coordinades per la Fundació Pere 
Tarrés, s’adrecen a alumnes que 
hagin cursat enguany de P3 a 6è 
de primària i es realitzen de di-
lluns a divendres en horari de 9 a 
13.30h. El dia de l’excursió és de 
9 a 17h. El Casal també ofereix 
els seveis de menjador, acollida i 
ludoteca a través de les Ampa de 
cada centre i les empreses que els 
gestionen durant tot el curs.

La regidora d’Educació, Infància 
i Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA-E), ha fet una valoració 
molt positiva perquè, un any 
més, el Casal ha tingut una gran 
acollida amb totes les places ofer-
tades exhaurides. “Estem con-
tents perquè la bona resposta 
de les famílies és un indicador 
que estan satisfetes amb el ser-

vei”, ha indicat l’edil, qui ha des-
tacat també que les activitats han 
començat als cinc centres munici-
pals sense cap incident.

‘Missió 0016’. Els infants del Ca-
sal d’Estiu tenen una missió molt 
especial: combatre l’avorriment. 
Els súper agents ja han començat 
a fer les primeres passes de la mà 
d’uns personatges fantàstics –Ja-
mes Bond, Martí, Petra i Spay–, 
amb qui hauran d’investigar una 
sèrie de fets que estan passant a 
Montcada i als voltants del casal. 
Cada setmana, els infants van a 

la piscina i fan una excursió en 
autocar. Enguany visitaran el 
Parc d’Atraccions del Tibida-
do, la Granja Aventura Park, el 
Happy Park i Can Bordoi –per 
a alumnes d’infantil– i l’Illa Fan-
tasia, el Bosc Urbà i el Fòrum de 
Barcelona, per a primària. D’al-
tra banda, el 15 de juliol tindrà 
lloc a tots els centres la ‘Nit al 
Casal’, una activitat que té molt 
bona acollida entre la canalla. 
Els infants que vulguin partici-
par s’hauran d’inscriure durant 
la mateixa setmana. Els partici-
pants hauran d’estar a l’escola a 

les 20h, amb el sopar, el sac de 
dormir, el pijama, una muda, el 
raspall de dents i una tovallola.
D’altra banda, la Regidoria d’In-
fància i Joventut organitza el Casal 
d’Estiu II del 25 al 29 de juliol. Els 
horaris són els mateixos que a les 
anteriors dues quinzenes, tot i que 
les activitats només es faran a l’es-
cola Reixac, donat que la deman-
da és més baixa. El preu és de 45 
euros la setmana, amb descomp-
tes per a les famílies que tinguin 
més d’un fi ll inscrit. L’Ajuntament 
espera una participació similar a 
la d’edicions anteriors.

CASAL D’ESTIU

Sílvia Alquézar | Montcada

Infants del Casal que es fa a l’escola Reixac es remullen amb una mànega d’aigua per suportar millor les altes temperatures

El 15 de juliol tindrà 
lloc a tots els centres 
la ‘Nit al Casal’, que 
compta amb molt d’èxit

La proposta, que va començar el 26 de juny, es fa a cinc escoles públiques, de dilluns a divendres

‘Missió 0016’ és el títol d’un programa 
d’activitats inspirat en espies de cinema

L’escola pública El Turó està de 
dol per la mort de qui fou direc-
tor del centre durant 8 anys, Jon 
Anchustegui-Etxearte. El docent, 
de 65 anys d’edat, es va jubilar al 
2015 tot i que encara continuava 
vinculat al centre fent tasques de 
voluntari, tenint cura de l’hort 
i participant al Projecte Rius.  
Anchustegui-Etxearte va arribar 
a la direcció d’El Turó el curs 
2007-2008 i, durant l’etapa que 
hi va ser, va impulsar que el cen-
tre fos Escola Verda i un projecte 
d’estalvi energètic per reduir 
al 50% el consum d’electricitat. 
També va promoure les classes 
d’anglès des de P4 i que les as-
signatures de coneixement del 
medi i de matemàtiques es fes-
sin en anglès des de 3r fi ns a 6è. 
La seva mort inesperada, per 
una encefalitis, ha causat con-
sternació entre els companys de 
l’escola i del món educatiu local. 

L’escola El Turó 
està de dol per 
la mort del seu 
exdirector

Pilar Abián | Redacció

L’exdirector d’El Turó Jon Anchustegui-Extearte 
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L’Auditori Municipal va acollir 
el 17 de juny l’acte de cloen-
da del Diltet, el programa de 
Transició Escola-Treball que 
té per objectiu facilitar el pas 
dels joves en el seu itinerari 
tant educatiu com personal a la 
vida adulta i laboral mitjançant 
accions formatives, d’asses-
sorament i d’inserció laboral. 
El programa, que enguany ha 
atés més d’un centenar de jo-
ves, inclou diversos projectes 
com el taller de soldadura que 
porta a terme Andròmines en 
el marc del projecte ‘Aprendre i 
emprendre’, programes de For-
mació Professional Inicial (PFI) 
i de Formació i Inserció-Pla de 
Transició al Treball (PTT) en 
la branca d’auxiliar en vendes, 
d’ofi cina i atenció al públic i 
auxiliar de muntatge i mante-
niment d’equips informàtics. 

També formen part del Diltet 
les estades formatives a empre-
ses i els tallers de professionalit-
zadors de soldadura i cuina, els 
programes Joves per l’ocupa-
ció i Fem ocupació i la Mostra 
d’Ensenyament.

Valoracions. Durant l’acte, al-
guns alumnes i professors que 
han pres part al Diltet van ex-
plicar la seva experiència el curs 
actual. Tots van fer una valora-
ció molt positiva de l’experièn-
cia “perquè és un altre estil 
de treball més engrescador”, 
va comentar Jordi Mateu, tutor 
del PFI i PTT de l’INS La Fer-
reria. Una de les alumnes del 
PFI-PTT de vendes d’aquest 
centre, Ingrid Guirao, va reco-
nèixer que abans de participar 
al programa no estava molt 
animada perquè no sabia quin 
itinerari escollir. “Ara, però, 

tinc clar el meu camí, i faré 
un grau mig”, va anunciar. 
En acabar les explicacions 
d’alumnes i professors, van 
intervenir el diputat delegat 
d’Educació de la Diputació 
de Barcelona, Rafael Homet; 
la directora de SSTT d’Ense-
nyament al Vallès Occidental, 
Carme Vigués, i l’alcaldessa 

de Montcada i Reixac, Laura 
Campos (ICV-EUiA-E), qui 
van lloar la feina i el compro-
mís dels joves i els va animar 
a “seguir aprofi tant les opor-
tunitats del Diltet per tenir 
contacte amb el món laboral 
sense deixar de banda els es-
tudis”, va indicar Campos. Un 
cop acabats els parlaments, es 

va convidar els assistents a un 
refrigeri elaborat pels alumnes 
del PFI-PTT amb el suport del 
professor de cuina dels grups 
de diversifi cació curricular dels 
instituts. 
Com a cloenda de l’acte, es va 
fer el lliurament dels diplomes 
de participació en la iniciativa 
als empresaris i als alumnes.
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TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL  

Els alumnes posen bona 
nota al programa Diltet
L’Auditori va acollir el 17 de juny la cloenda del curs

Sílvia Alquézar | Montcada

Alumnes del Diltet que van assistir a la cloenda del curs a l’Auditori es van fer una foto amb les autoritats i els professors  
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INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ

L’Ajuntament estudiarà emprendre 
accions legals per exigir el nou centre
Representants de l’Ampa i del govern es van reunir el dia 28 amb la directora de Serveis Territorials 

L’Ajuntament estudiarà em-
prendre accions legals contra 
la Generalitat, si el centre no 
compleix la normativa en ma-
tèria de seguretat, salut, higiene 
i condicionament de l’espai. El 
consistori ha pres aquesta de-
cisió després de la reunió que 
van mantenir el 28 de juny 
representants de l’Ampa i la 
regidora d’Educació, Infància i 
Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA-E), amb els màxims 
responsables dels Serveis Ter-
ritorials del Departament d’En-
senyament al Vallès Occidental, 
que no van confi rmar cap data 
per construir el nou institut, les 
obres del qual haurien d’haver 
començat el 2011 però, amb 
l’arribada de la crisi, la Genera-
litat va ajornar la seva execució 
argumentant que no hi havia 
diners.

Defi ciències. Les famílies de-
nuncien que, durant tot aquest 
temps, el govern català no ha 
fet cap inversió en manteni-
ment, malgrat que el centre té 
una antiguitat de més de 40 

anys. El dia de la reunió, els 
representants de l’Ampa van 
lliurar a la directora de Serveis 
Territorials, Carme Vigués, 
una instància amb tota la docu-
mentació que ha recollit l’Ampa 
sobre les defi ciències del cen-
tre. Segons l’entitat, l’institut 
no compleix les condicions de 
protecció contra incendis, els 
reglaments d’instal·lacions elec-
trotècniques i tèrmiques, la llei 

de protecció contra la conta-
minació acústica, la normativa 
d’adequació a la zona climàtica, 
la llei d’accessibilitat i cap cri-
teri de sostenibilitat i confort 
que un centre docent requereix. 
L’Ampa assegura en l’escrit que 
aquestes defi ciències impossibi-
liten iniciar el curs vinent en les 
condicions necessàries per ga-
rantir la salut i la seguretat del 
personal i els alumnes. “A les 

aules es registren temperatu-
res superiors als 30 graus, no 
hi ha lavabos sufi cients, la 
xarxa elèctrica està obsoleta 
i hi ha molts desperfectes a 
parets i fi nestres, entre moltes 
més defi ciències”, ha explicat 
Anna Gaià, qui va sortir molt 
decebuda de la reunió “perquè 
no vaig percebre cap predis-
posició per millorar la situa-
ció”, ha dit. 
En aquest sentit també s’ha 
manifestat Segovia, qui posa en 
dubte que la Generalitat estigui 
disposada a fer un nou insti-
tut. “Crec que són partidaris 
d’una reforma integral.  De 
fet, ara tenen previst cons-
truir noves aules per donar 
cabuda a l’augment del nom-
bre d’alumnes”,  ha comentat 
l’edil, qui ha avançat que l’Ajun-
tament també estudiarà el fet 
que l’institut està molt a prop 
de les vies del tren. “No vo-
lem més pegats, volem que la 
Generalitat construexi el nou 
centre i farem tot el possible 
perquè sigui una realitat”, ha 
dit l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E).

