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Festa a tot color
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El Ministeri de Foment i l’Ad-
ministrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) han ratifi cat 
el seu compromís amb Montca-
da i Reixac per tal que les obres 
del soterrament de la línia de 
tren de Portbou (R2) al seu pas 
per la ciutat comencin al 2017. 
El passat 18 de maig, va tenir 
lloc a Madrid la primera reunió 
del grup de treball sobre l’exe-
cució del projecte en què també 
van participar representants de 
la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona. 
El secretari d’Estat d’Infraes-
tructures, Transports i Habitat-
ge, Manuel Niño, va rebre una 
delegació del govern, formada 
per l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E) i els regidors Jor-
di Sánchez (ERC) i Ana Ballesta 
(Círculo Montcada) a més de la 
directora de l’Àrea Territorial, 
Marta Bunyesch. Per part del 
Ministeri hi va assitir el sotsdi-
rector, Jorge Ballesteros, i d’Adif, 

el director de projectes, Eduardo 
Molina. Finalment representant 
la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona hi eren el secreta-
ri general d’Infraestructures i 
Mobilitat, Ricard Font, el direc-
tor d’Infraestructures de Mobi-
litat Terrestre, Xavier Flores, i 
el gerent adjunt de mobilitat i 
infraestructures del consistori 
barceloní, Manuel Valdés.

Compromisos. Els ajuntaments 
de Montcada i Barcelona i la 
Generalitat van presentar al 
Ministeri i a Adif un esborrany 
del conveni per tirar endavant 
les obres del soterrament. Els 
representants de l’Estat van co-
mentar que havien d’estudiar 
el document, sobretot alguns 
aspectes com el fi nançament i 
les plusvàlues. El document pro-
posa que Foment es faci càrrec 
de la urbanització dels terrenys 
que quedin alliberats un cop se 
soterrin les vies. 
Respecte el fi nançament de l’ac-
tuació, pressupostat en 350 mi-
lions d’euros, la Generalitat s’ha 
ofert a sufragar el 100% de les 
obres del soterrament a compte 
de la disposició addicional terce-
ra, és a dir, del deute que el go-
vern estatal té amb la Generali-
tat. “Estem contents de com ha 
anat la reunió perquè ha ser-
vit per ratifi car la voluntat del 
govern central de començar 
les obres l’any vinent. S’han 
compromès a enviar-nos una 
proposta per escrit aquest ma-
teix mes”, ha explicat l’alcaldes-
sa, qui ha avançat que ara es 
formarà una comissió de treball 
i de seguiment de caràcter tècnic 
per actualitzar els projectes que 
es va fer fa quatre anys a la nor-
mativa vigent.  La intenció mu-
nicipal és que el conveni estigui 
signat abans de les eleccions ge-
nerals del 26 de juny “per tal de 
deixar lligat el tema en el cas 
que hi hagi canvi de govern”, 
ha manifestat Campos.

Plataforma. A falta de conèixer 
els detalls de la trobada amb Fo-
ment, la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total (PTJST) es 

mostra “expectant i moderada-
ment optimista” i destaca la im-
portància històrica que s’hagin 
assegut a la mateix taula repre-
sentants polítics i tècnics de totes 
les institucions implicades. El 

portaveu del col·lectiu, Ramon 
Bueno, considera que “és un 
canvi signifi catiu que recupera 
les expectatives que van obrir 
els acords del 2007”. El 25 de 
maig la PTJST farà una assem-

blea informativa a l’Abi (20h) a 
la qual convidarà els represen-
tants del govern municipal per-
què expliquin com va anar la 
reunió convocada pel Ministeri 
de Foment. 

Actualitat
laveu.cat

CAMPANYA DE LA PLATAFORMA
La PTJST convida la ciutadania a divulgar a 
les xarxes socials fotografi es amb la pancarta 
pel soterrament i l’etiqueta #SoterramentAra

SOTERRAMENT DE L’R2

Les administracions implicades posen 
el fi l a l’agulla per concretar el projecte
La Generalitat s’ha ofert a pagar fi ns i tot la totalitat de les obres a compte del deute que el govern central té amb Catalunya
Sílvia Alquézar | Redacció

El Ministeri de Foment 
s’ha compromès a enviar 
una contraproposta al 
conveni de l’Ajuntament 
abans que acabi maig

‘El soterrament és el futur de Montcada’ 
és el lema de la placa que es va desco-
brir el 15 de maig a l’edifi ci municipal 
del carrer Bogatell amb motiu de la in-
auguració del mural de l’artista urbà Roc 
Black Block, que recrea una imatge de 
com serien les vies soterrades. L’acte, 
inclòs al programa de la Festa Major, va 
comptar amb els parlaments de l’alcal-
dessa Laura Campos i del portaveu de 
la Plataforma Tracte Just Soterrament 
Total,  Ramon Bueno, que es van mos-
trar esperançats amb la possibilitat que 
el projecte tiri endavant ara que hi ha 
hagut un canvi de posicionament per 
part del govern espanyol arran de les darreres mobilit-
zacions ciutadanes. Després dels parlaments, als quals 
van assistir regidors dels diferents grups municipals amb 
representació al Ple –imatge superior–, els Castellers de 
Montcada i Reixac i la colla de Terrassa van aixecar un 
pilar de dol davant del mural i es va descobrir una placa 
que explica l’origen de la reivindicació.
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OBRA REIVINDICATIVA

El mural de Roc Black Block, ofi cialment inaugurat

La primera reunió de la comissió de treball pel soterrament creada pel Ministeri de Foment es va fer el 18 de maig a Madrid

Campanya a les xarxes. La PTST ha posat en marxa 
la campanya ‘Compromís amb el soterrament, donem 
la cara’, amb l’objectiu que ciutadans de diferents 
àmbits i col·lectius divulguin a les xarxes socials fo-
tografi es seves amb la pancarta de reivindicació del 
soterrament amb l’etiqueta #SoterramentAra. La ini-
ciativa està tenint molt bona acollida | LG
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PÀG. 07

TURÓ DE MONTCADA
L’actuació per eliminar el barraquisme 
a la muntanya i al sector de Can Tapioles 
està gairebé enllestida

CONCURSOS PÚBLICS

La CUP denuncia indicis d’irregularitats 
en contractes licitats per l’anterior govern
El partit traslladarà a la Guàrdia Civil i a l’UDEF contractes fets pel consistori a empreses vinculades a Iniciatives i Programes

La CUP, amb un regidor a l’opo-
sició, ha anunciat que traslladarà a 
la UDEF, la unitat de delictes eco-
nòmics de la Policia Nacional, i a la 
Guàrdia Civil 18 contractes adju-
dicats per l’anterior govern –entre 
els anys 2005 i 2015– a l’empresa 
Iniciatives i Programes i a la seva 
fi lial Educare XXI, investigades a 
Tarragona i a altres municipis en 
el marc de l’anomenat cas Inipro. 
L’afer arrenca d’una denúncia 
cursada per la CUP Tarragona 
al 2013 i respon a un presumpte 
delicte d’alteració de concursos 
públics i tràfi c d’infl uències. 

Els contractes sobre els quals 
el grup cupaire diu tenir indicis 
d’irregularitats estan vinculats a 
l’Àrea Social i pugen en total a 
més de 7 milions d’euros. Educa-
re XXI  és l’empresa que gestiona 
les escoles bressol municipals.
“No posem en dubte que els 
serveis facturats s’hagin pres-
tat, el que ens fa malpensar és 
la manera en què aquesta em-
presa i les seves fi lials han estat 
contractades”, ha dit el regidor 

de la CUP, Gonzalo Garcia. 
L’edil ha criticat que en alguns 
dels concursos negociats convo-
cats pel consistori es convidés 
tres fi rmes totes elles vinculades 
al mateix grup empresarial i tam-
bé la modifi cació de plecs durant 
la fase de licitació, entre d’altres 
qüestions. Per tot plegat, el grup 
ha reclamat al govern municipal 
que s’impliqui en la investigació. 

Resposta del govern. L’executiu 
local, format per ICV-EUiA-E, 
ERC i Círculo Montcada, ha 
facilitat a la CUP la informació 
sol·licitada tot i que ha dit en un 
comunicat que no veu irregulari-
tats en els expedients sota sospi-
ta. Al marge de quin sigui el re-
sutat de la investigació, el govern 
sí considera que l’anterior execu-
tiu va incòrrer en “males pra-
xis” i critica, per exemple, que 
contractés personal de confi ança 
per dirigir determinats serveis 
“desvirtuant el sistema de la 
funció pública”. L’equip de go-
vern actual es demarca d’aquesta 
manera de fer i posa èmfasi en 
l’aposta impulsada des de l’inici 
del mandat “per garantir els 
principis de  transparència i 
bon govern”. En aquest sentit, 
ha encarregat una auditoria ur-
banística i una altra econòmica, 
ha creat la unitat de contractació 
i ha aplicat mesures per millorar 
la custòdia de la documentació.

Pilar Abián/ Laura Grau | Redacció
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El govern considera 
que l’anterior executiu 
va incórrer en ‘males 
praxis’, però no veu 
indicis de delicte

04

Gonzalo Garcia, acompanyat de la responsable de comunicació de la CUP, Núria Jané, durant la roda de premsa feta l’11 de maig

Actualitat

“Tots els contractes de l’Ajuntament tramitats durant el 
temps que va governar PSC amb CiU van passar l’opor-
tú procés legal de contractació segons estipula la llei 
de contractes de les Administracions Públiques i tenen 
els seus corresponents informes d’Intervenció”. Amb 
aquesta contundència ha defensat la portaveu del PSC, 
M. Carmen Porro, la tasca feta per la coalició sòciover-
gent, davant les acusacions de presumptes irregularitats 
en matèria de contractació fetes per la CUP. Des de la 
convicció que no hi ha res punible, Porro ha instat el grup 
cupaire a denunciar directament a la Fiscalia qualsevol 
procediment que consideri que no es va fer correctament. 
En cas contrari, el PSC entén que el que està fent la CUP 
és “especular, sembrar dubtes i desprestigiar la labor 
de l’anterior govern com a estratègia política”. Porro ha 

afegit que fer acusacions falses té conseqüències i ha ex-
pressat el seu suport als tècnics municipals: “Hi ha molt 
bons professionals en aquest Ajuntament que han ve-
llat perquè tots els contractes estiguin en ordre”.
El grup de CiU, soci dels socialistes durant els quatre úl-
tims mandats, no ha estat tan taxatiu a l’hora de negar 
possibles irregularitats. Tampoc no considera que la de-
núncia feta per la CUP sigui un atac a la seva gestió. “No-
saltres no sabem si hi ha o no irregularitats, això ho ha 
de dir la justícia”, ha puntualitzat el seu portaveu, Joan 
Carles Paredes. Per tal d’esvair dubtes, Paredes insta el 
govern a col·laborar amb la possible investigació de l’afer: 
“Per davant de tot hi ha la presumpció d’innocència, 
però el millor és que el consistori posi a disposició de la 
justícia els esmentats contractes” | PA