Sílvia Alquézar | Redacció

Els alumnes que s’han presentat a 
les Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU), realitzades entre els dies 14, 
15 i 16 de juny, han aprovat pràcti-
cament tots. Per centres, a l’escola 
La Salle han fet les PAU 68 joves, 
dels quals només 4 han suspès. 
La millor nota de tots els alumnes 
montcadencs l’ha obtingut l’alumna 
d’aquest centre Laura Gómez, 
amb un 8’95. A l’INS Montserrat 
Miró han estat declarats aptes els 
32 estudiants presentats, sent la 
nota més alta la de Mireia Cortés. 
A l’INS La Ribera han superat la 
selectivitat 13 dels 15 alumnes que 
han fet els exàmens, destacant els 
resultats d’Edgar Marcelino. Pel 
que fa l’INS La Ferreria, només 
han fet les PAU 3 estudiants, dels 
quals les han aprovat 2. La nota 
més elevada ha estat la de Guillem 
Llorens | SA 

Bons resultats 
dels alumnes a 
la selectivitat

Balanç positiu 
del Cuida’t
Una dotzena de mares amb infants 
de 0 a 6 anys ha fi nalitzat la seva 
participació en la primera edició 
del projecte Cuida’t/Cuida’m, 
que s’inclou en el treball en xarxa 
promogut a través de la Taula 
d’Infància. El balanç ha estat molt 
positiu a nivell de participació i 
d’impacte dels objectius | SA

Jessica Segovia (esquerra) i Anna Gaià, davant de Serveis Territorials abans d’entrar a la reunió
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MONTCADA CELEBRA 
EL DIA DE L’ORGULL LGTBI
Els actes, organitzats per 
la Regidoria de Polítiques 
d’Igualatat, tindran lloc l’1 
de juliol al carrer Major

El programa, amb el suport de l’Observatori contra l’Homofòbia, arrencarà 
(18h) amb activitats infantils, infl ables d’aigua i pinta cares. També hi ha 
prevista una marató de zumba a càrrec d’escoles de dansa del municipi. 
En acabar, es llegirà el manifest en defensa de la llibertat sexual i es durà 
a terme una performance. També hi ha previst fer un minut de silenci per 
la masacre d’Orlando. La celebració clourà amb la projecció de la pel·lícula 
‘La chica danesa’ (22h), organitzada per la Regidoria de Cultura. En el marc 
de Dia de l’LGTBI, conegut popularment com el de l’orgull gai, el consistori 
ha pintat el pas de l’antic escorxador amb els colors de l’arc de Sant Martí. 
D’altra banda, l’Ajuntament és un dels impulsors de la creació de la Xarxa 
de Municipis LGTBI, presentada el 28 de juny a Cerdanyola | SA 

.....també és notícia..................................
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TERRA NOSTRA
El festival fi  de curs del Centre Cívic l’Alzina es trasllada al 
Casino a causa de la intensa pluja que va caure el dia 18 
El Centre Cívic l’Alzina de Terra Nostra va acomiadar el curs amb una 
festival a càrrec dels participants a les diferents activitats que es fan a 
l’equipament municipal. Les actuacions, previstes a la plaça del Poble, 
es van traslladar al Casino del barri a causa de la pluja que va caure 
el 18 de juny a la tarda. Hi va haver exhibicions de zumba, funky, 
hip hop, sevillanes, balls de festa major, sardanes, bollywood i dansa 
oriental. El sopar de germanor es va suspendre per les condicions me-
tereològiques. El festival va aplegar més de 150 persones | SA

Oberta la inscripció 
per participar a la IV 
Mostra Gastronòmica

El Casal de Gent Gran Casa de la Mina tanca 
la temporada amb una festa molt participativa

L’Associació Gastronòmica Rei-
xac ha obert el període d’inscrip-
ció per als restaurants i bars que 
vulguin participar a la IV Jornada 
Gastronòmica de Montcada, que 
tindrà lloc els dies 1 i 2 d’octubre 
al carrer Guadiana. Els establi-
ments interessats poden confi r-
mar la seva col·laboració a través 
del correu electrònic info@gas-
tronomiareixac.es. L’objectiu dels 
organitzadors és doblar el nombre 
de visitants i ampliar l’oferta de 
plats. L’any passat, la Mostra va 
comptar amb l’assistència d’unes 
3.000 persones i van participar 
11 establiments. En total, es van 
servir 5.000 tapes,  2.500  plats,  
1.000  pans  i  6.000  begudes.  
El  bon  temps va afavorir la gran  
afl uència  de  públic | SA  
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El Centre Cívic dóna la benvinguda 
a l’estiu amb activitats variades
La festa per celebrar l’arribada de l’estiu va 
tenir lloc el 21 de juny gràcies a la iniciativa 
de la Xarxa d’Equipaments, el Pla de 
Desenvolupament Comunitari, els Centres 
Oberts Infantil i Juvenil i la col·laboració de 
la Xic del barri. El programa va començar 
amb una gimcana que va comptar amb  
la participació prop d’una quarantena de 
persones, la majoria canalla. Tot seguit, 
a l’escenari que es va instal·lar al carrer 
Llevant, van actuar els infants i joves dels 
Centres Oberts i van tancar l’acte el grup de 
Ballet Flamenco Triana, a la fotografi a de la 
dreta | SA 
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Exposició fotogràfi ca 
sobre la biodiversitat, 
a la Casa de la Vila
La mostra, organitzada per l’Asso-
ciació per a la Conservació de l’En-
torn i la Recerca (ACER), es pot 
visitar fi ns al 16 de juliol a l’equi-
pament municipal. L’exposició és 
un recull d’imatges poètiques per 
ajudar a interpretar, admirar i es-
timar la natura que sovint passa 
desapercebuda en uns paratges 
cada cop més humanitzats. A la 
imatge de la dreta, la presidenta 
de l’Àrera Social, Ana Ballesta 
(Círculo) i la representant d’Acer, 
Montse López | SA

El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina va celebrar el 19 de 
juny la festa fi  de temporada amb un programa d’activitats molt 
variat, que va atraure força participació. Hi va haver un torneig de 
dòmino, exhibicions de sevillanes i de ball en línia a càrrec dels 
grups de l’entitat, a més d’una actuació de la rondalla i un taller 
de gimba. Al migdia, es va fer una paella per a 350 persones. La 
festa va acabar amb un ball amb música en viu | PA 
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Resposta del Museu
A l’exposició “Els Moncada a Mont-
cada”, una fotografi a antiga de prin-
cipis del S.XX il·lustrava un dels pa-
nells del discurs museogràfi c. En el 
peu de la mateixa, deia: “Runes del 
castell encara visibles al cim del turó 
de Montcada 1934”. Seguidament 
intentaré donar resposta al que el 
senyor J.Ribera ha afi rmat en aquest 
diari, tot contradient el contingut del 
peu de foto. Sabem que l’enderroca-
ment dels castells catalans que no 
van ser fi dels a Felip Vè, esdevingut 
el 1713 –entre els quals es troba el 
de Montcada–, no va comportar la 
total destrucció d’aquest. Per aquest 
motiu, a principis del segle XX hi res-
taven llenços de parets a més de la 
capella, dels quals en parla l’historia-
dor J. Clapés i Corbera (Fulles històri-
ques de Sant Andreu de Palomar. vol. 
IX, 1931) i s’hi refereix quan afi rma 
“al punt més culminant del castell hi 
havia un cos central mig enderrocat 
a més de la capella enrunada. Aquell 
cos de l’antic edifi ci, en temps d’Isa-

bel II s’utilitzà per el servei de telègraf 
i senyals”. Posteriorment altres es-
tudiosos com, per exemple, P.Català 
Roca (Éls castells de Catalunya,1969. 
pp. 59-82) repeteixen la descripció de 
Clapés. Finalment la de X.Pérez (‘Les 
torres telegràfi ques del Vallés occi-
dental’ Lauro 20, 2001. pp. 26-36), 
ens explica com aquestes estacions 
aprofi taven les ermites o les restes de 
castells als cims per dur a terme les 
seves observacions. Les construccions 
de nova planta es feien en llocs on no 
hi havia restes per aprofi tar. Aques-
ta argumentació s’ha posat al servei 
d’un fet del tot objetiu: que les res-
tes del castell van ser aprofi tades per 
bastir la torre del telègraf òptic que 
correspondria a la part més alta i, per 
aquesta raó, vàrem obviar aquesta 
funció en el contingut del peu de foto. 
No per desconeixement, sinó per 
manca d’espai. 
Esperem que amb aquest aclari-
ments, les consideracions del senyor 
Ribera hagin quedat resoltes. D’altra 
banda, ens sobta que Jaume Ribera, 

com a membre de la Fundació, des-
conegui la comunicació fl uïda entre 
les nostres entitats i, encara més, 
si tenim en compte que alguns dels 
investigadors del Museu també ho 
són de la Fundació. Un peu de foto 
no hauria de donar lloc a una obser-
vació d’aquesta mena sense haver 
contrastat la documentació existent. 
En els monuments històrics no valen 
les suposicions, cal atenir-se a la do-
cumentació gràfi ca i escrita de què 
disposem. Quant aquesta hi manca, 
l’arqueologia la substitueix. Malau-
radament en el cas del castell no ha 
estat possible. Lamentem aquest ma-
lentès i aprofi tem per agrair moltíssim 
les felicitacions que hem rebut per 
l’exposició.

Mercedes Durán
Museu Municipal Les Maleses

En record de Jon
El passat 28 de juny l’escola El Turó 
va perdre el nostre estimat exdirector 
i company, Jon Todor Anchustegui-
Echearte Burgoa. És difícil per a tots 

nosaltres trobar una única paraula 
per descriure’l ja que era una excel-
lent persona. Rialler, proper, treba-
llador, bon company, carismàtic. Tot 
un senyor i un munt d’adjectius més! 
Sempre disponible per escoltar-te i 
donar-te bons consells. Ell, impulsor 
de projectes pedagògics, va fer de 
l’escola la seva segona casa. La seva 
feina l’apassionava i això es refl ectia 
en la seva manera de parlar sobre la 
seva professió. 
Sempre recordava i explicava anèc-
dotes amb molt d’afecte que havia 
anat recopilant al llarg de tots aquests 
anys. Invertia moltes hores per prepa-
rar les seves classes i també a l’hort, 
una de les seves passions. Ell ha estat 
un exemple per a tots nosaltres i una 
gran persona que sempre recorda-
rem. Des de l’escola ens solidaritzem 
amb la família en aquest moment 
tant dur i difícil i els enviem una forta 
abraçada i tot el nostre afecte de tot 
cor. 

Imma Espinosa
Escola El Turó

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Parc fl uvial

La propera edició de 
‘La Veu’, el 22 de juliol

Vint anys després de fer-se el 
parc urbà de Santa Coloma a 
la llera del Besòs, Montcada i 
Reixac també gaudirà en pocs 
mesos d’un espai d’oci a la 
vora del riu. Malgrat que molts 
veïns es preguntaven i enve-
javen la situació del municipi 
veí, el cert és que el consistori 
local sempre ha estat reticent 
a copiar aquest model i ha de-
fensat una fórmula més natural 
i respectuosa amb el medi.
El parc fl uvial que en breu 
es farà a la banda de la llera 
que toca al barri de la Ribe-
ra no tindrà gespa, sinó prat 
i es mantindran els wetlands 
–la vegetació que ajuda a de-
purar el riu de forma natural. 
Després de d’estar molts anys 
d’esquena al riu, Montcada li 
tornarà a donar la cara. Tocarà, 
però, tenir-hi molta cura per 
no fer malbé les millores que 
hi ha hagut durant els últims 
anys en benefi ci de la qualitat 
de les aigües i la biodiversitat.
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Agenda
laveu.cat/agenda

DIA DE L’ORGULL LGTBI
Activitats commemoratives

1 DE JULIOL, 18H
C.MAJOR

1 l divendres
Efemèride. Amb motiu del Dia de l’orgull 
gay, jornada lúdico-reivindicativa amb 
jocs infl ables, pintacares, exhibicions 
de zumba i lectura d’un manifest. Hora: 
18h. Lloc: c.Major.

Música. Aula oberta dels alumnes de 
guitarra elèctrica, baix, saxo i bateria 
dels cursos de l’Ajuntament. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

Revetlla. De Sant Pere. Hora: 21h. Lloc: 
Plaça de Josep M. Juan-Torres de Rei-
xac. Organitza: Associació Amics de 
Reixac.

Cinema d’estiu. ‘La chica danesa’, de 
Tom Hooper . Hora: 22h. Lloc: Plaça de 
l’Església (hi haurà venda de crispetes 
solidàries per a SOS Refugiats Mir).

2 l dissabte
Teatre solidari a la fresca. ‘Doña Ramo-
na’, de la companyia Teatroia’t. Hora: 
21.30h. Lloc: Jardí del local de Dèria Te-
atre (c. Crisantems, s/n de Terra Nostra). 
Preu: 6 euros per entrepà i beguda (la 
recaptació es destinarà a l’ong SOS Re-
fugiats Mir).

3 l diumenge
Festa. Dinar del Dia del soci de l’Asso-
ciació de Veïns de Can Sant Joan. Hora: 
13h. Lloc: Pati de l’escola El Viver. 

7 l dijous
Gala. Premis Esportius 2016, amb lliu-
rament de premis als esportistes i enti-
tats que han fet millor temporada. Hora: 
18.30h. Lloc: Teatre Municipal. Organit-
zen: Institut Municipal d’Esports i Lleure 
i Montcada Comunicació.

8 l divendres
Cinema d’estiu. Retransmissió de l’òpera 
‘La Bohème’ del Gran Teatre del Liceu. 
Hora: 22h. Lloc: Plaça de l’Església.  (Hi 
haurà venda de crispetes solidàries per 
a Sos Refugiats Mir).

12 l dimarts
Inauguració. Exposició de dibuixos ‘La 
tinta sutil’, de Manuel Cabrera. Hora: 
19h. Lloc: Espai Cultural Kursaal.

14 l dijous
Natació. Torneig Vila de Montcada de 

Natació. Hora: 19h. Lloc: Piscina mu-

nicipal (c.Bonavista). Organitza: Institut 

Municipal d’Esports i Lleure.

15 l divendres
Cinema d’estiu. ‘El puente de los 

espías’,    d’Steven Spielberg. Hora: 22h. 

Lloc: Plaça de l’Església (hi haurà venda 

de crispetes solidàries per a SOS Refu-

giats Mir).

16 l dissabte
Teatre. ‘El bon pare’, una coproducció del 

Grec Festival 2016, Vània Produccions  i 

Bitó Produccions. Hora: 22h. Lloc: Tea-

tre Municipal. Preu: 5 euros.

Visita. A l’Estació depuradora d’aigües re-

siduals (EDAR) de Montcada i Reixac per 

a públic familiar. Horari: 11h. Lloc: Carre-

tera de la Roca, km 6,51 (veure web de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

TEATRE SOLIDARI
Representació a l’aire lliure de
‘Doña Ramona’, del grup Teatroia’t

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.

sala 
principal

EXPOSICIÓ
LA TINTA SUTIL
Manuel Cabrera
12 de juliol, 19h
Sala Sebastià Heredia

EXPOSICIÓ
NATURA IN_VISIBLE
Biodiversitat en imatges 
Fins al 16 de juliol

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

EXPOSICIÓ
FONS D’ART
MUNICIPAL
Fins al 24 de juliol

2 DE JULIOL, 21.30H
EXTERIORS DEL LOCAL DE DÈRIA TEATRE 

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

1 2 3

8 9 105 6 74

11
M.Guix R.Miró R.MiróJ.Duran J.Vila C.PardoRivas

DuranV.Nieto J.Relat RivasRecasens

13 1514
J.Vila J.Vila

16 17

juliol

Recasens V.Nieto V.Nieto

22 23 2419 20 2118
V.Nieto J.Relat J.RelatR.Miró El Punt RecasensM.Guix 

12

MÚSICA
AULA OBERTA
Guitarra elèctric, baix, bateria i saxo
1 de juliol, 19.30h
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En Comú Podem torna a guanyar les eleccions generals a Mont-
cada i Reixac i a tot Catalunya. A Montcada i Reixac, En Comú 
Podem assoleix el tercer millor resultat de tot el Vallès Occiden-
tal. El resultat demostra un cop més, que el nostre municipi és 
indiscutiblement d’esquerres i torna a apostar pel canvi a les 
institucions de l’Estat. Agraïm molt sincerament el suport de les 5.681 veïnes i veïns que un cop 
més han dipositat la seva confi ança en nosaltres. El resultat de les eleccions del 26J deixen un 
mapa polític molt similar al del 20D. Catalunya ha apostat clarament pel canvi polític, col·locant a 
En Comú Podem com a primera força catalana, però a la resta de l’Estat no s’ha repetit aquesta 
realitat. El Partit Popular torna a benefi ciar-se de la desmobilització de la gent treballadora i de la 
baixa participació, fets que afavoreixen l’immobilisme.
La percepció generalitzada que res canvia és del tot falsa, ja que si mirem enrere, els mapes 
polítics català i espanyol han canviat moltíssim en els últims anys i els resultats de diumenge no 
fan més que confi rmar aquesta tendència. L’espai polític d’unitat popular a l’esquerra de la soci-
aldemocràcia liberal es consolida a tot Espanya i, a més, guanya les eleccions a Catalunya.
És del tot necessari un canvi en el Govern de l’Estat, un canvi en sentit progressista per tal de 
revertir les reformes del Partit Popular que han atacat la classe treballadora i també l’autono-
mia local. Cal derogar, entre d’altres, la LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Pública), que ataca frontalmente l’autonomía local i el marge de maniobra dels 
Ajuntaments del canvi, com és el cas del de Montcada. Necessitem eines per millorar el nostre 
Ajuntament, i el Govern del PP només ha legislat per asfi xiar el poder municipal. Per aquests 
motius, Montcada i Reixac necessita un canvi de govern a Madrid, un govern d’esquerres.
L’escenari que deixen aquestes eleccions difi culten un possible govern de canvi i d’esquerres, tot 
dependrà de la voluntat del PSOE de comptar amb les forces del canvi o d’enrocar-se i fer trinxera 
en l’immobilisme del règim del 78 junt amb al PP i C’s. El canvi continua, encara que creixi a una 
velocitat menor de l’esperada. Per transformar la societat necessitem treballar a les institucions, al 
carrer i als centres de treball. Cal continuar treballant en la línia de la unitat, el canvi no s’atura.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Tornem a guanyar a Montcada i Reixac

Óscar Gil

Davant dels resultats de les eleccions generals del 26 de juny, 
l’agrupació socialista de Montcada i Reixac vol felicitar al Par-
tit Popular, guanyador dels comicis a nivell estatal. El PSC de 
Montcada i Reixac celebrem els nostres resultats al municipi, 
ja que en clau ciutadana, el PSC ha tret un bon resultat, mi-
llorant fi ns i tot els del passat desembre (del 19,55% dels vots del 2015 hem passat al 20,3% 
d’aquest 26J). En aquest sentit, els socialistes ens consolidem com a segona força i com l’única 
alternativa real a la coalició de forces que actualment governen a la ciutat i que han perdut vots 
respecte les eleccions generals del passat mes de desembre. Davant la repetició de resultats 
respecte el 20D, els socialistes insistim en què si Podemos hagués estès la mà a Pedro Sánchez 
en el seu moment, a hores d’ara ja s’estarien treballant els pressupostos i aplicant les polítiques 
socialistes i progressistes que tant necessita el país. Tornem a ser els únics capaços de dialogar 
i articular un govern de canvi.  I, aquest cop, esperem que altres formacions estiguin obertes 
també al diàleg. Perquè volem un canvi, volem una alternativa a totes les polítiques que retallen 
els drets socials, a totes les polítiques que són un pas enrere en els nostres valors, drets i lli-
bertats. Volem ressaltar que, sigui quina sigui la futura confi guració del govern espanyol, Pedro 
Sánchez serà una fi gura clau i decisiva en la nova legislatura i que, per tant, els temes que més 
preocupen als ciutadans de Montcada i Reixac, com el soterrament de les vies de la línia de 
Portbou, formaran part de l’agenda de prioritats del PSOE i del PSC. El PSOE serà clau en la 
formació del nou govern i mantindrà els compromisos amb Montcada i Reixac.
Ens queda, de ben segur, molta feina a fer i volem donar les gràcies als nostres votants per la 
seva implicació, gràcies pel seu suport. Amb el seu vot ens demostren que ens volen al seu 
costat, que volen que continuem treballant per ells. Agraïm molt sincerament el vot de confi -
ança dels 3.314 ciutadans i ciutadanes de Montcada i Reixac i us assegurem que treballarem 
intensament per fer honor a la vostra confi ança i que seguirem treballant perquè les necessitats 
dels veïns i veïnes tinguin ressò i resposta també a nivell estatal i per descomptat, pels valors 
socialistes.

Mantindrem els compromisos

M. Carmen Porro

Des de fa molts anys que el nostre poble està treballant i 
lluitant per tal d’aconseguir un dia el soterrament de l’R2. 
Molta gent, cadascú de procedència potser diferent però 
amb un mateix objectiu, la vertebració del nostre poble i la 
seguretat dels nostres conciutadans. Aquesta feina sempre 
s’ha dit que ha d’anar acompanyada de l’activitat política i del compromís dels partits per fer 
pressió allà on s’ha de decidir el soterrament. Aquest dies s’està treballant des de diferents admi-
nistracions i d’una forma mínimament coordinada l’elaboració d’un nou conveni per tal d’assolir 
d’una vegada per totes un document clar amb el compromís de tothom. Ara és quan hem de 
passar de les paraules als fets i veure realment quin és el compromís real de fons de cada partit. 
Tothom corre per anar davant en una pancarta, a una inauguració o a un acte d’homenatge, fàcil 
i rendible, però quan diem que primer és el municipi, que primer són els nostres veïns i veïnes 
vol dir que el compromís va de dalt a baix i de baix a dalt, no vol dir que quan m’interessa estic el 
primer  i quan no m’interessa, amago el cap sota terra. 
La Plataforma Soterrament Total, abans de les eleccions va demanar als diferents partits polítics 
que fessin signar als nostres caps de llista i alguns membres de les llistes electorals un compromís 
per Montcada per no votar favorablement els pressupostos de l’Estat espanyol si no hi ha una 
partida destinada als soterrament. Doncs bé, Convergència Democràtica de Catalunya per mitjà 
d’en Francesc Homs, com a cap de llista, i la Lourdes Ciuró, com a diputada de la comarca, van 
signar aquest compromís i el mantindrem fermament amb els 8 diputats que tenim al Congrés i 
que estan plenament sensibilitzats amb la nostra problemàtica. La gran sorpresa ha estat veure 
com alguns partits s’han negat a signar aquest compromís perquè, primer de tot, hi ha altres 
interessos, altres prioritats i altres compromisos molt més importants que defensar els dels seus 
veïns i veïnes i els de la seva ciutat. O sempre blanc o sempre negre, nosaltres ho tenim molt 
clar: Soterrament total ja! Nosaltres ens mantenim i ens mantindrem ferms amb el compromís pel 
soterrament, amb el compromís que primer de tot és Montcada i la seva gent i no canviarem per 
molt difícil que sigui per a alguns passar de les paraules als fets.

De les paraules als fets, soterrament ja!

Joan Carles Paredes

Un cop passades les Eleccions Generals del 26 de Juliol del 
2016 toca fer les corresponents valoracions dels resultats 
obtinguts per la nostra candidatura. El primer fet destacable 
és que, per segon cop consecutiu, hem tornat a guanyar les 
eleccions tant a Montcada, amb 5681 sufragis i un 34’7% 
dels vots, com a Catalunya amb 848.526, 12 diputats i un 24’51% dels vots. Evidentment és un 
resultat magnífi c, la nostra proposta ha estat la més atractiva per la ciutadania consolidant-nos 
com a força majoritària. Ara bé, un cop dit això, i parlant en clau estatal, és evident que alguna 
cosa no ha anat com semblava que aniria. Totes les enquestes, fi ns i tot les fetes a peu d’urna, 
donaven un resultat molt millor a Unidos Podemos però, malgrat no haver assolit les expecta-
tives generades, hem obtingut 71 diputats amb un 21’10% dels vots. Sent una força tan jove, 
consolidar el resultat obtingut a les anteriors eleccions generals del 20D és un bon resultat.
A què es pot haver degut el fet de no haver complert les expectatives encara s’està estudiant. 
Hi ha molts factors què han infl uït, però creiem que ha estat especialment la infame campanya, 
de por i  manipulació que tots els mitjans majoritaris han dirigit contra la nostra candidatura 
la què ha fet que no obtinguéssim millors resultats. Aquesta campanya ha fet que coses com 
el Brexit, què res tenia a veure amb nosaltres, ens hagin afectat. També val a dir que l’actual 
sistema electoral no ens benefi cia. Si tots els vots valguessin el mateix, tindríem 3 escons més, 
el PSOE 3 menys i el PP 17 menys. El panorama general a Espanya després d’aquestes elec-
cions és molt decebedor. El Partit Popular, un partit corrupte i investigat penalment, què ha fet 
les pitjors retallades de la democràcia, que ha fet servir les institucions públiques pel seu propi 
interès i que ha governat a cop de decret llei fent ús de la seva majoria absoluta sense pactar 
absolutament res, ha tornat a guanyar les eleccions. Sembla que Espanya no tingui remei, 
sembla que el PP tingui carta blanca per fer el que vulgui malgrat ser un niu de corruptes. Però 
veient el mapa general queda clar que tant Catalunya com Euskadi son dos nacions què poc 
tenen a veure amb la resta d’Espanya, ja que son els únics territoris on el bipartidisme ha tornat 
a fracassar. I a això ens aferrarem per seguir lluitant.