RESPOSTA 
El PSC defensa la seva gestió i insta els cupaires a anar a 
la Fiscalia en comptes de fer especulacions i sembrar dubtes
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ERC, amb tres regidors a 
l’Ajuntament, va estrenar el 10 
de maig un nou local, al car-
rer Major 37, en un acte que 
va comptar amb la presència 
d’Anna Simó, secretària prim-
era del Parlament i diputada de 
JxSí, i Marc Sanglas, diputat de 
JxSí i secretari de Política Mu-
nicipal d’ERC. “Aquesta nova 
ubicació respon a l’objectiu de 
millorar la comunicació, tant 
amb la militància com amb la 
ciutadania, i explicar la gran 
tasca que estan fent els nostres 
tres regidors del govern”, va 
dir el secretari de la secció local, 
Oriol Ribas, referint-se a Jordi 
Sánchez, president de l’Àrea Ter-
ritorial; Montse Ribera, regidora 
de Serveis Generals i de Comerç 
i Turisme, i Salvador Serratosa, 
responsable d’Esports. 
Sánchez va manifestar la seva 
satisfacció per poder disposar 
d’un local més gran i de millor 
accessibilitat en una nova etapa 
“on la nostra voluntat és sumar 

més gent al nostre projecte i 
transformar el municipi des 
de la tasca de govern”, va dir. 
L’edil va criticar aquells que fan 
política sense una ideologia i va fer 
una crida a les seves bases perquè 
col·laborin a construir “una nova 
Montcada en el marc d’una 
nova república d’alliberament 
nacional”.
Sanglas va elogiar la tasca d’ERC 
al govern local i Simó, en clau 
electoral, va fer una crida a la par-
ticipació a les eleccions del 26 de 

juny. Precisament el dia 8 de maig, 
el Cafè Colon va acollir la fi lmació 
d’un espot de campanya protago-
nitzat pels diputats d’ERC a Ma-
drid Joan Tardà i Garbriel Rufi án. 

Mostra. El 20 de maig, el local 
d’ERC acollirà la inauguració de 
l’exposició itinerant ‘Llibertat! La 
lluita dels catalans pels drets so-
cials i nacionals’. L’acte (18.30h) 
comptarà amb la presència de Jo-
sep Huguet, president de la Fun-
dació Josep Irla.

Laura Grau | Montcada

INAUGURACIÓ

D’esquerra a dreta, Marc Sanglas, Oriol Ribas, Anna Simó i Jordi Sánchez
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ERC estrena un local més accessible 
a la seva militància i a la ciutadania
Anna Simó i Marc Sanglas assisteixen a l’acte de presentació del nou espai del partit

Ismael Hernández, nou 
primer secretari de la JSC
En substitució de Laura Muñoz, ara a l’executiva comarcal

Ismael Hernández, segon per l’esquerra, a la passejada en commemoració de la República
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RENOVACIÓ

Ismael Hernández, veí de Can 
Sant Joan de 23 anys d’edat i lli-
cenciat en Ciències Polítiques, és 
el nou primer secretari de la sec-
ció local de la Joventut Socialista 
de Catalunya ( JSC) a Montcada i 
Reixac, de la qual és militant des 
de fa quatre anys. El jove, que 
va ocupar el càrrec de secretari 
d’organització durant l’últim any 
i mig, va ser escollit per unanimi-
tat a l’assemblea ordinària que va 
tenir lloc el 4 de maig al local del 
PSC. Hernández pren el relleu 
de Laura Muñoz, actualment se-
cretària d’organització de la for-

mació al Vallès Occidental. La 
nova comissió executiva també 
compta amb Inés Fernández com 
a viceprimera secretària i Andrés 
García, secretari d’organització. 

Commemoració de la República. 
L’agrupació local del PSC va or-
ganitzar l’11 de maig una visita 
guiada per la Montcada republi-
cana a càrrec del cronista local i 
militant socialista Josep Bacardit, 
qui va explicar alguns dels esde-
veniments i anècdotes més desta-
cats d’aquest període històric en 
el marc de la celebració del 85è 
aniversari de la República. 

Pilar Abián | Redacció
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.....També és notícia......................................

CIMENTERA
Una delegació de la Generalitat encapçalada per la 
directora de Qualitat Ambiental visita Lafarge i el Turó

La directora general de Quali-
tat Ambiental de la Generalitat, 
Mercè Rius, va visitar el 5 de 
maig les instal·lacions de Lafar-
ge –imatge de la dreta. Acom-
panyada per Pere Poblet, sub-
director general d’Intervenció 
i Qualifi cació Ambiental, Rius 
va conèixer de primera mà 
l’empresa, la seva activitat i el seu comportament ambiental durant 
una visita de quatre hores que va estar guiada pel director de la fà-
brica, José Luis Coleto, i altres representants de la fi rma. La delegació 
també va visitar el Turó acompanyada pels responsables del Parc de 
la Serra de Collserola, així com per tècnics d’ACER, l’associació que, a 
través d’un acord de custòdia amb la cimentera, s’encarrega de man-
tenir i dinamitzar les activitats ambientals de l’espai. D’altra banda, una 
vintena de treballadors de Lafarge van recollir prop de 400 quilos de 
brossa al Turó durant la jornada ‘Let’s Clean’, que pretén conscienciar 
la població sobre la importància de no llençar residus a l’entorn | RJ
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DENÚNCIA
L’Observatori Territori Medi Ambient denuncia un episodi 
de pols a la cimentera i insta el govern a fer més controls

Un grup de voluntaris 
retira 300 quilos de 
deixalles del Ripoll
Una dotzena de voluntaris va 
participar el 7 de maig en les 
tasques neteja de la llera del riu 
Ripoll que va organitzar la Regi-
doria de Medi Ambient amb la 
col·laboració de l’entitat Montca-
da Som-Rius, en el marc de les 
jornades de conscienciació ‘Let’s 
Clean Up Europe’. L’actuació, 
que va comptar amb la participa-
ció de l’alcaldessa, Laura Cam-
pos, i el regidor de Medi Ambient, 
Sergi Martín, va permetre la reti-
rada de 300 quilos de brossa, la 
majoria envasos de plàstic, però 
també de restes de les obres de 
col·locació de la nova canonada 
d’aigües, pneumàtics i bidons. 
La jornada va fi nalitzar amb una 
plantada d’arbustos de ribera per 
contribuir a la recuperació del 
tram fi nal del riu | LG

Una veïna de Ripollet, 
perduda des del 
passat 6 de maig

Josefa Villaba, de 
63 anys i veïna 
de Ripollet, va de-
saparèixer el 6 de 
maig entre els lí-
mits de Cerdanyo-
la i Ripollet. Els dos 
dies posteriors a la seva desapari-
ció es van fer tasques de recerca al 
terme municipal de Montcada, a la 
zona de Mas Duran i Can Pomada, 
sense cap èxit | SA

CAN SANT JOAN
Alumnes de Ciències Ambientals de l’UB visiten el barri 
per conèixer la lluita veïnal per dignifi car el seu entorn
Dins del conveni de col-
laboració que tenen la facultat 
de Biologia de la Universitat 
de Barcelona i l’AV de Mont-
cada Can Sant Joan, el passat 
6 de maig, un grup d’alumnes 
de l’assignatura de Desenvolu-
pament Sostenible del grau de 
Ciències Ambientals va visitar 
el barri per conèixer de prime-
ra mà l’organització, el posicionament i el treball veïnal al voltant del 
Pla de barri de la Muntanyeta, la dignifi cació del Rec Comtal i la lluita 
contra la incineració de la cimentera Lafarge. Per a José Luis Conejero, 
president de l’AV, “l’interès de les universitats per la feina de l’entitat 
respon a la constància i la capacitat de comunicació del veïnat”. Per 
la seva banda, la professora Maria Àngels Alió, considera “important 
que el món acadèmic s’apropi als barris i conegui de forma pràctica el 
que es treballa a classe” | PA

RECUPERACIÓ DEL TURÓ
L’enderroc de les barraques que hi havia a la 
muntanya i a Can Tapioles, gairebé enllestit 

L’operació de neteja i eliminació del barraquisme que està duent a 
terme el Consorci del Parc de Collserola al Turó de Montcada i al 
torrent de Can Tapioles, iniciada l’any 2014, està gairebé fi nalitzada 
i ja només queden dues barraques dempeus. En les darreres setma-
nes l’actuació s’ha accelerat un cop s’han superat les difi cultats ju-
rídiques i socials que hi havia per desallotjar els ocupants de l’espai. 
“Esperem que en breu la ciutadania pugui gaudir d’aquest entorn 
natural un cop regenerat i que ha estat fi ns ara un focus de mar-
ginalitat”, ha dit el regidor de l’Àrea Territorial,Jordi Sánchez (ERC). 
La intervenció acabarà gràcies a l’aportació de 200.000 euros que 
farà l’Ajuntament de Barcelona en el marc del conveni que va signar 
amb el consistori de Montcada i els Consorcis del Besòs i del Parc 
Natural de la Serra de Collserola al 2014 per instal·lar al Torrent d’en 
Tapioles el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona 
(CAAB). Els 700.000 euros que Barcelona va destinar inicialment a 
l’actuació van resultar insufi cients per cobrir l’enderrocament de les 
construccions il·legals i la retirada de les deixalles | PA ÀR
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L’Observatori Territori Medi Ambient de Montcada i Reixac ha denunciat 
a través de les xarxes socials un episodi de pols el 16 de maig, al voltant 
de les 19.15h, a la cimentera Lafarge acompanyat de forts cops. El 
col·lectiu ha difós imatges de l’episodi que ha posat en coneixement 
de les autoritats locals a les quals ha instat a vetllar perquè les activitats 
que s’exerceixin al municipi no provoquin un impacte sobre el medi ni 
molèsties al veïnat. El col·lectiu demana al consistori que faci controls 
sense previ avís a empreses susceptibles de generar danys mediam-
bientals. En resposta a la denúncia feta per l’Observatori, Lafarge ha 
desmentit que es tracti de cap emissió i que, entre les 18 i les 19h del 
dia en qüestió, es van fer tasques de neteja habituals a la cimentera 
durant les quals el forn de la fàbrica va estar aturat | PA