Ens consolidem com a força majoritària

Sergi Martín

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

En venda. Dues places de pàrquing a 
av. Catalunya de Mas Rampinyo. Una 
plaça de 10 m2 per 6.300 euros i una 
altra de 6m2 per 3.500. Tel. 935 643 
116. Tere.
En venda.  Planta baixa a Mas Ram-
pinyo aïllada, cèntrica, amb 4 habita-
cions, jardí, barbacoa i garatge amb 
dues places. Tel. 935 643 116 (de 8 a 
14h i de 16 a 20h). Tere.
Lloguer. Plaça de pàrking al carrer Llei-
da (Illa Vilagut). Tel  650 387 108. 
En venta. Peugeot 206 Cabrio 1.6, 
gasolina, color plata, en buen estado. 
Tel. 649 380 072 y 607 846 639.
Se ofrece. Profesional experto en vi-
gilancia para empresas, asociaciones 

y protocolos. Tel. 692 560 296.
Peluquera. A domicilio. Unisex. Lunes, 
martes y miércoles. Tel. 616 314 348.
Clases particulares. De todas las asig-
naturas desde primaria hasta la ESO. 
Con experiencia. Tel. 632 671 780.
En venta. Plaza de párking en calle 
Pascual. Teléfonos 667 491 062 y 
935 640 843.
Lloguer. Local al carrer Major, 8. Preu 
econòmic. Tel 935 642 675 / 638 166 
910 / 675 939 831.
Classes. Particulars i a domicili, d’ioga. 
Montserrat 685 865 116 (10 euros/h).
Classes. Professora amb experiència 
ofereix classes de repàs d’anglès nadiu. 
Tel. 667 516 603.
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

L’endemà d’unes eleccions tothom sembla que ha guanyat. 
ERC no ha guanyat a Montcada, però podem mostrar la nostra 
satisfacció i l’agraïment a la gent que ens ha tornat a atorgar 
els millors resultats electorals en unes eleccions espanyoles. 
Ena han fet confi ança 1.759 ciutadans, que representen el 
10,72% de l’electorat.  ERC som l’únic partit que a Montcada hem pujat en nombre de vots i en 
percentatge, tot i el descens de la participació (juntament amb el PP, però si us plau, tinguem 
en compte que no coincidim en res més).  
Els resultats de les darreres eleccions al conjunt de l’Estat espanyol refermen el projecte polític 
del PP i les seves tàctiques i pràctiques. I evidencien que l’Estat espanyol és irreformable. 
Només cal mirar el Senat. Sempre diem que no serveix per a res, i no és cert. Serveix per blo-
quejar qualsevol canvi, qualsevol reforma a l’estat espanyol. I el PP té 130 dels 208 senadors 
triats, mentre PSOE en treu 43, Podemos 16, ERC 10... Mentre, la ciutadania de Catalunya vol 
el canvi, canvi que no és possible reformant un Estat que no vol ser reformat. L’únic canvi real 
i possible és la constitució d’una Catalunya lliure i sobirana.
A Montcada les eleccions les ha guanyat En Comú Podem. Des d’ERC els felicitem. Compartim 
amb ells la defensa del dret a decidir i els ideals de justícia social i benestar per a tothom. Els 
convidem a sumar-se a l’únic canvi possible. Cal triar entre la coneguda, consolidada i corrupta 
monarquia espanyola o la República catalana i l’oportunitat de fer-la de nou entre tots, neta, 
justa, pròspera i democràtica. 
Des de la secció local d’ERC volem agrair als 1.759 votants la confi ança rebuda. Els seus vots 
ens animen a continuar treballant, amb més força, en la consecució de l’única alternativa pos-
sible de canvi: la construcció de la República Catalana. Des de les entitats i al carrer, des de 
les institucions i administracions, per enfortir i consolidar Esquerra Republicana com l’eina per 
donar resposta a les necessitats de la ciutadania i per construir el país que volem.

1.759 gràcies!

El pasado 26 de junio se celebraron nuevas elecciones ge-
nerales donde los españoles estábamos llamados a escoger 
a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y 
el Senado. Ciudadanos (C’s) tiene para España un proyecto 
basado en reconstruir la clase media y trabajadora, funda-
mental para el funcionamiento de nuestro país. Objetivo clave es la recuperación del empleo, 
erradicando la precariedad laboral y el encadenamiento de contratos laborales.
Otro pilar esencial de nuestra razón de ser es la defensa de la unión y la igualdad de todos 
los españoles. Queremos impulsar la consolidación del estado autonómico, completando y 
cerrando su desarrollo mediante una reforma constitucional donde incluiremos también una 
nueva sección de derechos sociales, dotándolos de máxima protección y garantías. La rege-
neración democrática y la lucha contra la corrupción son claves en nuestro plan para España; 
planteamos la supresión de las diputaciones provinciales y queremos garantizar unos servicios 
públicos mejores, más baratos y libres de corrupción, fortaleciendo nuestros municipios y la 
democracia local. 
Característica común a todas y cada una de nuestras propuestas es el acompañamiento de una 
memoria económica que explique cómo se pueden llevar a buen término. En C’s respetamos a 
nuestros conciudadanos y no vamos a caer en prometer por prometer. La ciudadanía es mayor 
de edad y exige responsabilidades y explicaciones a los compromisos que adquirimos las for-
maciones políticas. Y Ciudadanos está en eso: argumentar y justifi car como fi nanciaremos to-
das y cada una de nuestras propuestas. C’s Montcada ha estado presente en la calle con carpas 
durante esta campaña, acercando el proyecto que tenemos para nuestro país y escuchando a 
nuestros vecinos que nos han devuelto la confi anza –una vez más– con su apoyo en las urnas, 
situándonos de nuevo como tercera fuerza política en Montcada i Reixac por lo que continuare-
mos ejerciendo una oposición responsable.

Después del 26J

David Gerbolés

Gracias a todas y cada una de las personas que nos votaron el 
pasado 26 de junio. En Montcada casi  2.000 y en el conjunto 
de España casi 8 millones. Hemos ganado en porcentaje, en 
votos, en escaños y en legitimidad para gobernar España: a 
todos deciros que no os fallaremos, seguiremos trabajando 
por la igualdad de oportunidades, por la recuperación económica, por la creación de empleo, 
por el fortalecimiento de la democracia, por la libertad y por los derechos de todos los españo-
les, nos hayan votado o no. España demostró el pasado 26J que es una gran nación, que quiere 
seguir creciendo en democracia y construyendo y liderando Europa. Y el Presidente Rajoy es el 
claro vencedor frente a todos aquellos líderes políticos de otros partidos que insistían en pedir 
su dimisión. Ganó el hombre prudente, tranquilo, sensato, que toma decisiones valorando las 
consecuencias y no por impulsos, que ha sacado a España de la ruina más absoluta y que 
no cambia sus opiniones según el viento que sopla en las redes sociales. Ganó el hombre de 
Estado, como tiene que ser, ¡sí señor! Y es Mariano Rajoy el elegido para seguir capitaneando 
nuestro país. Me parece de muy poca categoría vetar al elegido por una mayoría de ciudadanos 
y pedir su retirada cuando saca 2’5 millones de votos al segundo y casi 5 millones al cuarto. 
Quizá los que tanto piden su cabeza lo hacen para evitar que alguien pida la suya. Los españo-
les no merecemos unas terceras elecciones por la irresponsabilidad y la pataleta de unos malos 
perdedores. Y si hablamos de Catalunya, resulta que el Partido Popular es el único partido que 
incrementa el número de votos y el de escaños. Mientras tanto, el separatismo sigue estancado 
y a la baja, el discurso independentista se hunde y no convence a nadie más porque cada 
vez son más irrelevantes. Algunos nos daban por muertos, otros por amortizados y otros han 
intentado de todo para interferir vilmente en la voluntad de los electores durante la campaña 
electoral. Nada ha servido. La sensatez y el sentido común de los españoles ha prevalecido por 
encima de todo. No se han dejado engañar con populismos que, a golpe de demagogia, pre-
tendían hacer retroceder a nuestro país echando a perder lo que hemos logrado hasta ahora.  
España ha votado a favor del futuro y del progreso. España es popular, España es azul.

España es azul, muy azul

Eva García

Assumim-ho. Els ‘ajuntaments democràtics’ actuals l’únic que 
han fet és heretar i modernitzar l’estructura de l’antic règim. 
Una forma d’organitzar-se que ja era desfasada als anys 80. 
Ara imagineu aquesta mateixa estructura evolucionada a cops 
de realitat com l’adaptació a l’era digital o els casos corrupció 
i us podeu fer una idea de quina espècie de monstre parlem. Estructures antigues esquitxades 
de pedaços plens d’urgència. Però per moltes peces que afegim, la realitat és que els ajunta-
ments no estan pensats per permetre governs oberts i realment democràtics.
La nostra crítica és radical, sí. I ho és tant en el fons com en les formes. Els sous abusius 
dels càrrecs electes, òrgans de govern unidireccionals (comissions informatives, juntes de go-
vern...), la teatralitat que sempre acompanya el Ple municipal, l’excés de protagonisme institu-
cional a la vida cultural del municipi... Contra això ens rebel·lem, per això no trobareu la CUP 
en actes “mediàtics” ni pujats a tarimes fent discursos, estem entre els que considerem que 
l’autèntica força, la té el poble. Volem anar a l’arrel del problema i mostrar que no legitimem 
aquest sistema/règim/institucions. Escolliu vosaltres el nom.
No ens sentim a gust a l’Ajuntament de la mateixa manera que no ens sentim a gust a la resta 
d’institucions on estem representats. No sentim aquests espais com a propis, ja que no refl ec-
teixen els interessos de la majoria de ciutadanes. Si, és la millor forma que hem trobat entre tots 
per governar-nos, però sabem que ens podem governar d’altres formes més democràtiques. 
Ho sabem nosaltres i ho sap tothom. Aquí rau la gran batalla que és la democratització de les 
institucions. Amb totes les nostres contradiccions, debats i assemblees. Ho farem millor o pitjor, 
serem capaços de comunicar-ho o no, ens demonitzaran o ens adularan però intentarem que 
mai ningú no ens pugui dir que nosaltres ens hem comportat igual que aquells que tant hem 
criticat. Volem del nostre un poble nou, però no volem aquell poble que, quan ens van vendre 
com a nou, ja feia pudor de vell. Hi ha qui ens acusarà a nosaltres de fer una escenifi cació 
excessiva de tots aquests assumptes, i potser tenen raó, però preferim això a que algú pugui 
pensar que legitimem com a nou quelcom que no ho és.

Una institució que no és de ningú

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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La majoria dels grups participants presenta 
un repertori musical de creació pròpia
La novetat del programa, una ‘jam session’ dirigida per professors de l’Aula de Música, rep una bona acollida per part del públic

IV MONTCADASONS

PÀG. 18

NOUS ÈXITS PER A L’AFOTMIR
L’entitat ha quedat en primera posició 
a la Lliga Catalana i a l’Espanyola

Àngel Capdevila i Kilian Ramos són els líders de la banda de hardrock-country Broken Hearts

Electric Cinnamon està format per Carlota Pagès, Hèctor Pérez, Carlos Parra i Miquel Guijarro Un dels components montcadencs del grup Invernalia és el guitarrista Nacho Gálvez

Karlos Abril Band va tocar temes del seu primer disc titulat ‘Guitar Nightmares’

Simm, format íntegrament per músics montcadencs, va actuar el 17 de juny  al Kursaal

El grup Once Varas està format per Javier de la Barra, José Valera, Carlos Sánchez i Abel Sequera

Luis García, del grup de soul de Brigitte Emaga

Professors de l’Aula de música moderna van dirigir la ‘jam session’ el 17 de juny al Kursaal
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Del 27 de maig al 17 de juny, 
la sala Joan Dalmau de l’Espai 
Cultural Kursaal va acollir l’ac-
tuació de nou grups de música 
de Montcada i Reixac o amb 
alguna vinculació amb el mu-
nicipi, en el marc de la quarta 
edició de la mostra Montcada-
sons que organitza la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni per 
donar a conèixer el moviment 
musical a l’àmbit local. Enguany 
una de les novetats del progra-
ma va ser una ‘jam session’    el 
dia 17 de juny, a càrrec de pro-
fessors de l’Aula de Música del 
consistori. La proposta va tenir 
molt bona acollida, amb la par-
ticipació d’alumnes dels cursos 
municipals i altres afi cionats a 
la música, que van poder tocar 
i improvisar en grup.

Valoració. La mostra va registrar 
una bona assistència de públic 
en general, segons l’organització, 
qui ha destacat que els grups, ca-
dascun amb el seu estil i nivell, 
van presentar treballs originals. 
De fet, gairebé la majoria de les 
bandes va tocar creacions pròpi-
es, fet que respon a la fi losofi a de 
la mostra, “que pretén potenci-
ar no només la part interpreta-
tiva dels músics, sinó també la 
composició i els arranjaments 
musicals”, va dir la responsable 
de l’Aula Musical, Teresa Silva. 
El programa va arrencar el 27 
de maig amb el concert de The 
Risas, una banda amb més de 
10 músics, amant del funk i la 
música disco, que va fer ballar 

Laura Grau | Redacció

The Risas converteix les seves actuacions en un espectacle en què fa participar al públic

el públic del Kursaal. El grup 
Broken Hearts, format pels 
montcadencs Kilian Ramos i 
Àngel Capdevila, va clausurar 
la primera nit de la mostra amb 
un concert de hardrock-country. 
La segona sessió, el 3 de juny, va 
comptar amb la veu de la can-
tant guineana Brigitte Emaga i la 
seva banda, que van interpretar 
versions de clàssics del soul i del 
rythm and blues de les últimes 
dècades; també hi van actuar el 
cantautor L’Home Invent (Fran 
Solo) i la banda de rock progres-

siu Electric Cinnamon, liderada 
per la montcadenca Carlota Pa-
gès. El 10 de juny va ser el torn 
del conjunt de música tradicional 
celta Invernalia, format a Santa 
Coloma de Gramenet,  i del grup 
de rock-punk Once Varas, liderat 
per Javier de la Barra. El cicle va 
cloure el dia 17 amb un concert 
de Karlos Abril Band, una banda 
infl uenciada pel funk i el country, 
però amb una forta càrrega de 
blues-rock, i Simm, un conjunt 
de pop rock format íntegrament 
per músics locals.
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L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) conti-
nua acumulant reconeixements. 
L’entitat ha guanyat la primera 
Lliga Espanyola de Fotografi a, 
organitzada per la Confedera-
ció Espanyola de Fotografi a, i la 
setena edició de la Lliga Catala-
na, convocada per la Federació 
Catalana de Fotografi a (FCF). 
Ambdós guardons han convertit 
l’Afotmir en un referent a nivell 
català i estatal. 
El president de l’entitat montca-
denca, Cosme Oriol, ha fet una 
valoració molt positiva de les fi tes 
assolides. “Són uns reconeixe-
ments importants, ja que opta-
ven al premi entitats espanyo-
les i catalanes de molt prestigi”, 
ha dit, tot lloant els membres de 
l’Afotmir: “Tenim fotògrafs de 
molta qualitat que compartei-
xen els seus coneixements amb 
la resta de companys, un fet 
que ens permet créixer a nivell 
individual i col·lectiu”.

Els certàmens. Al premi estatal 
han participar 67 entitats d’arreu 
de l’Estat espanyol. L’Afotmir 
ha sumat un total de 521 punts, 
amb un ampli avantatge sobre 
el segon classifi cat, el Grup Fo-
togràfi c d’Almenara (Castelló), 
amb 500. El concurs premiava 
cada mes, de novembre a juny, 
les tres millors fotografi es d’una 
convocatòria de temàtica lliure i 
oberta a tothom. L’Afotmir s’ha 
mantingut al capdavant de la 
classifi cació des de l’inici de la 
lliga i entre els 10 primers clas-
sifi cats han acabat els fotògrafs 
locals Manel Puigcerver, Txema 
Lacunza i Cristina Serra. 
D’altra banda, al certamen cata-
là de fotografi a han participat un 
total de 31 autors de l’Afotmir, 
que han acumulat 785 punts, la 
xifra més alta de les 51 entitats 
catalanes que han pres part a la 
lliga. El concurs premia l’entitat 
fotogràfi ca a la qual pertanyen 
els cinc socis que sumen més 
punts a cada convocatòria men-

sual des de l’octubre fi ns al maig. 
“Puc dir amb satisfacció que 
aquests triomfs són de tots els 

socis ja que cadascú ha aportat 
el seu granet de sorra”, ha asse-
nyalat Oriol. 

Laura Grau | Redacció

FOTOGRAFIA

L’Afotmir guanya la VII Lliga Catalana 
i la primera edició de l’Espanyola
Els premis han convertit l’entitat local en un referent a nivell català i estatal en el món de la fotografi a

Lliurament 
de premis del 
concurs de 
la Serralada 
Marina

La Biblioteca Elisenda va acollir 
el 20 de juny l’acte de lliurament 
de premis del III Concurs de 
Fotografi a del Parc de la Ser-
ralada de Marina, que organit-
zen l’Ajuntament i el Centre de 
Documentació de la Serralada 
de Marina –que té la seva seu a 
l’equipament de Pla d’en Coll–, 
amb la col·laboració de l’Afot-
mir. La regidora de Cultura i 
Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA-E), el president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol, i la di-
rectora del Parc, Cinta Pérez, 
van lliurar els guardons a Txe-
ma Lacunza, veí de Sabadell i 
membre de l’Afotmir i Eulàlia 
Goberna, de Sant Celoni. El 
jurat, format per membres de la 
Federació Catalana de Fotogra-
fi a, va triar els guanyadors en-
tre les 192 obres presentades per 
58 autors. Les imatges es poden 
veure a la pàgina Facebook del 
parc i també a a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Elisenda.

Una de les fotografi es premiades al certamen estatal, realitzada per Manel Puigcerver
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Laura Grau | Pla d’en Coll
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El Centre Cívic de Can Cuiàs va 
acollir el 20 de juny la presenta-
ció del llibre ‘No fui yo, fueron 
ellas’, de Marga Álvarez, una 
veïna de Can Cuiàs afi cionada a 
escriure que, animada per amics i 
familiars, ha decidit autopublicar 
la seva primera obra. Es tracta 
d’una novel·la curta que narra en 
clau d’humor les vicissituds d’una 
dona que afronta els canvis de la 
maduresa, entre ells l’arribada 
de la menopausa i les alteracions 
que això suposa en el seu caràc-
ter. “Intento refl exionar sobre 

el que signifi ca per a una dona 
passar per aquest tràngol, en 
què som víctimes dels canvis 
hormonals”, va explicar Álvarez, 
qui treballa com a administrativa, 
és diplomada en Treball Social i 
té un blog d’escriptura. L’acte, or-
ganitzat pel Grup de Dones en el 
marc de la Setmana Cultural, va 
ser conduït per Dèlia García, di-
rectora del grup de teatre Sayuc, 
del qual forma part l’autora des 
de fa un any. García va destacar 
“la seva capacitat  per traslla-
dar al paper situacions  de gran 
comicitat”.

Laura Grau | Can Cuiàs

LITERATURA

Marga Álvarez retrata els 
canvis en la dona madura
‘No fui yo, fueron ellas’ conté grans dosis d’humor i ironia

Marga Álvarez, durant la presentació, acompanyada de Dèlia García i Carolina Izquierdo
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TEATRE SOLIDARI
Teatroia’t representarà ‘Doña Ramona’ el dia 2 de 
juliol per recaptar fons per a SOS Refugiats
El grup Tea troia’t 
represen tarà el 2 de ju-
liol (21.30h) al pati del 
local de Dèria Teatre (c. 
Crisantems, s/n de Ter-
ra Nostra), l’espectacle 
‘Doña Ramona’, que va 
estrenar la passada tar-
dor a la mostra Montca-
da a Escena –a la foto. 
Les entrades per al tea-
tre solidari a la fresca costen 6 euros, preu que inclou una beguda i 
un entrepà.  Es poden comprar anticipadament al bar Montcata Vins 
i al Cafè Colon, o bé, el mateix dia. Els benefi cis es destinaran a l’ong 
SOS Refugiats Mir | LG

Cinema d’estiu 
a la plaça 
de l’Església
El fi lm ‘La chica danesa’, de 
Tom Hopper, obre l’1 de juliol el 
programa ‘Cinema d’estiu’ que 
organitza la Regidoria de Cultu-
ra i Patrimoni. Les sessions són 
gratuïtes i es faran a la plaça de 
l’Església, a les 22h. Amb el lema 
‘Òpera a la fresca’, el 8 de juliol 
es retransmetrà ‘La Bohème’ que 
es representa al Gran Teatre del 
Liceu. I el dia 15, es projectarà 
‘El puente de los espías’, d’Steven 
Spielberg. Els dos fi lms han es-
tat escollits per votació popular 
en un concurs que va promoure 
l’Ajuntament a la seva pàgina de 
Facebook. L’ong SOS Refugiats 
Mir aprofi tarà les sessions per 
recaptar fons amb la venda de 
crispetes | LG

Eddie Redmayne protagonitza ‘La chica danesa’

MÚSICA
Fi de temporada de la Coral Mare de Déu del Turó

La Coral Mare de Déu del Turó va tancar la temporada el passat 19 de 
juny amb un concert a l’Església de Santa Engràcia que va comptar 
amb l’assistència de més de 250 persones. El recital va oferir temes 
de música catalana, de bandes sonores de pel·lícules i de grans com-
positors de música clàssica com Bach, Mozart i Verdi | LR
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Un alcalde respectable d’una 
pròspera ciutat descobreix que 
una gravació protagonitzada per 
la seva fi lla s’ha fi ltrat a les xar-
xes. Aquest fet provocarà una 
crisi en la seva personalitat i en 
la relació amb la seva fi lla, l’ex-
dona i l’amic de la jove. Aquest 
és l’argument de ‘El bon pare’, 
una tragicomèdia sobre la fi gura 
masculina i la paternitat, que es 
podrà veure el 16 de juliol al Tea-
tre Municipal (22h). L’obra, es-
crita i dirigida per David Planas, 
la protagonitzen els actors Lluís 
Soler, Teresa Vallicrosa, Jaume 
Madaula i Georgina Latre, tots 
ells coneguts pel gran públic per 
les seves intervencions  televisi-
ves. L’entrada costa 5 euros.