QUEIXA
C’s exigeix millores urgents en l’asfaltat d’alguns 
carrers del centre que qualifi ca de ‘tercermundista’
Ciutadans, amb tres representants a l’oposició, ha denunciat en un co-
municat de premsa l’estat precari d’alguns carrers del nucli urbà que tit-
lla de “tercermundista i perillós”. El portaveu del grup, David Gerbolés, 
lamenta que el govern faci “cas omís” a les seves reclamacions i exigeix 
millores immediates. “A més del clot del carrer Clavell és inadmissible 
l’estat de l’asfaltat a la rotonda que connecta Jaume I amb el pont 
de la Roca”, ha afegit l’edil. El portaveu de C’s assenyala que la seva 
demanda respon a la del veïnat del sector i a motius de seguretat i insta 
el govern a atendre els problemes reals de la ciutadania | LR

Comencen les obres 
a la façana del Centre 
Cívic de Can Cuiàs
Les obres de reparació de la faça-
na del Centre Cívic de Can Cuiàs 
ja han començat i acabaran al 
mes de juliol. La intervenció s’em-
marca en el projecte d’ampliació 
de l’equipament municipal que 
es va remodelar l’any passat amb 
una subvenció de la Diputació de 
Barcelona i consistirà en la repa-
ració de totes les fi ssures existents 
i la pintura de la façana | RJ
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Assemblea de la 
plataforma contra 
la zona taronja
La plataforma que ha creat un 
grup de veïns de Montcada en 
contra de la instal·lació de la zona 
taronja al carrer Guadiana convo-
ca una assemblea que es farà el 
26 de maig, a les 18h, a la Casa 
de la Vila. A la reunió, els promo-
tors de la iniciativa informaran els 
assistents sobres els moviments 
que el grup ha fet fi ns ara i es 
plantejaran noves accions per al 
futur. La zona taronja – amb una 
cinquantena de places– va entrar 
en funcionament a fi nals d’abril 
i permet aparcar gratuïtament 
durant una hora en aquest carrer 
del centre | RJ

TREBALL
Promoció Econòmica posa en marxa un nou pla 
d’ocupació amb la contractació de sis operaris

Sis montcadencs en situació d’atur han començat a treballar aquest mes 
de maig per a l’Ajuntament en el marc dels plans d’ocupació que subven-
ciona l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que, a nivell local, desen-
volupa la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació. Els contractes, 
d’una durada de sis mesos, són per fer tasques de manteniment de parcs i 
jardins als sectors de la Llacuna de Mas Duran, la zona 21 de Terra Nostra, 
Cant Sant Joan, La Ribera, Montcada i Font Pudenta i per eliminar barreres 
arquitectòniques als passos de vianants dels polígons. La jornada laboral 
també inclou formació transversal i acompanyament tècnic.“Amb aquests 
plans d’ocupació volem, d’una banda, donar resposta a demandes ve-
ïnals fent actuacions repartides per tot el municipi i, de l’altra, donar 
un lloc de feina a persones que el necessiten i aconseguir que tinguin 
una major qualifi cació professional que els incrementi les possibilitats 
d’inserció laboral”, ha dit la regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, 
Ana Ballesta (Círculo Montcada) | PA

PLE DE MAIG
Abans de la sessió, l’Ajuntament explicarà als veïns els 
plans urbanístics previstos a Can Cuiàs i la Font Pudenta

El govern municipal convocarà dues reunions informatives, una al barri de 
Can Cuiàs (24 de maig, 18h, Centre Cívic) i l’altra, al de la Font Pudenta 
(25 de maig, 18h, local AV), per explicar projectes urbanístics que es trac-
taran a la sessió plenària del mes de maig (dia 26, 19.30h). En el cas del 
barri de Can Cuiàs, l’Àrea Territorial proposa la modifi cació del Pla General 
Metropolità (PGM) a la N-150, a l’alçada de l’empresa Klein, per tal de 
fer una rotonda amb accés al polígon industrial ja que actualment l’única 
entrada és la mateixa que hi ha per arribar fi ns al barri. Per dur a terme 
el projecte, el govern ha presentat una sol·licitud de subvenció a l’AMB. 
Pel que fa al barri de la Font Pudenta, s’explicarà als veïns la modifi cació 
del planejament al sector de la Muntanyeta; el conveni de cessió temporal 
dels propietaris del solar de l’antic restaurant de Manolo Flores per a ús 
del veïnat, i el projecte constructiu previst a l’espai de l’antiga fàbrica de 
motllures que s’enderrocarà en breu | PA
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PÀG. 10

DIA DE LA SALUT DE LES DONES
L’Ofi cina d’Atenció a la Dona ha elaborat 
un ampli programa d’activitats i xerrades 
per celebrar l’efemèride al municipi
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La preinscripció a les Escoles 
Bressol Municipals, amb 5 cen-
tres, s’ha tancat amb un total de 
157 sol·li cituds per a una oferta 
de 159 places de 0 a 3 anys. Mal-
grat que en xifres globals la de-
manda és inferior a les vacants, 
no tots els alumnes preinscrits te-
nen assegurat l’accés en la prime-
ra opció com succeix en alguns 
grups  de P1 i P2.   
Pel que fa als infants d’1 a 2 anys, 
no hi ha problemes de places al 
Font Freda, amb 19 inscrits per 
a 19 places; Camí del Bosc, amb 
3 infants per a 5 vacants; i Can 
Sant Joan, amb 7 alumnes per a 
13 llocs. En canvi, al Mitja Costa 
hi ha un excedent de 2 alumnes i 
a Can Casamada s’hi han apun-
tat 29 alumnes per a 18 places.  

D’altra banda, a P2, les EBM Mit-
ja Costa i Camí del Bosc, amb 6 i 
12 inscrits respectivament, no tin-
dran problema per acollir tots els 
alumnes sol·licitants. Per contra, 
no podran entrar tots els infants 

al Font Freda, amb 28 infants 
per a 14 places; Can Casamada, 
amb 17 inscrits per a 14 vacants; 
i Can Sant Joan, amb 10 alumnes 
per a 6 llocs. La regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA-E), ha dit 
que l’objectiu de l’Ajuntament és 
obrir nous grups a les escoles que 
disposin d’espai. “La decisió es 
prendrà en funció de les neces-
sitats de les famílies afectades”, 
ha explicat l’edil, qui també ha 
apuntat la possibilitat de fer aules 
mixtes, amb infants d’edats dife-
rents, per absorbir la demanda.  
En el grup de nadons, la situació 
és una altra, ja que la demanda 
no supera en cap cas l’oferta de 

places. En total, hi ha hagut 19 
preinscrits per a 39 vacants. Al 
Mitja Costa, Font Freda i Camí 
del Bosc hi entraran tots, mentre 
que a Can Sant Joan no es podrà 
obrir perquè només hi ha hagut 
una sol·licitud. A Can Casama-
da, amb 3 preinscripcions, es va-

lorarà l’obertura de l’aula, ja que 
no s’arriba al mínim. El 19 de 
maig es van penjar les llistes a les 
escoles amb els barems provisio-
nals, i el dia 25 es farà el sorteig 
per decidir l’ordre de les preins-
cripcions. Les llistes defi nitives es 
faran públiques el 27 de maig.

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Sílvia Alquézar | Redacció

La preinscripció a les EBM s’ha mantingut respecte el curs actual, amb 157 sol·licituds

Educació es planteja 
obrir nous grups 
segons les necessitats 
de les famílies

En alguns grups de P1 i P2 hi ha un excés de demanda i 
no es pot assegurar l’accés en la primera opció escollida

La preinscripció a les 
EBM es tanca amb un 
total de 157 sol·licituds Un total de 8 alumnes de primària 

i 5 de secundària de diferents 
centres de Montcada han quedat 
entre el 5% millor classifi cat a la 
21a edició de les  proves Can-
gur, organitzades per la Societat 
Catalana de Matemàtiques. A 
5è, la primera classifi cada local 
ha estat Mireia Hernàndez, de 
l’escola Reixac, que ha acabat al 
lloc 115, de 12.313 participants, 
amb 83’75 punts. En aquesta 
cate goria també cal destacar els 
resultats de Ruiheng Jin, del Gin-
esta (170); Paula Muñiz, del Fe-
dac Montcada (394) i Àlex Polo, 
del Font Freda (485), que també 
va quedar 3r de Catalunya al 
premi Pangea de matemàtiques 
al grup de 5è. 
Pel que fa al grup de sisè, amb 
12.561 participants, la millor 
classifi cada local ha estat Marta 
Gutiérrez, del Fedac Montcada, 
que ha quedat a la posició 97. 
Altres resultats destacats són els 
aconseguits per Cristian Rey, del 
Font Freda (165); Einar Pellicer, 
del Reixac (165) i Anna Parra, 
de l’Elvira Cuyàs (273). A 2n 
d’ESO, Ivan Gómez, de l’INS 
Montserrat Miró, ha estat el 60è, 
de 15.191participants. D’altra 
banda, a 3r d’ESO, Àngel Ros, 
també del Miró, s’ha classifi cat el 
223 d’un total de 15.067 partici-
pants. En batxillerat, a la catego-
ria de 1r, cal destacar el resultat 
d’Àlex Alcalà, de La Salle, que 
ha quedat el 196 d’un total de 
5.554 participants.