Residència teatral. Els montca-
dencs tindran el privilegi de 
veure l’obra cinc dies abans que 
s’estreni al Teatre Borràs en el 
marc del Festival de Teatre Grec 
de Barcelona gràcies al conveni 
de residència que la Regidoria de 

Cultura i Patrimoni ha establert 
amb la companyia, que assajarà 
de l’11 al 17 de juliol al Teatre 
Municipal. Aquesta fórmula 

d’intercanvi ja s’ha dut a terme 
en dues ocasions al Teatre Mu-
nicipal amb la productora Bohe-
mias i La Gran Pegatina. 

Laura Grau | Redacció

16 DE JULIOL

‘El bon pare’, una tragicomèdia 
sobre la paternitat en l’actualitat
L’obra arriba al Teatre Municipal abans de la seva estrena al Festival Grec de Barcelona

SG

Fins al 24 de juliol es pot visitar 
a l’Auditori Municipal un petita 
mostra del fons d’art de l’Ajun-
tament, format per més de 200 
obres provinents dels diferents 
concursos de pintura que convo-
ca anualment i de les donacions 
que fan els artistes que exposen 
regularment a les sales montca-
denques. La mostra col·lectiva 
està formada per una tretena 

d’obres pictòriques de tots els 
estils i tècniques. Durant la inau-
guració, feta el 28 de juny, la regi-
dora de Cultura i Patrimoni, Mó-
nica Martínez (ICV-EUiA-E), va 
destacar que “la mostra és una 
bona oportunitat per tornar a 
veure alguns dels treballs que 
s’han exposat al municipi”. 
L’edil va agrair la presència dels 
autors que van assistir a l’acte in-
augural.

Laura Grau | Montcada

Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Jaume Madaula i Georgina Latre protagonitzen ‘El bon pare’
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AUDITORI MUNICIPAL

El consistori exposa una 
part del seu fons d’art
La mostra està formada per una trentena d’obres pictòriques

La regidora de Cultura i Patrimoni, al centre, amb els autors que van assistir a la inauguració
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La fl ama del Canigó va donar el 
tret de sortida a les revetlles de 
Montcada centre i Mas Rampinyo 
gràcies a la iniciativa d’El Cim, 
l’Abi, El Brot i l’AV de Montcada 
Centre. A diferència d’anteriors 
edicions, enguany la fl ama va ar-
ribar gairebé simultàniament als 
dos barris. “Amb l’organització 
anterior arribava molt d’hora a 
Mas Rampinyo i molt tard al 
centre, quan la revetlla ja feia 
estona que estava començada”, 
ha explicat el president de l’Abi, 
Xavi Paredes. Gaietà Sarrà, pre-
sident d’El Cim, ha comentat que 
la iniciativa d’aquest any “ha tin-
gut molt bona acollida”. La fl ama del Canigó va il·luminar la revetlla del carrer Major, amb més de 300 persones
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NIT DE SANT JOAN

La fl ama del Canigó obre la festa
Enguany el Cim va fer arribar simultàniament el foc a les revetlles de Mas Rampinyo i el centre

L’estrena del nou ball del drac de 
la Colla de Diables de Can Sant 
Joan –que l’any vinent celebrarà 
el seu 30è anivesari–, el 23 de 
juny, va ser un dels actes desta-
cats del programa de festa major 
del barri que va tenir lloc del 22 
al 26 de juny i que va incloure 
el 25è aniversari de la Traka. A 
més d’una quarantena d’activi-
tats, els veïns van poder tornar 
a gaudir de la fi ra d’atraccions al 
carrer Reixagó, tal i com recla-
mava l’AV. 

Balanç. El president de l’entitat, 
José Luis Conejero, ha fet una 
valoració molt positiva, sobretot 
pel que fa a la participació. “Es-
tem molt contents perquè hi ha 
hagut una gran resposta per 
part del veïnat a totes les acti-
vitats proposades”, ha dit, tot 
destacant la col·laboració d’una 
vintena de grups i col·lectius en 
l’organització de la festa. El pro-
grama clourà el 3 de juliol amb la 
celebració un dinar de germanor 
al pati de l’escola El Viver amb 
motiu del Dia del Soci de l’AV.

Laura Grau | Can Sant Joan

FESTA MAJOR  DE CAN SANT JOAN

La colla de Diables estrena un nou 
espectacle protagonitzat pel drac
El programa festiu ha ofert una quarantena de propostes per a públics de totes les edats
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El Drac Joan és el protagonista del nou espectacle de la Colla de Diables de Can Sant Joan

La master class de zumba a càrrec de l’escola de ball Jym’s va aplegar força participació
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FESTA MAJOR LA RIBERA

La Holi-zumba, novetat 
destacada del programa
L’AV s’afegeix a la campanya ‘La fam no fa vacances’

La festa holi es va fer els dies 24 i 26 de juny al parc situat a l’avinguda de la Ribera
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La Holi-zumba, els dies 24 i 26 de 
juny, va ser una de les activitats 
més novedoses de la festa major 
de La Ribera, que va començar el 
23 amb la revetlla de Sant Joan. 
També va tenir força acollida la 
sessió de cinema a l’aire lliure, 
amb la projecció de la pel·lícula 
‘Del revés’. El dia 25, els veïns 
van participar en una botifarrada 
popular, amb música en directe. 
El programa va cloure el 26 amb 
una matinal de jocs infables per 

a la canalla i una festa de l’escu-
ma. Per tercer any consecutiu, la 
comissió de festes es va afegir a 
la campanya ‘La fam no fa va-
cances’ amb l’objectiu de recaptar 
aliments per a les famílies més 
desafavorides. El president de 
l’AV, Jaime Imbernón, ha fet una 
valoració positiva de la celebració, 
però ha lamentat alguns incidents 
“d’agitadors habituals del barri 
que només busquen provocar”. 
L’AV també ha criticat l’absència 
de membres del govern als actes.

Laura Grau | La Ribera

Laura Grau | Redacció
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> Més participació a la festa de la Vallençana
La plaça Josep M. Juan-Torres, 
a Reixac, va ser l’escenari dels 
actes centrals de la festa major 
de Vallençana-Reixac que va or-
ganitzar l’AV el 26 de juny. A més 
de jocs infl ables per a la canalla, 
el programa va oferir un taller de 
plantes aromàtiques i una de-
gustació de vins a preus popu-
lars –a la foto– en el marc d’una 
exposició del Museu Municipal 

titulada ‘Montcada, entre vinyes 
i camins’. La festa va continuar 
a la tarda amb un concert al res-
taurant Les Claus de Sant Pere 
a càrrec del grup Quartet Spira-
la i un sopar. Manel Gómez, de 
l’AV, ha destacat que enguany 
“s’ha notat un increment dels 
visitants respecte l’any passat, 
tot i que ens agradaria poder 
atraure més veïns” | LG
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L’esport montcadenc viurà el 7 de 
juliol, a les 18.30h, la seva parti-
cular festa per reconèixer la tasca 
d’entrenadors, jugadors i directius 
de les entitats esportives locals. El 
Teatre Municipal, situat a Mont-
cada Aqua, serà l’escenari de la 
sisena edició d’aquesta entrega 
de guardons que organitza l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i Montcada Comu-
nicació. 

Nominats. En l’apartat de millor 
entitat esportiva de la temporada 
2015-16, les tres fi nalistes són el 
Club de Ball Esportiu Eva Nieto 
Dansa, el Club Handbol La Salle i 
la Unió Esportiva Sant Joan-Atlè-
tic. Pel que fa al millor entrenador, 
opten al premi José Manuel Martín 
‘Pinti’ (UE Sant Joan-Atlètic), 
Àlex Expósito (CH La Salle) i 
Alfonso Torres (UD Santa María).
Els esportistes que tenen opcions
a guanyar el premi en categoria 
masculina són l’atleta Carlos 
Cera (JAM) i els jugadors de fut-
bol sala Sergio González (Catgas 
E. Santa Coloma) i Víctor An-
drés (CFS Montcada). En catego-
ria femenina, les nominades són 
la basquetbolista Paula Orenes 
(Femení Sant Adrià), la gimnasta 
Laura Martínez (Club Gimnàstic 
Catalunya) i la nedadora Marina 
Castro (CN Sabadell). 

El jurat dels Premis Esportius, 
que presideix Salvador Serratosa 
(ERC), regidor d’Esports i presi-
dent de l’IME, es va reunir el 28 
de juny per escollir els fi nalistes 
d’aquests quatre premis i atorgar 
els reconeixements personals. En 
l’esport escolar, el col·legi Reixac 
serà premiat per la seva promo-
ció del Joc Net i Josep Maria 
Roca rebrà el guardó per la seva 
tasca altruista. D’altra banda, 
Joan Castilla i Elvira Domingo, 
exdirigents del desaparegut BM 
Montcada femení, seran premiats 
per la seva dedicació al món de 
l’esport federat; Victoria Petrova, 
qui xiula partits de futbol a la Se-
gona Catalana masculina, per la 
tasca que realitza al món arbitral; 
el jugador de korfbal Luis Pablo 
Jiménez (AEE Montserrat Miró), 
per la dedicació a l’esport per a 
discapacitats psíquics o físics; 
Juan Bautista Roa, que va ser 
president del Club Petanca Can 
Sant Joan i va morir al passat de-
sembre als 71 anys, per la seva 
tasca amb les entitats esportives 
i Salva Puig, qui ha anunciat la 
seva retirada de l’handbol pro-
fessional després de 20 anys de 
carrera, per la seva trajectòria. El 
jurat també ha decidit premiar
el muntanyenc Isidoro Aparicio, 
vinculat al CEAV i que, entre 
d’altres fi tes, ha pujat els cims de 
l’Ararat (Turquia) i el Damavand 
(Iran) durant els últims anys.

PREMIS ESPORTIUS 2016

L’entrega de guardons i reconeixements, a nivell individual i col·lectiu, es farà el 7 de juliol al Teatre Municipal (18.30h)

Els esportistes locals rebran un homenatge a 
la gala que l’IME organitza per sisè any seguit
Rafa Jiménez | Redacció

El jurat dels Premis Esportius es 
va reunir el 28 de juny. Els seus 
membres són Salvador Serrato-
sa, president de l’IME; Francisco 
Ávila, periodista; Agustín Fuertes 
(CDEM), Ilde Teruel (JAM), Anto-
ni Sánchez (EF Montcada), Enric 
Expósito (CH La Salle), Rafael Re-
piso (UD Santa María), Eusebi De 
Miguel (UE Sant Joan), Yolanda 
Sacristán (UB MIR) i tres repre-
sentants de Montcada Comunica-
ció i del departament de Comuni-
cació de l’Ajuntament | RJ

> Jurat dels Premis

PÀG. 21

ESCACS 
El XXIV Open Internacional Ciutat de Montcada 
reuneix uns 200 jugadors d’arreu del món

Paula Orenes (Femení Sant Adrià) Laura Martínez (Club Gimnàstic Catalunya) Marina Castro (CN Sabadell)

Carlos Cera (JAM) Sergio González (Catgas E. Santa Coloma)

IM
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Víctor Andrés (CFS Montcada)
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Marta Balaguer, que en la seva 
primera temporada a l’UB MIR 
ha pujat el sènior A a Tercera, serà 
l’encarregada de portar la coordi-
nació esportiva de l’UB MIR. 
Balaguer, de 25 anys, substitueix 
Rogelio Pérez i Lorena Bascón, 
qui abandona l’entitat per motius 
personals. “No podia deixar 
escapar aquesta oportunitat”, 
ha comentat l’entrenadora, qui 
agraeix la confi ança de la junta 
directiva i es planteja l’objectiu de 
“millorar el sentiment de club, 
així com formar i competir al 
màxim nivell possible” | RJ 

BÀSQUET

Substitueix Rogelio Pérez i Lorena Bascón, qui deixa l’entitat per motius personals

Marta Balaguer assumeix el càrrec 
de coordinadora de l’UB MIR

L’UE Sant Joan-Atlètic afrontarà 
el seu debut a Primera Catalana 
amb gran part de l’equip que ha 
aconseguit l’ascens. El club, que 
el 21 de juny va rebre el títol de 
campió de Segona a la Gala de 
la Federació Catalana, ha reno-
vat 18 jugadors: Carlos Mampel, 
Iván Cortés, Carlos Castañeda, 
Rubén del Barrio, Óscar Vega, 
Marc Gràcia, Daniel Moreno 
‘Mono’, Edgar Gómez, Álva-
ro Gómez, Cristian Guerrero, 
Víctor Ruiz, Jonathan Paredes, 

Francisco Javier Espinosa, Ray 
Crespo, Marcos Guerrero, Pablo 
Hurtado, Albert Jiménez i Car-
los Mellado. En el capítol de fi t-
xatges, l’equip de ‘Pinti’ ha incor-
porat Adrián Simón, Francisco
Baena, Arnau Blanco (els tres 
del CD Montcada), Marc López 
(Molletense) i José Sánchez (Pre-
mià), mentre que José Luis Ca-
sillas, Eric Yáñez, Álex Torres, 
Santi López, Gerard Vendrell, 
Txema Buenache i Miguelito 
han deixat el club | RJ 

Ha fi txat tres ex del CD Montcada: Baena, Simón i Blanco

L’UE Sant Joan confi a en el 
grup que ha assolit l’ascens

Amb l’objectiu d’aconseguir el més 
ràpid possible el retorn a 2a Catala-
na, el CD Montcada ha pogut rete-
nir el seu tècnic, José Luis Montes, 
i el gruix de la plantilla amb les re-
novacions d’Álex Dávila, Gerard 
Grau, Nil Encinas, Alberto Muñoz, 
Javier Bujalance, Jorge Berjano, 
Carlos Martínez, Mark Plaza, Ál-
varo González, Kike Capel i Dani 

Menéndez Cabrera. A manca 
d’algunes incorporacions més, els 
fi txatges han estat José Luis Casi-
llas i Eric Yáñez (ambdós de l’UE 
Sant Joan), Alejandro Escruela 
(juvenil del Mollet) i Cristian Vaca 
(juvenil del Sabadell). Francisco 
Baena, Adrián Simón, Arnau 
Blanco i David Olavide han mar-
xat | RJ

Ha renovat gran part de la plantilla i ha fet quatre fi txatges

El CD Montcada ja pensa 
en el retorn a 2a Catalana

FUTBOL SALA

Portarà la part esportiva amb l’ajuda de Míriam Domínguez, Xavi Romeo i Xesco Ballesteros

El CFS Montcada inicia un nou projecte 
sota la direcció d’Álex Fernández
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La junta directiva i l’equip tècnic, amb l’absència de Miríam Domínguez, a l’assemblea del 7 de juny 
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Álex Fernández compatibilitzarà 
el càrrec d’entrenador del primer 
equip del CFS Montcada amb el 
de director esportiu, formant tàn-
dem amb Míriam Domínguez, 
que dirigirà el juvenil A. Fernán-
dez, de 23 anys, tindrà en el seu 
equip a Xavi Romeo i Xesco 
Ballesteros, que seran el coordi-
nador esportiu i el secretari tècnic 
respectivament. El club inicia un 
nou projecte “amb il·lusió i gent 
nova que té idees renovades i 
ganes de treballar”, ha comen-
tat el president, Pedro Litrán | RJ 

El president de l’UB MIR, Jordi Álvarez, i Marta Balaguer, amb la nova samarreta del club blau

FUTBOL. TERCERA CATALANA

Eusebi de Miguel va recollir, en nom de la Unió, el premi com a campió de Segona Catalana
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El XXIV Open Internacional 
d’Escacs Ciutat de Montcada 
que organitza l’UE Montcada 
coneixerà el seu campió el 3 de 
juliol. El torneig va començar el 
25 de juny a l’Hotel Ciutat de 
Montcada amb la participació 
de 210 jugadors, distribuïts en-
tre els grups A i B i el Torneig 
Internacional Tancat. Al tanca-
ment d’aquesta edició, i a manca 
de quatre jornades per al fi nal, 
la classifi cació del grup A esta-
va encapçalada, amb 4,5 punts, 
pel peruà Jorge Cori i el colom-
bià Jaime Cuartas. Al grup B, la 

brasilera Virgina Reis liderava 
la classifi cació amb 5 punts, sent 
l’única participant que havia gua-
nyat les 5 partides disputades.

Blitz. El torneig, amb 55 jugadors, 
que es va disputar el dia 26 al mi-
llor de 10 partides el va guanyar 
l’armeni Karen Grigoryan.

ESCACS

La competició, amb la participació d’un total de 210 jugadors, fi nalitzarà el 3 de juliol

Rafa Jiménez | Redacció

Igualtat en el desenllaç fi nal de l’Open 
Internacional Ciutat de Montcada

Un grup de participants, durant la jornada inaugural de l’Open que es va fer el 25 de juny
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.....Minut i resultat....................................
TAEKWONDO
El Lee Young Montcada tindrà una triple representació al Mundial de 
Poomsae que es disputarà entre setembre i octubre a Lima (Perú)
Christian Villar (Júnior), Soomi Jo Lee (Màster 1) i José Luis Estudillo, formant Parella 2 amb Jo Lee, seran 
els representants del Club Lee Young Montcada al Mundial de Poomsae que es disputarà entre el 28 de 
setembre i el 3 d’octubre a Lima (Perú). Els tres esportistes locals van obtenir la classifi cació després de 
fer un gran paper al Campionat d’Espanya Poomsae Infantil i Adult que es va disputar l’11 de juny a Oro-
pesa del Mar (Castelló). El club local va tornar d’aquesta competició amb un total de 8 medalles: Soomi 
Jo Lee va guanyar l’or en Màster 1 i fent parella amb José Luis Estudillo, qui també va obtenir un bronze 
en Sènior 2 i una plata en Trio 
2 amb Joel Lee Bruna i Sergi 
De Castro. El júnior Christian 
Villar va guanyar la plata i es 
van emportar el bronze Ele-
na González (Sènior 1), Joel 
Lee i José Manuel Ramón 
(ambdós en Sènior 2). D’altra 
banda, el club va obtenir 
una vintena de medalles al 
Campionat de Catalunya de 
Poomsae Infantil i Adult que 
es va disputar el 5 de juny 
al pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona –foto | RJ

BALL
L’escola Eva Nieto triomfa al campionat d’Espanya 
de Llatí i al Campionat de Catalunya de coreogràfi c 

Eva Nieto i Carles Cirera s’han proclamat subcampions d’Espanya en Ball 
Esportiu Llatí a la màxima categoria, la Sènior 1 A Internacional, durant la 
competició que es va disputar el 25 i 26 de juny a Leganés (Madrid) i des-
prés que la montcadenca superés una inoportuna lesió en un ull. L’escola 
Eva Nieto va tornar de Madrid amb altres grans resultats: en Sènior 2 A In-
ternacional, Lourdes Domínguez i Xavier Otamendi van ser subcampions; 
en Sènior 3 A Nacional, Eulàlia Llorens i Jordi Alcántara van guanyar la 
medalla de bronze; en Sènior 2 A Nacional, Jordi Tares i Susana Junquera 
es van emportar l’or i Mati Aranda i Diego Merino van ser semifi nalistes; en 
Sènior 4 llatins, Fuensanta Gil i Antonio López van ser fi nalistes; en Júnior 
1 llatins, Martina Moyano i Rubén López van ser fi nalistes, i en Copa Pro-
moció, Marina i Rafa Rodríguez es van proclamar campions. 
D’altra banda, l’equip de coreogràfi c llatí de l’escola es va proclamar cam-
pió de Catalunya en Open Màster Estil i Samba a la competició que es va 
disputar el 19 de juny a Manresa. El conjunt format per Maria Barcons, 
Miriam de Saint Germain, Marta Garcia, Muriel Pascual, Ainhoa Navarro 
i Miriam Romero també va ser subcampió en Txa-txa-txa. Barcons i Saint 
Germain van guanyar en Duo sots-21 en Samba i Txa-txa-txa | RJ
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Marina Castro 
nedadarà quatre 
proves a l’Europeu 
júnior d’Hongria

La nedadora del CN Sabadell com-
petirà amb la selecció espanyola 
al Campionat d’Europa júnior que 
es disputarà a la ciutat d’Hódme-
zovásárhely (Hongria) entre el 6 i 
el 10 de juliol. En aquest Europeu, 
la montcadenca disputarà les pro-
ves de 400, 800 i 1.500 lliures i el 
relleu 4x200 | RJ
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Gran temporada de 
Ros amb els Barberà 
Rookies de la LNFS
El montcadenc Francisco José Ros, 
que juga amb els Barberà Rookies 
a la Serie A LNFS, la màxima cate-
goria del futbol americà a Espanya, 
ha disputat amb el seu equip les 
semifi nals per al títol de lliga. En el 
camí a la fi nal, els barberencs, que 
van pujar la temporada passada, 
van ser eliminats, a partit únic, el 4 
de juny al camp de l’últim campió, 
els València Firebats (17-6) | RJ

La Penya Blanc-i-blava de Mont-
cada va lliurar el 21 de juny el 
guardó  ‘Perico d’Or’ a cinc nois 
de Montada que juguen al plan-
ter de l’Espanyol. Els premiats 
van ser els benjamins Borja 
Moya i Eric Alcaide, l’infantil 
Darwin Nuez i els cadets Julen 
Álvarez i Sergi Benítez | SA  

> ‘Perico d’Or’ a cinc 
jugadors del planter

Paula Orenes marxa a 
estudiar i jugar als EUA 
Paula Orenes marxarà aquest estiu 
a la ciutat de Casper, a l’Estat de 
Wyoming, per estudiar a l’Escola 
Universitària Casper Collage. Ore-
nes ha rebut una beca completa 
d’estudis i continuarà amb la seva 
formació esportiva, jugant amb els 
Thunder Birds. La montcadenca 
començarà la pretemporada el 18 
d’agost | RJ  
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Bon balanç del CTP Reixac a les competicions 
que va disputar durant la primavera
El CTP Reixac, diri-
git per l’equip tèc-
nic format per Sergi 
Bru, ‘Jano’ Herreros 
i Eduardo ‘Grosso’ 
López, va aconse-
guir un bon balanç 
a les competicions 
que es van disputar 
durant els mesos 
de la primavera. 
Entre tots els resultats, va destacar el rendiment de la benjamina Xènia 
Jezequiel, les alevines Mía Carricondo i Ariadna Jezequiel i els cadets 
Nicole Carricondo, Guillermo Contijoch i Jordi Torruella | RJ
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Representació local a 
la Powerade Non Stop 
Barcelona-Donosti
El montcadenc José Luis Mar-
tín ha format part de l’equip de 
tres corredors de la botiga de 
bicicletes Tomás Domingo, de 
Barcelona, que va participar entre 
el 10 i el 12 de juny a la Powerade 
MTB Non Stop Barcelona-Sant 
Sebastià. Els ciclistes havien de 
recórrer els 770 quilòmetres que 
separen ambdues ciutats amb un 
total de vuit etapes, fent relleus i 
sense descansar. L’equip Tomás 
Domingo va fer el recorregut en 
un total de 31 hores, 38 minuts 
i 14 segons i va ocupar la tercera 
posició a la classifi cació de equips 
de tres corredors. Martín va con-
tribuir disputant tres etapes, fent 
un total de 260 quilòmetres | RJ

Martín, el primer de la dreta, amb el seu equip

PATINATGE
El Roller Can Cuiàs organitza una colorida 
festa al barri per acomiadar la seva temporada 

El Roller Can Cuiàs 
va organitzar el 17 
de juny una festa 
al barri per aco-
midar la tempo-
rada. L’activitat va 
incloure una exhi-
bició de patinatge 
i, posteriorment, 
l’AE Can Cuiàs va 
celebrar una ‘festa 
holly’ –foto  | RJ
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FUTBOL SALA
El cadet de l’EF Montcada acaba segon a la lliga 
i aconsegueix l’ascens a Segona Divisió 

TENNIS DE TAULA
Irene Aguado, del CTT La Unió, acaba al cinquè lloc al 
Campionat d’Espanya de la categoria pre-benjamina

El cadet de l’EF 
Montcada jugarà 
la propera tempo-
rada a 2a Divisió. 
L’equip de Marc 
Tribaldos, que va 
ser segon al grup 
3r de 3a amb 55 
punts, ha pujat 
perquè va ser un 
dels millors segons 
de la categoria  | RJ R
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.....Viu l’Esport................