Bons resultats 
a les proves 
Cangur de 
matemàtiques
Sílvia Alquézar | Redacció

El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat obrirà el curs 
vinent a l’INS La Ferreria un 
tercer grup de 1r d’ESO per ab-
sorbir tota la demanda de pre-
inscripció, amb 87 sol·licituds, 
ja que, en un principi, el centre 
només oferia un total de 55 pla-
ces. D’aquesta manera, podran 
entrar en la primera opció esco-
llida tots els alumnes que han 
sol·licitat una plaça a qualsevol 
dels tres centres públics de la 
ciutat. El procés de preinscrip-

ció va registrar un total de 262 
instàncies per a 263 vacants. A 
l’INS La Ribera hi va haver 51 
sol·licituds per a 80 vacants i 
a l’INS Montserrat Miró es van 
registrar 104 peticions per a un 
total de 110 places. A l’escola 
concertada, el Ginesta de Can 
Cuiàs va rebre un excedent de 4 
alumnes, mentre que a La Salle 
hi va haver 12 preinscripcions 
per a una oferta de 14 places.
Pel que fa a P3, el Departament 
d’Ensenyament ja va confi rmar 

que mantindrà els mateixos 
grups que l’any passat, tot i el 
descens de la preinscripció. En 
total, hi va haver 329 sol·licituds 
per a una oferta de 372 places.
Les llistes d’admesos es pen-
jaran a les escoles i instituts el 
20 maig. La matrícula es podrà 
fer del 13 a 17 de juny per als 
alumnes d’infantil, primària i 1r 
d’ESO. Els estudiants de 2n, 3r 
i 4t d’ESO hauran de formalitzar 
la matrícula entre el 27 de juny i 
l’1 de juliol | SA

L’INS La Ferreria tindrà un tercer grup de 1r d’ESO el curs vinent 
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Prop de 400 alumnes de 4t 
d’ESO de tots els centres del mu-
nicipi va participar el 12 de maig 
a l’activitat educativa ‘Canvi de 
marxa’, impulsada per la Fun-
dació Mutual de Conductors 
amb el suport del Servei Català 
de Trànsit i la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Policia Local. 
La jornada, que va tenir lloc al 
Teatre Municipal, té per objec-
tiu conscienciar els joves d’entre 
14 i 18 anys sobre les causes i 
conseqüències dels accidents 
de trànsit i fomentar conductes 
responsables i d’autoprotecció 
en aquest tram d’edat.
L’activitat va començar amb la 
representació d’una conversa 
telefònica entre dues germa-

nes, una de les quals presencia 
un accident quan es dirigeix 
en cotxe cap a la discoteca i 
truca a l’altra, a qui li explica 

la situació. Durant el seu relat, 
s’intercalen vídeos informatius i 
també testimonis reals dels cos-
sos d’emergència que s’ocupen 
de la gestió més immediata de 
l’accident, així com de víctimes 
i familiars. 
L’objectiu de la iniciativa, que 
és la segona vegada que s’ha 
fet al municipi, és que les no-
ves generacions s’eduquin en 
la prevenció de la sinistralitat i 
l’adquisició de conductes que 
els protegeixin dels perills a la 
via pública i que els facin res-
ponsables. A l’acte van assistir 
la regidora de Salut Pública, 
Mar Sempere (Círculo); el pre-
sident de la Fundació Mutual, 
Joan Badenes, i el seu patró Jo-
sep Maria Ambròs.

Un dels testimonis que va parlar en la jornada

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

NOVETAT BIBLIOGRÀFICA
Lúa Todó presenta ‘Quan perdem la por’, un conte 
sobre un desnonament explicat per una nena

La biblioteca Elisenda va acollir el 5 de maig la presentació del con-
te ‘Quan perdem la por’, escrit per Lúa Todó. El llibre explica, des 
del punt de vista d’una nena de set anys, què signifi ca viure sota 
l’amenaça d’un desnonament i com n’és d’important que els ciuta-
dans s’organitzin per lluitar col·lectivament contra les injustícies, en 
referència a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). El llibre 
es pot trobar a les biblioteques i les escoles locals, on l’Ajuntament 
ha repartit els 45 exemplars adquirits. A la foto, Lúa Todó, amb l’edil 
d’Educació i un representant de l’editorial | LG
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EDUCACIÓ PÚBLICA
La FAMPA assistirà a la jornada comarcal en 
defensa de l’ensenyament públic i de qualitat 
La Coordinadora en defensa de l’ensenyament públic del Vallès Oc-
cidental, de la qual forma part l’Ajuntament de Montcada, organitza 
el 22 de maig a Barberà una jornada reivindicativa, de 10 a 15h, a la 
qual assistirà la Federació d’Ampa de Montcada. El programa inclou 
un debat al Teatre Municipal Cooperativa amb la participació de tots els 
grups parlamentaris i col·lectius del món educatiu perquè puguin ex-
posar les seves demandes. També hi ha previstes altres activitats com 
tallers i exposicions per donar veu a les reivindicacions de la comunitat 
educativa del sector públic | SA

DIA MUNDIAL SENSE TABAC
Salut Pública i els CAP se sumen a la ‘Setmana 
sense fum’ amb una campanya de conscienciació
La Unitat de Salut Pública de l’Ajuntament col·labora amb el CAP 
Montcada en la campanya ‘Setmana sense fum’ coincidint amb la 
celebració del Dia Mundial sense Tabac, que es commemora el 31 
de maig. En el marc del programa Salut i Escola, el servei PASSA 
informarà els joves dels instituts sobre els efectes nocius del tabac. 
D’altra banda, s’instal·laran taules informatives al carrer: el 23 de 
maig, a la rambla dels Països Catalans; el 24, al mercat ambulant 
de Can Sant Joan; i el dia 25, al mercat de Montcada Centre. Els 
dos CAP també faran campanya de difusió a través de les pantalles 
instal·lades als dos equipaments | LR

‘CANVI DE MARXA’

Alumnes de 4t d’ESO participen en un 
taller sobre conducció responsable
L’activitat és una iniciativa de la Fundació Mutual amb el suport de l’Ajuntament

CRISI HUMANITÀRIA
SOS Refugiats MiR col·labora amb la família del nen 
amb paràlisi cerebral que ha rebut asil a Espanya 
El col·lectiu ciutadà que està reco-
llint fons a Montcada per ajudar els 
refugiats que es troben a Grècia va 
fer una aportació de 1.200 euros per 
sufragar l’estada del petit Osman –a 
la foto– i la seva família a un hotel 
grec mentre esperaven que fossin 
traslladats a Espanya en qualitat 
d’asilats. Osman és un infant afga-
nès de set anys amb paràlisi cerebral 
que va arribar al camp de refugiats 
d’Idomeni el passat 10 d’abril després de fugir del seu país en 
guerra a mitjan del mes de març d’aquest any | PA

La Regidoria de Solidaritat i 
Cooperació organitza el 29 de 
maig a la plaça de la Ribera una 
jornada de comerç just i banca 
ètica sota el lema ‘Desconnec-
ta’t del capitalisme, instal·la’t 
a les alternatives’. El programa 
inclou una mostra d’entitats de 
cooperació i economia social 
i solidària. Hi ha confi rmada 
l’assistència de l’Associació So-
ciocultural d’Equatorians Resi-
dents a Montcada i Reixac, que 
recollirà donacions a canvi d’un 
llibre per ajudar els damnifi cats 
del terratrèmol de l’Equador; 
l’església evangèlica ‘es.porfe’, 
que també recaptarà material 
per al país centramericà; el grup 
Tercer Món Mataró, amb ven-
da i tast de productes de comerç 
just; la banca ètica Fiare, que 
donarà informació sobre aquest 
tipus d’entitat fi nancera; Creu 
Roja, amb ‘L’estenedor de les in-
justícies’; Taarof Bi Salam, amb 

dolços i informació sobre el Mar-
roc; SOS Refugiats MiR, que 
vendrà samarretes i farà un ver-
mut solidari per recollir fons per 
ajudar els refugiats de Grècia; i 
el grup de consum ‘Cistellaires 
el Brot’, que oferirà una mostra 
de productes ecològics de l’hort. 
El grup de Diables de Can Sant 
Joan inaugurarà la jornada amb 

una cercavila (11.30h). També 
hi ha previst, d’11 a 14h, jocs del 
món en format gegant i l’espec-
tacle de circ ‘Els exploradors de 
l’aigua’, a les 12.30h, a càrrec de 
la companyia CIRCulant, a més 
d’un taller d’henna, activitats in-
fantils i degustació de batuts de 
xocolata de comerç just per a 
tothom. 

A la jornada de comerç just hi haurà degustació de batuts com en l’edició de l’any passat 
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Sílvia Alquézar | Redacció

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

La plaça de la Ribera acollirà una 
jornada de comerç just i banca ètica  
‘Desconnecta’t del capitalisme, instal·la’t a les alternatives’ és el lema de la iniciativa
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L’Ajuntament celebrarà el Dia 
Mundial de la Salut de les Dones 
amb un programa d’activitats 
que va començar el 19 de maig 
amb una xerrada sobre la dona 
i l’activitat física, a Can Tauler. 
El dia 20, la Casa de la Vila 
acollirà (18.30h) la presentació 
del treball de recerca sobre el 
càncer de mama realitzat per 
alumnes de l’escola La Salle amb 
la col·laboració de l’entitat ‘Sin 
teta hay paraíso’.  D’altra banda, 
el dia 23, el naturòpata Diego 
García farà un taller-xerrada so-
bre la botiga de les nostres àvies: 
les plantes medicinals i l’aigua de 
mar, a les 18h, a l’Espai Kursaal. 
El dia 25, hi haurà una ponència 
sobre el fet de ser dona i la medi-
calització de la vida i la salut a càr-

rec de la doctora Margarita Ló-
pez, de l’entitat Centre d’Anàlisis 
i programes sanitaris. Serà a la 
Casa de la Vila, a les 18.30h. El 
cicle clourà amb la presentació 
del llibre ‘La cuina del Martinet’, 
una escola de Ripollet que ha fet 
un recull de receptes a càrrec de 
la cuinera montcadenca Àngels 
Puntas. Tindrà lloc el 2 de juny, 
a les 18h, al Centre Cívic l’Alzina 
de Terra Nostra.

Altres actes. El programa inclou 
altres propostes com un taller 
titulat ‘El meu cos, el meu terri-
tori’, que tindrà lloc el 24 i el 31 
de maig, de 18 a 20h, a la Casa 
de la Vila. Les persones interes-
sades es poden inscriure a través 
del telèfon 935 651 122 o bé per 
correu a l’adreça ofi cinadona@

montcada.org. El Centre Cívic de 
Can Cuiàs serà escenari d’un 
altre curset sobre sexualitat i 
menopausa, l’1 de juny, a les 18h, 
impartit per la sexòloga i educa-
dora social Lupe García. També 
hi ha programada una sortida 
sobre rodes a la platja, el 21 de 
maig, que començarà a les 10h, a 
la plaça Lluís Companys. 
Per la seva banda, el Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina or-
ganitza el 27 de maig una sessió 
de gimnàstica amb música, de 
16.30 a 19h, dinamitzada per la 
monitora Ana Segovia. Coin-
cidint amb l’efemèride, l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) i el complex esportiu 
Montcada Aqua fan jornada de 
portes obertes a les seves activi-
tats el 28 de maig.

Xerrades, sortides i tallers per 
reivindicar la salut de les dones
L’OAD ha organitzat un ampli programa d’activitats per celebrar la jornada

DIA MUNDIAL

Amb motiu de la commemora-
ció del Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, la Transfòbia i 
la Bifòbia, que se celebra el 17 
de maig, les escales de la Casa 
de la Vila van ser l’escenari 
de la lectura d’un manifest en 
defensa de la llibertat sexual i 
del moviment de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i 
Intersexuals (LGTBI). La regi-
dora de Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA-E), va obrir l’acte 
destacant que “per primera 
vegada en l’història, Montca-
da surt al carrer per dir prou 
a les agressions a membres 
del col·lectiu LGTBI” i va 
reafi rmar que la defensa de la 
llibertat sexual és i serà un dels 
eixos del treball de l’actual go-
vern municipal. “No tolerarem 
cap agressió per la condició 
sexual d’una persona, serem 

contundents amb la seva era-
dicació i animen les persones 
agredides a denunciar aquests 
fets”, va dir l’edil. Segovia va 
recordar que el Ple de gener 
de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb 
l’Observatori contra l’Homofò-
bia (OCH). En el moment de 
tancar aquesta edició, el 19 de 
maig, estava prevista la signatu-
ra del document i una xerrada 
a la Casa de la Vila a càrrec del 
president de l’OCH, Eugeni 
Rodríguez, per explicar la fun-
ció d’aquest organisme.