Un total de 536 alumnes partici-
pen als Casals Esportius d’Estiu 
que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i que 
van començar el 27 de juny. Els 
casals s’allargaran durant el seu 
primer torn, al qual s’han inscrit 
341 nens i nenes –51 al campus 
de futbol–, fi ns al 15 de juliol. 
L’estadi de la Ferreria, el pavelló 
Miquel Poblet, la Zona Esportiva 
Centre i l’escola Reixac són els 
equipaments on es poden practi-
car diferents esports com futbol, 
bàsquet, handbol, voleibol, rugbi, 
futbol sala, jocs de grup, ritmes 
d’estiu, bàdminton o natació. 

El segon torn del casal, amb 195 
alumnes (27, de futbol), es farà 
entre el 18 i 29 de juliol. La infor-

mació sobre places disponibles es 
pot consultar a l’ofi cina de l’IME 
(c/ Tarragona, 32).

IME

Uns 400 alumnes participen enguany
als Casals Esportius municipals
Van començar el 27 de juny i s’allargarà, en dos torns, fi ns al proper 29 de juliol

Un grup d’infants del Casal Esportiu d’Estiu juguen al korfbal a la pista exterior del col·legi Reixac
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Rafa Jiménez | Montcada

El Trofeu Vila de Montcada es 
disputarà el 14 de juliol, a les 
19h, a la piscina descoberta de la 
Zona Esportiva Centre. Les ins-
cripcions, al preu de 2 euros, es 
poden fer fi ns al dia 12 a les ofi ci-
nes de l’IME (c/Tarragona, 32). 
D’altra banda, Montcada Aqua 
acollirà el 10 de juliol una nova 
edició del Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple. El salt conjunt es farà a 
les 12h | RJ 

Arriba una nova 
edició del Trofeu 
Vila de Montcada
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El CD Montcada va tancar la 
temporada entre el 17 i el 19 de 
juny amb l’organització del III 
Torneig Vila de Montcada que 
va comptar amb la participació 
de tots els equips del planter, des 
de barrufets fi ns a juvenils. La 
única incidència es va produir 
amb la pluja que va caure el dia 
18 per la tarda i que va obligar 
a suspendre el tringular del ca-
det B. Els clubs convidats van 
ser UA Horta, Fundació Grama, 
CE Sant Gabriel, FC Santboià, 
AE Pere Gol, Montanyesa i UE 
Sant Andreu | RJ  

FUTBOL

El CD Montcada tanca la temporada 
amb el III Torneig Vila de Montcada
Durant tres dies, es van disputar una quarantena de partits a l’estadi de la Ferreria
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> El CG La Unió acomiada el curs amb el festival
Un centenar de gimnastes va participar al festival de fi nal de curs que 
el CG La Unió va fer el 19 de juny al pavelló Miquel Poblet. Entre les 
esportistes, hi havien nenes d’entre 4 a 17 anys i sèniors, d’entre 18 a 
40 anys. Els grups del club van realitzar diferents coreografi es i van fer 
ballar al públic que va omplir la grada principal del pavelló | RJ

> Homenatge a les ‘chicas cocodrilo’ de La Salle
El CD Montcada va reconèixer durant el seu torneig la gran temporada de 
l’infantil femení del CH La Salle. Les lassal·lianes van rebre el passadís de 
les campiones i van ser obsequiades amb una placa commemorativa | RJ    

KORFBAL
Aitana i Pau Segura (AEE Montserrat Miró), escollits 
com el millors jugadors cadets de Catalunya

Aitana i Pau Segura, germans 
que formen part de l’AEE Mont-
serrat Miró, han estat escollits per 
la Federació Catalana de Korfbal 
com els millors jugadors de la 
categoria cadet de la temporada 
2015-2016. El dos montcadencs 
van rebre el seu guardó el 18 de 
juny en una gala que es va cele-
brar a Sant Adrià del Besòs | RJ
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El club Shi Kan va organitzar el 18 de juny el seu tradicional festival 
de fi nal de temporada que va comptar amb la participació d’uns 150 
nens i nenes del mateix del club i d’alguns col·legis que van oferir una 
exhibició de les seves habilitats al públic que es va acostar al pavelló 
Miquel Poblet | RJ

> El Shi-Kan reuneix uns 150 karateques

HANDBOL
Josep Quirós (BM Granollers) disputa dos partits 
a França amb la selecció espanyola de promeses
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El montcadenc Josep Quirós, del 
BM Granollers, va participar amb 
la selecció espanyola de prome-
ses als dos partits amistosos que 
es van disputar el 24 i 25 de juny 
contra França a Dijon. Espanya 
va guanyar els dos enfrontaments 
(31-35 i 22-27) i el montcadenc 
va contribuir amb un gol en el se-
gon partit | RJ
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Irene Aguado, jugadora del CTT 
La Unió, va ser cinquena al Cam-
pionat d’Espanya Pre-benjamí 
que es va disputar entre el 25 i 
26 de juny a Blanes. La montca-
denca va ser la millor jugadora 
catalana i va caure eliminada als 
quarts de fi nal després de supe-
rar la primera fase i l’eliminatòria 
dels vuitens de fi nal | RJ



Andreu Garcia
Enamorat de la muntanya. Andreu García, amb només 23 anys, forma part de la junta direc-
tiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), on és el coordinador de senders. 
Aquest jove, que fi ns al passat mes d’abril era el president del Centre Excursionista de Montcada 
El Cim i ara continua vinculat a la junta com a vocal, vetlla perquè els 11.000 km de camins que hi 
ha a Catalunya estiguin en bon estat per tal que els excursionistes els puguin recórrer en les millors 
condicions. Malgrat els esforços, el nombre d’accidents i rescats s’ha incrementat en un 70% en 
els darrers tres anys, especialment durant els mesos de juliol i agost a causa de l’augment d’usuaris 
de la muntanya, cada vegada més inexperts, que venen atrets per les campanyes de promoció de 
la natura i els esports d’aventura. 

‘Tenim un ric patrimoni 
natural que hem de cuidar’

En què consisteix la seva feina a 
la Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya?
Estem a la seu central de la FEEC, 
a les Rambles de Barcelona, i des 
d’aquí controlem les incidències, 
les variacions, els accidents i els 
rescats a la xarxa de camins de 
Catalunya, que és molt extensa. A 
l’estiu és quan tenim més feina per-
què cada vegada hi ha més perso-
nes afi cionades a la muntanya que 
surten a fer senderisme o a practi-
car algun esport d’aventura.
La gent s’ho pensa dues vegades 
abans de sortir a la muntanya sen-
se assegurança?
No, fi ns i tot hem rescatat turistes 
xinesos que anaven pels camins de 
Montserrat amb xancletes. Els res-
cats són molt cars, poden arribar a 
costar entre 3.000 i 6.000 euros, 
sobretot quan ha d’intervenir un he-
licòpter. Per això, es recomana dis-
posar de la llicència federativa, que 

cobreix totes les despeses. Hi ha de 
diferents tipus segons l’activitat i, 
fi ns i tot, es poden contractar per 
un sol dia.
Quines recomanacions faria per 
gaudir de la natura sense riscos?
S’ha de portar la roba i el calçat 
adequats i una petita farmaciola. 
També és important anar ben equi-
pats amb aigua i aliments per no 
deshidratar-se. Es recomana anar 
acompanyats i comentar a algun 
familiar o amic la ruta que es té 
previst fer.
Quina és la zona on es fan més 
rescats?
El 85% dels rescats es fan als Pi-
rineus i la muntanya on fem més 
serveis és el Pedraforca. L’ascens 
és bastant accessible, però el des-
cens per la tartera és perillós si no 
es porta el calçat adequat. I allà dalt 
només es pot fer el rescat amb he-
licòpter.
Reben trucades de gent que s’ha 

perdut enmig de la muntanya?
I tant! Es recomanable portar un 
mapa o el GPS del mòbil. Abans de 
començar l’excursió es pot trucar 
a la FEEC per rebre informació de 
l’estat dels camins i de quina és la 
millor ruta. 

S’ha perdut alguna vegada?
Ja, ja, ja. Sí, va ser al 2010 amb una 
excursió del Cim. Vam estar perduts 
unes 6 hores pels ecos de Montse-
rrat. Un noi que vam trobar ens va 
dir quin era el camí de tornada.
Què ha de fer una persona que es 
perd o s’accidenta a la muntanya?
En primer lloc, no perdre la calma. 

Sabem que és difícil, però és impor-
tant. En segon lloc, trucar al 112, 
funciona els 365 dies de l’any.
Els senders de Catalunya estan en 
bon estat?
Només la meitat de la xarxa està 
ben cuidada, registrada i senyalit-
zada, però no es pot arribar a tot 
arreu per falta de recursos econò-
mics. Tenir els senders en bon estat 
també contribueix a reduir el risc 
d’incendi.
Quin són els senders més coneguts 
del municipi? Estan en bon estat?
Tenim la PR35 (petit recorregut), 
des de Montcada fi ns al Papiol, 
que està molt neta. També hi ha 
la GR92, de gran recorregut, que 
és la més popular de Catalunya. El 
tram de Montcada va des del po-
blat ibèric de les Maleses fi ns al 
nucli urbà. Es vol canviar el trajecte 
perquè la pujada fi ns al jaciment és 
molt pronunciada i s’han produït di-
verses caigudes. 

Tenim senders locals?
I tant! Tenim un de Montcada a 
l’ermita de Reixac i un altre que 
comença en aquest punt i arriba 
fi ns a les Maleses. Montcada és un 
dels municipis del Vallès amb més 
zona boscosa, tenim un ric patri-
moni natural que hem de cuidar 
però, a la vegada, també l’hem de 
donar a conèixer i posar-lo a l’abast 
de la ciutadania. Estaria bé fer més 
senders locals, sobretot pensats per 
gaudir en família. Estem estudiant 
fer-ne un a la part de la zona 21 de 
Terra Nostra, a la serra de Collse-
rola. 
La FEEC té algun altre projecte 
previst a Montcada?
Sí. La GR3, que comença a Núria, 
als Pirineus, i acaba a Montmeló. 
Esperem que aquesta gran ruta 
fi nalitzi aviat al mar, a Sant Adrià, 
passant per la llera del riu Besòs. 
L’objectiu és que una etapa acabi a 
Montcada.

“Els rescats són molt 
cars, sobretot quan 
intervé un helicòpter, 
per això es recomana 
tenir una assegurança”

coordinador de senders de la FEEC

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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