Manifest. Membres de l’Aula 
de Teatre de l’Ajuntament van 
llegir el manifest que dema-
na l’assignació d’una partida 
pressupostària per part de la 
Generalitat per atendre aques-
ta problemàtica i l’aplicació 
d’un règim sancionador per 

respectar les garanties de la llei 
11/2014 que defensa els drets 
del col·lectiu LGTBI amb l’ob-
jectiu d’eradicar l’homofòbia, la 
transfòbia i la bifòbia a la socie-
tat. L’escrit denuncia que mai no 
s’ha aplicat cap sanció adminis-
trativa per a les 113 denúncies  
relacionades amb la identitat 
sexual presentades durant l’any 
2015, exigeix mesures per llui-
tar contra l’assetjament escolar 
i reclama la igualtat en matèria 
d’educació i de salut per a les 
persones LGTBI, destacant 
l’especial vulnerabilitat de les 
persones grans que formen part 
d’aquest col·lectiu. 
L’acte del dia 17, que va aple-
gar una trentena de persones, 
va comptar amb la presència de 
la presidenta de l’Àrea Social 
de l’Ajuntament, Ana Ballesta 
(Círculo Montcada), i de repre-
sentants d’ERC –al govern–, 
PSC i Ciutadans –a l’oposició.

Nota de les JERC. Les Joventuts 
d’Esquerra han condemnat els 
actes homòfobs i d’exclusió 
cap al col·lectiu LGTBI en un 
comunicat en què també ha 
rebutjat la patologització de 

les diferents manifestacions se-
xuals. “Donem tot el nostre 
suport i ajuda en defensa de 
les persones que pertanyen al 
col·lectiu LGTBI”, explica la 
formació. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Rafa Jiménez | Montcada

DIA MUNDIAL CONTRA L’HOMOFÒBIA

Alumnes de l’Aula de Teatre de l’Ajuntament van llegir el manifest en defensa del col·lectiu LGTBI

El consistori ratifi ca el compromís 
en defensa del col·lectiu LGTBI
El dia de l’efemèride es va penjar la bandera multicolor al balcó de la Casa de la Vila
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La CUP organitza la 
xerrada ‘El negoci de 
les menstruacions’ 

La CUP organitza el 20 de maig 
al Casal El Brot (20h) la xerrada 
‘El negoci de les nostres mens-
truacions. Aportacions feministes 
a la salut sexual i reproductiva’, 
a càrrec de la metgessa Montse 
Catalan i la regidora de la CUP 
Manresa Gemma Tomàs, on la 
formació va presentar una mo-
ció al Ple de l’Ajuntament per 
parlar del mitjans alternatius de 
recollida del sagnat. La CUP vol 
generar un debat sobre com es 
mercantilitza el cos de les dones 
a nivell famacològic | SA

Sortida al delta del 
Llobregat adreçada 
a la gent gran
En el marc del programa munici-
pal ‘La gent gran es mou’, l’Àrea 
Social de l’Ajuntament organitza 
quatre sortides entre els mesos 
de maig i juliol. El 26 de maig 
hi ha prevista una excursió per 
conèixer el delta de Llobregat, 
un espai natural de gran valor 
ecològic amb unes condicions 
de fl ora i fauna excepcionals. 
D’altra banda, el 14 de juny hi 
ha programada una visita i un ta-
ller creatiu al Museu Picasso de 
Barcelona i, el dia 16, una sorti-
da a les mines de sal de Cardo-
na. Tancarà el trimestre la visita 
a la fàbrica de l’Anís del Mono, a 
Badalona, el proper 21 de juliol. 
Les excursions costen 6 euros i 
cal fer la inscripció a l’Àrea Social 
de l’Ajuntament | SA

L’OAD fa un taller per 
enfortir les capacitats 
com a dones 
L’Ofi cina Atenció a la Dona (OAD), 
situada a la Casa de la Vila, orga-
nitza un taller sobre l’enfortiment 
de manera col·lectiva de les ca-
pacitats com a dones. Les sessi-
ons tindran lloc el 24 i el 31 de 
maig, de 18 a 20h, a la Casa de 
la Vila. Les inscripcions s’han de 
fer a l’OAD, trucant al telèfon 935 
651 122 o bé enviant un correu 
electrònic a l’adreça ofi cinado-
na@montcada.org. El taller és 
gratuït. D’altra banda, l’OAD tam-
bé organitza al maig un taller so-
bre alfabetització informàtica | SA

L’edil de la CUP a Manresa Gemma Tomàs
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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.

Agenda
laveu.cat/agenda

JORNADA DE COMERÇ JUST
Regidoria de Cooperació 
i Solidaritat

29 DE MAIG, 10 A 14H
PLAÇA DE LA RIBERA

20 l divendres
Inauguració. Exposició ‘Llibertat! La lluita 
dels catalans pels drets socials i nacio-
nals’. Hora: 18.30h. Lloc: Local d’ERC 
(Major, 37).

Xerrada. ‘El negoci de les nostres 
menstruacions. Aportacions feministes 
a la salut sexual i reproductiva’. Hora: 
19.30h. Lloc: Casal Popular El Brot. Or-
ganitza: CUP Montcada.

21 l dissabte
Concert. Lluís Coloma presenta el disc 
‘Boogie Wins Again’. Hora: 13h. Lloc: 
Bar Montcata Vins (Besòs, 27).

Espectacle. Màgia al Gran Casino de 
Terra Nostra. Hora: 18h. Gratuït.

Dansa. ‘Mosaic’, a càrrec de l’Esbart 
Marboleny. Hora: 19h. Lloc: La Unió de 
Mas Rampinyo.

22 l diumenge
Visita. ‘El gremi dels sabaters’. Hora: 
11h. Lloc: Plaça Nova de Barcelona. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Espectacle. Ball infantil i karaoke. Hora: 
12h. Lloc: Plaça de la Ribera. 

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Ai-
gües’. Hora: 12h. Organitza: Museu.

24 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘A la pintura’ de 
Santiago Raigorodsky. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal.

25 l dimecres
Xerrada. ‘Ser dona no és una malaltia 
crònica’, a càrrec de la metgessa Mar-
garita López.  Hora: 18.30h. Lloc: Casa 
de la Vila.

Efemèride. Trobada a la biblioteca de 
Can Sant Joan amb motiu del 25è ani-
versari. Hora: 19h (veure pàgina 17).

Assemblea. De la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total. Hora: 20h. Lloc: Abi.

26 l dijous
Assemblea. Casal Gent Gran Casa de la 
Mina. Hora: 17.15h.

Xerrada. Màrius Serra, escriptor. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Assemblea. Sobre les zones taronja. 
Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.

Reunió. Ple ordinari de maig. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

27 l divendres
Montcadasons. The Risas i Broken 
Hearts.  Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 

29 l diumenge
Jornada. De comerç just. Hora: 10 a 
14h. Lloc: Plaça de la Ribera. 

1 l dimecres
Espectacle. Mag Atxís. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

2 l dijous
Inauguració. Festa de la cervesa (fi ns 
al 5 de juny). Lloc: Davant del pavelló 
Miquel Poblet.

3 l divendres
Montcadasons. Brigitte Emaga & Soul 
Band, L’home Invent i Simm. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros.

EXPOSICIÓ
‘Els Moncada 
a Montcada. 
Deu segles d’història’ 

Fins al 4 de juny

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

Telèfons d’interès Farmàcies

20 21 22

27 28 2924 25 2623
J.Vila C.Pardo C.PardoJ.Relat Rivas J.DuranV.Nieto

R.Miró

El Punt Recasens V.NietoR.Miró

1 32

El Punt El Punt

4 5

maig/juny

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

30 31
J.Relat Rivas Rivas

sala 
principal

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

29  DE MAIG
WWW.BESOS.CAT

XIV BICICLETADA PEL BESÒS
Organitza: Consorci per la Defensa 
de la Conca del Besòs

EXPOSICIÓ
A LA PINTURA
Santiago Raigorodsky
24 de maig, 19.30h

EXPOSICIÓ
COPS I SOCS 
de l’Escola de Talla 
i Escultura
Fins al 10 de juny

MONTCADASONS
THE RISAS I BROKEN HEARTS
27 de maig, 22h
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Agraïments d’un mestre
Vaig arribar a Montcada al 1975 amb 
només 20 anys procedent d’un poblet 
de Lleida per treballar com a professor 
a l’escola Cervantes de Can Sant Joan. 
L’any 1980 em van traslladar a l’escola 
Mitja Costa, on vaig treballar 16 anys. 
La resta de la meva feina com a do-
cent he estat a l’institut La Ribera. Ara, 
40 anys després, arriba el moment de 
la jubilació. Han estat molts anys de 
dedicació a Montcada que m’han per-
mès conèixer, acompanyar i ensenyar 
moltes persones dels diferents barris, 
tots ells amb les seves singularitats. 
Primer, dedicat a l’educació primària i, 
després, a la secundària, hem evoluci-
onat junts, també en la meva manera 
d’entendre i exercir la professió. Crec 
que un mestre ha de ser proper, humà, 
humil, exigent amb els seus principis i, 
sobretot, generós i comprensiu. Espe-
ro haver-ho aconseguit.
Vull agrair als meus alumnes, als seus 
pares i avis, als meus companys de pro-
fessió, a tots els treballadors i respon-
sables polítics de l’Ajuntament, l’ajuda 

rebuda i l’acolliment que sempre m’han 
dispensat. Per això mai em vaig plan-
tejar treballar en un altre municipi ni 
tornar a la meva estimada Lleida. Crec 
que, entre tots, m’heu ajudat a créixer i 
millorar com a persona i professional. 
Em jubilo, sí, però vull manifestar la 
meva voluntat de continuar col·laborant 
amb Montcada i la seva gent. Sempre 
que vulgueu, em tindreu al vostre ser-
vei. També demano disculpes a tots els 
alumnes que no he sabut entendre i a 
totes aquelles persones que us heu po-
gut sentir ofeses en algun moment. Per 
últim, citant l’actor Quim Masferrer, us 
vull dir: “Gent de Montcada sou molt, 
molt, molt bona gent“,  i afegeixo  “no 
permeteu que us canviïn la vostra ma-
nera de fer i de ser”. Moltes gràcies.

Pere Cisquella
Montcada

Opinions ofensives
Adreço aquest escrit al Consell de Re-
dacció de La Veu. He llegit en el darrer 
número, l’opinió dels grups polítics amb 
representació al Ple i especialment la 

representant del PP respecte a la qual 
voldria dir quatre paraules. Tothom pot 
expressar les opinions que vulgui però 
sempre dins unes normes establertes. 
Ja no dic amb la deguda educació, sinó 
seguint les normes que s’indiquen en 
la mateixa Veu  “normes bàsiques de 
conducta i cortesia públiques”. 
El fet que es tolerin expressions com 
“maleïda independència de Catalunya” 
és un insult a tots els que defensem la 
llibertat del nostre poble de manera pa-
cífi ca i democràtica. Si acceptem com 
a normals aquestes paraules ofensives, 
entrem o podem entrar en una espiral 
de violència escrita i no escrita en detri-
ment de la nostra incipient democràcia. 
Pel bé del nostre país i de la convivència 
municipal, agrairé s’evitin aquestes ex-
pressions ofensives en la nostra revista 
municipal que vostès dirigeixen.

Esteve Recasens
Terra Nostra 

Cáncer de mama
Desde la entidad ‘Sin teta hay paraiso’ 
(STHP) queríamos dar públicamente 

las gracias por la acogida (cada vez 
mayor) que recibimos año tras año en 
la Fira de Sant Jordi. También agra-
decer a la Dra Minerva del Gabinete 
Odontológico el habernos elegido como 
‘Sonrisa del año’ y donarnos 800 euros. 
No dudéis que conseguiremos sonrisas 
con vuestra aportación que destinare-
mos a ayudar a muejeres con la en-
fermedad que también soportan unos 
daños colaterales (paro, etc).
Desde STHP facilitamos tarjetas-regalo 
de alimentación en supermercados, 
sujetadores y cremas específi cas, 
además de la ayuda moral que cada 15 
días ofrecemos en el CAP Les Indianes 
a enfermas y familiares. Adelantaros 
también que tenemos previsto para fi -
nal de año una donación por determi-
nar para la investigación del cáncer de 
mama metastático en el hospital Valle 
de Hebrón. Gracias por ayudarnos a 
conseguir muchas sonrisas y a facilitar 
la batalla a tantas mujeres. Sin teta, hay 
paraíso, indiscutiblemente.

Sole Turpin
‘Sin teta hay paraiso’

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Reunió històrica

La propera edició de 
‘La Veu’, el 3 de juny

El projecte del soterrament 
ha fet un salt més en la cursa 
d’obstacles fi ns a ser una rea-
litat. Totes les administracions 
implicades en el projecte –el 
Ministeri, Adif, els ajuntaments 
de Montcada i Barcelona i la 
Generalitat– es van reunir el 
18 de maig a Madrid en una 
trobada històrica per establir 
les bases de l’execució del pro-
jecte. Un dels principals temes 
a concretar és el seu fi nança-
ment. La Generalitat s’ha ofert 
a pagar el 100% de les obres 
a compte del deute que l’Estat 
té amb Catalunya, una propos-
ta que ha d’estudiar el govern 
estatal. De nou, els diners 
tornen a ser un escull impor-
tant en la negociació que les 
administracions han d’afrontar 
i pactar ja. Montcada i Reixac 
no es pot permetre més ajor-
naments quan el que està en 
joc és la seguretat dels veïns i 
el futur de la ciutat. 
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La mostra Montcadasons torna 
aquest 2016 amb l’objectiu de do-
nar a conèixer artistes i grups de 
Montcada o amb alguna vincu-
lació amb el municipi, afi cionats 
o professionals. La quarta edició 
d’aquest cicle es desenvoluparà 
del 27 de maig al 17 de juny i pre-
veu quatre nits de concerts i una 
Jam Session. El programa es va 
presentar el 10 de maig a la Casa 
de la Vila, amb la presència de la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA-E), 
i representants dels nou grups que 
hi participen. Tots els concerts 
tindran lloc al Kursaal i comença-
ran a les 22h. L’entrada costarà 3 
euros. Els grups The Risas i Bro-
ken Hearts obriran el festival el 
27 de maig. El primer, format per 
10 músics i tres ballarines, oferirà 
un repertori basat en versions de 
funk, disco i pop i també temes 
propis. El seu saxofonista, Aitor 
Franch, és professor de l’Aula 
de Música de l’Ajuntament. L’al-
tra banda, formada pels mont-
cadencs Kilian Ramos i Àngel 
Capdevila, interpretarà temes de 
creació pròpia caracteritzats per 
la fusió d’estils com el hardrock 
i el country.

Altres propostes. El 3 de juny la 
cantant d’origen guineà Brigitte 
Emaga interpretarà versions de 
temes de soul i rhythm and blues  

acompanyada de tres músics. 
L’Home Invent (Fran Solo Acús-
tic) i Electric Cinnamom, de la 
cantautora Carlota Pagès, amdós 
de Montcada, completaran  el 
cartell. El 10 de juny, serà el torn 
d’Invernalia (música celta) i Once 
Varas (blues i punk). El darrer 
concert el protagonitzaran Karlos 
Abril & Band (blues-rock) i Simm 
(pop-rock) el 17 de juny. El ma-
teix dia, de 18 a 20h al Kursaal, 
els professors de música moderna 
de l’Aula de Música, oferiran una 
Jam Session en què podran parti-
cipar els músics que vulguin.

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

El programa proposa quatre nits de 
concerts i una Jam Session al Kursaal
Enguany hi participen nou bandes, la majoria de Montcada o amb alguna vinculació amb el municipi

IV MONTCADASONS Lluís Coloma 
presenta nou 
disc al bar 
Montcata Vins

PÀG. 18 I 19

LA FESTA MAJOR, EN IMATGES
Montcada i Reixac ha viscut intensament 
quatre dies d’activitats per a grans i petits

Representants dels nou grups que participen a la quarta edició del Montcadasons van assistir a l’acte de presentació del programa de concerts
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El músic Lluís Coloma 
(Barcelona, 1973), un dels pia-
nistes de blues i Boogie Woogie 
més reconeguts del panorama 
nacional i internacional, presen-
tarà el seu nou disc el 21 de maig 
al bar Montcata Vins de Can 
Sant Joan (13h). Amb el títol 
‘Boo gie Wins Again’, Lluís Co-
loma Trio presenta composicions  
pròpies en què combina tradició 
i modernitat i fusiona diferents 
estils. També proposa originals 
versions de temes d’artistes com 
Michael Jackson, Bob Dylan i 
The Beatles, entre d’altres. 
En la presentació dels disc  
l’acompanyen els músics Marc 
Ruiz a la bateria i Manolo Ger-
mán al contrabaix, però l’actua-
ció de Montcada la farà en so-
litari en el marc de l’agenda de 
concerts que ha iniciat amb el 
seu trio per sales de Barcelona i 
Madrid. Un dia abans del recital 
de Montcada, actuarà a la Sala 
Jamboree de Barcelona | LG

RT
T

Lluís Coloma, tocant al piano

The Risas, creat al 2008,  oferirà un repertori basat en versions de funk, disco i pop
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Fins fa tan sols uns mesos, Mont-
cada i Reixac no tenia cap llegat 
de la família que al segle XI va 
adoptar el nom del municipi i va 
iniciar una de les nissagues més 
infl uents als Països Catalans du-
rant l’Edat Mitjana, que ha per-
durat durant deu segles. Gràcies 
a un descendent d’aquest llinatge 
corresponent a la branca sicilia-
na, Danilo Moncada Zarbo di 
Sòria, el Museu Municipal ha 
rebut en donació manuscrits, bi-
bliografía, monedes i altres objec-
tes pertanyents a la família que 
aquests dies s’exposen a la Casa 
de la Vila. 

Altres. La inauguració es va fer el 
12 de maig amb l’assistència de 
l’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, Mónica Martínez, ambdues 
d’ICV-EUiA-E, que van agrair 
la generositat del donant. “Fa 
uns mesos era impensable que 

avui tindríem al nostre abast 
aquesta mostra de gran valor 
històric que servirà perquè els 
estudiants  i el públic en gene-
ral puguin conèixer amb més 
detall la família Montcada”, 
va dir Campos.  La directora 
del Museu Municipal, Merce-
des Duran, també es va mostrar 
agraïda per la cessió del material. 
“És una de les donacions més 
importants que hem rebut i 
omple un buit històric que te-
níem”, va dir. 
En agraïment al seu gest, el 
Museu i l’Associació Amics del 
Museu van atorgar a Danilo 
Moncada el títol de soci d’honor 
i una rèplica d’una arracada del 
segle III a.n.e localitzada al jaci-
ment. Les Maleses. Visiblement 
emocio nat, Moncada va agrair 
els obsequis i va mostrar la seva 
afi nitat amb el municipi. on diu 
sentir-se com a casa. Els Mont-
cada van contribuir a la unió de 
la corona catalano-aragonesa, 

propiciant les capitulacions  entre 
el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer IV i Petronila d’Ara-
gó. Aquesta unió va ser molt be-
nefi ciosa per Aragó, que aconse-
guia una sortida al mar, i per a 
Catalunya, que guanyava força 
per lluitar contra els musulmans. 
Els Montcada participen a la con-
questa de Mallorca i l’expansió de 
la corona cap al Mediterrani. Un 
dels membres del llinatge, Oton 
III, va intervenir a l’expedició de 
Grècia i Sicília, iniciant el camí 
de la família cap a Itàlia. Entre 
els personatges principals de la 
nissaga pels alts càrrecs que van 
ostentar hi ha Guillem Ramon, 
Gran Senescal de Barcelona en-
tre els anys 1130-1173, i la reina 
Elisenda (1292-1364), casada amb 
Jaume II el Just. Ambdós formen 
part de l’anecdotari local a través 
de la colla de Gegants i capgros-
sos de Montcada i Reixac. I en el 
cas de la reina, donant nom tam-
bé a la Biblioteca Municipal.

El Museu Municipal mostra part del 
llegat de la família dels Montcada
Danilo Moncada, descendent italià, ha donat objectes i documents de gran valor

D’esquerra a dreta, Mercedes Duran, Mónica Martínez, Laura Campos i Danilo Moncada, durant la inauguració de la mostra sobre els Montcada
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Pilar Abián | Montcada

CASA DE LA VILA

ESPECTACLES
El locutor Justo Molinero omple les dues funcions 
de l’obra ‘Ahora me toca a mí’ al Teatre Municipal
El popular locutor 
de Ràdio Tele-Taxi 
va actuar el 8 de 
maig acompanyat de 
Los Descastaos en 
un espectacle que 
combinava poe mes i 
música fl amenca. La 
segona representa-
ció va comptar amb 
la presència d’Oriol 
Junqueras, vicepre-
sident de la Generali-
tat, i Gabriel Rufi án, diputat del partit republicà al Congrés dels Dipu-
tats. També hi va assistir una representació del govern local | LR

DANSA
El grup Essencial Kid’s de l’escola Cirqs Dance 
Studio queda tercer al Campionat Urban Display

FONT PUDENTA
Bona resposta de gent als actes de la festa major, 
a pesar que la pluja va alterar part del programa
La Font Pudenta va viure els dies 
6, 7 i 8 de maig la seva festa major. 
La primera jornada es va desen-
volupar amb normalitat, amb jocs 
infantils, un sopar popular i les 
actuacions  del duet Costa Blanca i 
el grup de rock Stage Varlets. El dia 
7, hi va haver havaneres amb L’Es-
pingari, sevillanes amb Manigua 
Flamenco (a la foto) i el quadre de 
ball Amaneceres i ball amb el duet 
Axis. La pluja va obligar a suspen-
dre els actes del dia 8, en què des-
tacava l’actuació dels Castellers de 
Montcada i de la colla de Gegants i 
Capgrossos. “Tot i així, estem contents amb la participació que hi 
va haver’’, va dir el president de l’AV, Eugenio Díaz | LR

El conjunt,  for-
mat per vuit nenes 
montcadenques, 
va debutar l’any 
passat en el món 
de la competició, 
obtenint premis 
destacats. La seva 
nova coreografi a 
va merèixer el ter-
cer premi del pres-
tigiós Cam pio nat 
d’Espanya de hip 
hop, celebrat al parc esportiu de Cornellà el 7 de maig. Un altre 
equip de l’escola Cirqs Dance Studio, Varsity Bloom, també va ob-
tenir la tercera posició al Campionat de hip hop de Moià que es va 
diputar el 17 d’abril | LG
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La Biblioteca Can Sant Joan 
celebra 25 anys aquest 2016, 
però en realitat en té 49. Va 
ser l’any 1967 quan, fruit de 
la voluntat i l’esforç d’un grup 
de veïns encapçalats pel rector 
de la parròquia, Sebastià He-
redia, es va obrir en el barri un 
petit espai de lectura a tocar 
de l’església. Els llibres es van 
recollir de donacions particulars. 
Era la llavor d’un projecte que va 
anar creixent amb els anys, que 
va anar sumant il·lusions i treball 
i que va esdevenir la Biblioteca 
Popular de Can Sant Joan, 
l’any 1970, i l’actual Biblioteca 
Pública, al 1991.
La història d’aquesta Biblioteca 
és també la història del barri, de la 
seva gent i de la seva voluntat de 
dotar Can Sant Joan de serveis i 
activitats culturals. Manola Vidal, 
Carolina Morán i Maria Palazón 
eren les encarregades d’obrir la 
Biblioteca Popular cada dimarts, 
dijous i dissabte a la tarda. Elles, 
amb moltes d’altres persones 
(Núria Cervera, José Arcas, 
Bartolo Maristany, José Martínez 
Borrego, Joan Dalmau, Benilde 
Fernández, Concha González 
o Juan Teruel), van treballar 
perquè aquell espai de lectura 
inicial es convertís en una 

biblioteca, tal i com s’entenia en 
aquells anys. Van rebre ajuda de 
bibliotecàries professionals, que 
les van ensenyar a classifi car 
els llibres, i de llibreters de 
Barcelona, que els venien els 
llibres a preu de cost durant la 
diada de Sant Jordi, per tal que 
els benefi cis es quedessin a la 
biblioteca.
Els impulsors del projecte van 
comptar també amb el suport 
de l’Associació de Veïns, en la 
que es van aixoplugar per tenir 
cobertura legal, i de molts veïns 
que es van fer socis i pagaven 
una quota, que es destinava a 
la compra de llibres. L’any 1987, 
quan es va aprovar el traspàs 
dels llibres a la nova Biblioteca 
Pública, comptaven amb més 
de 2.000 volums.

Motor cultural
La Biblioteca Popular havia estat 
durant aquells anys un dels mo-
tors culturals de Can Sant Joan. 
Organitzava la Diada del llibre 
per Sant Jordi, la primera que 
es va fer a Montcada i Reixac, 
i concursos literaris entre els 
infants del barri. Sebastià, Ma-
nola, María i Carolina expliquen 
satisfets com, l’any 1980, pu-
bliquen La fi nestra màgica, un 

llibre amb més de 200 relats dels 
infants explicant com volien que 
fos el barri.
La festa de Sant Jordi és el 
millor record d’aquells anys per 
a Carolina Morán. Era una festa 
important que es feia a la plaça 
del Bosc i que reunia diferents 
col·lectius i entitats del barri. 
Manola Vidal i María Palazón 
recorden amb nostàlgia els 
nens i nenes que van passar per 
aquella biblioteca i, en especial, 
una nena que “devorava els 
llibres, perquè gairebé cada dia 

s’emportava un de nou”. Era la 
Carmen Mur.
En canvi, el principal record 
per a Sebastià Heredia és més 
reivindicatiu. Explica que, quan 
van començar les negociacions 
amb el primer Ajuntament de-
mocràtic per traslladar la biblio-
teca al local del carrer Turó, el 
consistori creia que l’espai no 
era adequat perquè no reunia les 
condicions necessàries. “Vaig 
aconseguir unes claus i, a la nit, 
hi vaig entrar amb un arquitecte, 
vam prendre mides i fer un plà-

nol de l’espai, que demostrava 
que sí que serviria per posar la 
biblioteca. Encara guardo aquell 
plànol”, indica.
La negociació per traspassar 
la biblioteca a l’Ajuntament va 
durar alguns anys. Finalment, 
l’any 1987, veïns, Ajuntament 
i Diputació de Barcelona ar-
riben a un acord i es decideix 
instal·lar la Biblioteca Pública a 
l’actual edifi ci del carrer del Turó. 
Després de quatre anys d’obres, 
la Biblioteca Pública Can Sant 
Joan obria al maig de 1991.

>monogràfi c

ANIVERSARI D’UN EQUIPAMENT FONAMENTAL PEL BARRI

Biblioteca Pública Can Sant Joan:
25 anys que en són molts més

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

CELEBRACIÓ
S’han programat diferents activitats 
commemoratives, entre el 25 de maig
i el 9 de juny

AL SERVEI DE TOTHOM
La Biblioteca Can Sant Joan, sorgida 
del treball dels veïns, vol mantenir
la seva intensa relació amb el barri.

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

La Biblioteca Can Sant Joan 
és un exemple de com la lluita 
veïnal pot aconseguir els seus 
objectius amb esforç, voluntat i 
tenacitat. Els seus 25 anys d’his-
tòria ho són també dels veïns i 
veïnes del barri. La Biblioteca, 
però, també és una mostra de 
com una ciutat com Montcada i 
Reixac, dividida en molts nuclis 
urbans, ha hagut d’adaptar els 
seus serveis a la seva situació 
geogràfi ca. Al 1991, la nos-
tra ciutat, amb aleshores uns 
27.000 habitants, disposava de 
dues biblioteques, una situació 
insòlita, ja que la majoria de mu-
nicipis amb la mateixa població 
o més, només en tenien una.

ACTUALMENT, LA GESTIÓ ÉS COMPARTIDA ENTRE AJUNTAMENT I DIPUTACIÓ 

Biblioteca
del barri

L’actual Biblioteca Pública Can 
Sant Joan és un espai modern, 
que busca assessorar tothom en 
la recerca d’informació diversa. 
La responsable de la biblioteca, 
Almudena Cordero, explica que 
les biblioteques han evolucionat 
molt i que ja s’ha superat la idea 
que són espais per a erudits. 
“La biblioteca pot donar ser-

vei a tothom que faci consultes 
de qualsevol tipus”, indica. La 
relació de l’espai de Can Sant 
Joan amb la Biblioteca Elisenda 
de Montcada i amb la resta de 
biblioteques de la Xarxa de la 
Diputació de Barcelona permet, a 
més, proporcionar qualsevol títol 
ràpidament.
El fons bibliogràfi c de la Biblio-

teca és de 23.046 exemplars. 
L’equipament compta amb 2.619 
usuaris, el que signifi ca que més 
del 50% dels habitants del barri 
disposen de carnet. Tot i així, el 
repte actual és incrementar el seu 
número d’usuaris oferint un nom-
bre important d’activitats, com 
l’Hora del conte o el Racó de Lec-
tura, entre d’altres propostes.

Espai modern i assessorament professional

MÓNICA MARTÍNEZ
REGIDORA DE CULTURA

L’accés a la cultura per part de 
tothom era el que pretenia el 
barri amb la Biblioteca Can Sant 
Joan i 25 anys després, poder 
afi rmar que aquest objectiu s’ha 
fet realitat. L’equipament s’ha 
consolidat al municipi com a 
espai cultural intergeneracional, 
on els usuaris de totes les edats 
poden gaudir d’un ampli ventall 
d’activitats. El futur de l’equipa-
ment passa per mantenir el ni-
vell de qualitat del servei i per 
obrir-se i donar-se a conèixer 
més encara a la pròpia activitat 
del barri. Volem que el serveis 
culturals tinguin cada cop més 
presència a la vida quotidiana 
dels veïns i veïnes.

Cultura,
a prop

L’origen de la Biblioteca es troba en un local a prop de la parròquia del barri. Foto: AV Can Sant Joan

La Biblioteca Can Sant Joan disposa actualment d’un fons de més de 23.000 exemplars
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Amb motiu del seu 25è aniversa-
ri, la Biblioteca de Can Sant Joan 
organitzarà un seguit d’actes en-
tre el 25 de maig i el 9 de juny. El 
plat fort serà la trobada amb l’es-
criptor i periodista Màrius Serra 
(Barcelona, 1963), que visitarà 
l’equipament el 26 de maig a les 
18h. Serra és molt conegut per 
les seves incursions a la televisió 
i a la premsa i per la seva afi ció 
a col·leccionar enigmes i jocs 
de paraules. El dia central de 
la celebració serà el 25 de maig, 
en què es farà una trobada per 
donar protagonisme el grup de 
veïns que va impulsar el projecte 
de la biblioteca als anys seixanta 
quan ni tan sols existia l’edifi ci 
del carrer Turó. 

Guardons. El primer espai de 
lectura es va habilitar en un lo-
cal a tocar de l’església de Sant 
Joan Baptista, ja que el rector 
d’aleshores, Sebastià Heredia, va 
implicar-se en el projecte des de 
l’inici. La modesta biblioteca va 

començar a funcionar amb do-
nacions de particulars, el treball 
voluntari d’alguns veïns i el su-
port de l’AV del barri. No va ser 
fi ns a fi nal dels anys vuitanta, 
quan l’Ajuntament es va plante-
jar traslladar el servei a l’edifi ci 
actual a petició dels veïns,  que re-
clamaven un espai en condicions  
i dotat de personal. Després de 

quatre anys d’obres, l’equipa-
ment es va inaugurar al maig de 
1991 i avui dia en són socis més 
de la meitat dels veïns del bar-
ri. El programa commemoratiu 
es completarà amb l’actuació del 
mag Atxís l’1 de juny (18h) i amb 
una sessió de contes per a adults 
a càrrec de Teresa Puig el 9 de 
juny (19h). 

Laura Grau | Redacció

BIBLIOTECA DE CAN SANT JOAN

L’escriptor Màrius Serra parlarà 
amb els seus lectors el 26 de maig
L’activitat s’inclou en el programa commemoratiu del 25è aniversari de l’equipament
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L’Esbart Marboleny (Les Preses, 
Girona) representarà el 21 de 
maig a les 19h, a La Unió de Mas 
Rampinyo ‘Mosaic’, un recorre-
gut pel repertori de dansa d’arrel 
tradicional, des de La Disfressa-
da de Sant Vicenç dels Horts, fi ns 
a Per la de l’ú de Bèlgida, passant 
per la Moixeranga d’Algemesí, el 
Parado de Valldemossa, les Cor-
randes de l’Alta Garrotxa, el Ball 
de Cascavells, el Ball Francès de 

Beuda i Rigodons vuitcentistes. 
Aquesta entitat dansaire, amb 
més de 40 anys de trajectòria, 
ha actuat arreu del Principat i de 
l’estat espanyol. També ha estat 
convidada a diversos festivals 
internacionals a Europa i els Es-
tats Units. Les entrades es poden 
comprar a través del web de l’Es-
pai A (Xarxa d’Arts Escèniques 
Amateurs de Catalunya) al preu 
de 8 euros els socis, 10 la resta i 
5 els infants.

Laura Grau | Redacció

Màrius Serra visitarà la biblioteca de Can Sant Joan per trobar-se amb els seus lectors
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L’Esbart Marboleny farà 
una mostra de danses
‘Mosaic’ es podrà veure el 21 de maig dintre de l’Espai A

L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) ha tornat 
a ser proclamada per tercer any 
consecutiu la millor entitat foto-
gràfi ca a la cinquena edició del 
Saló Internacional de Fotografi a 
‘Le Catalan’ que convoca l’Asso-
ciació Fotogràfi ca de Perpinyà. El 
jurat atorga aquest reconeixement 
a l’entitat que aconsegueix una va-
loració més alta, sumant els punts 
dels cinc autors més ben situats. 
El certamen es va celebrar a fi nal 
d’abril amb la participació de mig 
miler d’autors de 48 països, 12 dels 
quals són membre de l’Afotmir. 
L’autor que ha obtingut una pun-
tuació més alta ha estat Txema La-

cunza. En l’apartat creatiu han es-
tat premiats José Antonio Munuera 
i Javier Checa. Aquest últim també 
ha guanyat un reconeixement en la 

secció de fotografi es de Patrimoni 
de la Humanitat. En l’apartat de 
tradicions i cultura catalanes, Joan 
Mimó ha rebut un altre premi.

Laura Grau | Redacció

Fotomuntatge ‘Casa en el Delta’, de José A. Munuera, premiat a la secció de creativitat

V SALÓ INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA ‘LE CATALAN’

L’Afotmir es proclama millor entitat 
fotogràfi ca per tercer any seguit
José A. Munuera, Javier Checa i Joan Mimó obtenen premis en diferents modalitats
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L’Esbart Marboleny, de Girona, actuarà a La Unió de Mas Rampinyo el 21 de maig

anuncis gratuïts                     Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat        
Se traspasa. Panaderia en Pla d’en 
Coll. Tel. 935 646 564. 
En venda. Dues places de pàrking a av. 
Catalunya de Mas Rampinyo. Una plaça 
de 10 m2 per 6.300 euros i una altra de 
6 m2 per 3.500. Telèfon 945 643 116 de 
8 a 14 i de 16 a 20h (Tere).

Me ofrezco. Para trabajar como vigi-
lante de seguridad, jardinero o pintor. Tel. 
692 560 296.
Peluquera. A domicilio. Unisex. Lunes, 
martes y miércoles. Tel. 616 314 348.
Es ven. Àtic de 78 m2 al c.Ripoll, amb 
terrassa i plaça d’aparcament. Preu: 

138.000 euros. Tel. 935 642 675.
Clases particulares. Estudiante de 
Grado en la universidad se ofrece a dar 
clases particulares de todas las asig-
naturas y/o un seguimiento escolar 
desde primaria hasta la ESO. Con ex-
periencia. Contactar al 632 671 780.
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“Ha estat un èxit de partici-
pació, hi ha actes en què hem 
superat les expectatives de 
públic i només tenim parau-
les d’agraï ment per als mont-
cadencs i montcadenques per 
haver donat aquesta magnífi ca 
resposta als actes programats”, 
ha manifestat l’alcaldessa de 
Montcada i Reixac, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA-E), fent balanç 
de la Festa Major 2016, que va 
acabar el 16 de juny, amb el cas-
tell de focs, esdevenint la jornada 
més participativa de les quatre 
proposades, especialment per la 
Festa Holi, que s’ha convertit en 
l’acte estrella del programa amb 
l’assistència de més de 2.000 per-
sones.

Atraccions. L’edil també ha apun-
tat com un encert el trasllat de la 

fi ra d’atraccions a l’antiga zona 
d’atletisme, a tocar de l’Espai 
Poblet, fet que ha permès donar 
continuïtat a les activitats, atrau-
re més públic i donar-hi més 
ambient.  Els carrers del joc i del 
circ van ser els dos referents per 
a la canalla, que va poder gau-
dir de quatre espectacles de circ. 
El doble concert de La Marave-
lla i la representació del vodevil 
‘Taxi’, del grup local Teatrac, van 
omplir el Teatre Municipal. Ho-
tel Cochambre, La Sra.Tomasa i 
l’orquestra Plateria van fer ballar 
el públic de l’Espai Poblet que, 
amb un total de 12 carpes, va ser 
un espai de referència durant les 
tres nits de la festa. 
Al marge del programa ofi cial, 
el Correbars del Casal Popular 
El Brot va arribar al mig miler 
de participants, superant la xifra 
d’anys anteriors.
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El tret de sortida de la festa, a la plaça de l’Església, va consistir en un compte enrera animat per un xouman i amb una explosió de confeti

Participació massiva 
als actes programats 
durant els quatre dies
La Festa Holi i la nova ubicació de la fi ra d’atraccions 
reben molt bona acollida per part del públic

Laura Grau | Redacció

FESTA MAJOR 2016

El grup Guillem Albà i la Marabunta va actuar a la plaça de l’Església el dilluns a la tarda

L’espectacle ‘Top Ten Circ’ amb la companyia Tot Circ va atraure força públic a la plaça de l’Església després del pregó de Festa Major

El carrer del Joc, dissabte i diumenge, va fer gaudir els més petits La nova ubicació de la fi ra d’atraccions ha estat molt ben acollida

Els més petits van poder gaudir del concert Pop per Xics a l’escenari del carrer Major

El grup El que ma queda de teatre & Avalot, amb l’espectacle ‘Els secrets de Mr. Stromboli’ El grup Elegants va oferir ‘Cabaret elegance’
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FESTA MAJOR 2016 Totes les fotos i els videos a 

L’orquestra La Maravella va fer dos concerts, tarda i vespre, al Teatre Municipal

La cercavila de gegants i capgrossos, creuant la passarel·la de La Salle per dirigir-se a l’Espai Poblet

Els Diables de Can Sant Joan van protagonitzar el correfoc de dissabte a la nit

Una simpàtica clown al Carrer del circ

Les quatres colles castelleres, Montcada, Mollet, Terrassa i Sabadell, van aconseguir carregar i descarregar amb èxit els castells programats

La paella popular de l’AV Montcada Nova va atraure centenars de veïns Esmorzar amb sardines a càrrec de l’AV Font Pudenta

Alumnes de l’Aula de Rock de l’Ajuntament van protagonitzar un concert al c. MajorEl grup La Sra. Tomasa, durant la seva actuació 

El grup d’havaneres L’Espingari va tornar a omplir la plaça de l’Església un any més
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PÀG. 23

ATLETISME
Aitor Martín (JAS) guanya a la 
categoria absoluta la 
XI Milla Urbana de Festa Major

El 25 de gener de 2014, l’UD 
Santa María no es va presentar 
al camp del Can Mas per dispu-
tar un partit per manca de juga-
dors. El club que presidia Fran-
cisco Romero patia una delicada 
situació econòmica que va acabar 
provocant importants problemes 
esportius. En aquell moment 
crític, l’EF Montcada va sortir a 
rescatar el club de Terra Nostra, 
un històric que es va fundar l’any 
1964. Tot i que ambdues entitats 
mantenen la seva autonomia, el 
club vermell es va comprometre 
a oferir un suport logístic i Rafa 
Repiso, membre de la directiva 
de l’EFM, va a passar a ser el 
seu nou president. El tècnic Pere 
Ricart, que havia substituït Marc 
‘Pitu’ Rodríguez al novembre 
de 2013, va acabar com va po-
der una temporada caòtica que 
l’equip va fi nalitzar a la quarta 
posició per la cua. 
A l’estiu de 2014, Alfonso Torres 
es va fer càrrec de l’equip amb 
l’objectiu de confeccionar una 
plantilla que demostrés seriositat i 
que pogués ser una sortida per al-
guns jugadors de l’EF Montcada 
que acabaven la seva etapa com a 
juvenils. En aquella primera tem-
porada, l’UD Santa María va aca-
bar la lliga a la quarta posició.

Punt d’infl exió. El passat 12 de 
desembre, una derrota a casa 

contra el CD Montornès Norte 
per 0 a 5 va marcar un abans i un 
després en la segona temporada 
de Torres al club. Aquella enso-
pegada va provocar una reunió 
del vestidor i va ser l’inici d’una 
espectacular reacció amb 16 vic-
tòries i 1 empat en 17 jornades. 
Amb aquests resultats, l’equip 
de Terra Nostra va certifi car el 7 
de maig, al camp de la Llagosta 
(1-3), la segona posició del grup 
8è i la seva classifi cació per dis-
putar la promoció d’ascens a 
Tercera Catalana. “L’equip ha 
fet una treball molt dur per-
què a la segona volta no tení-
em marge d’error. Hem jugat 
a casa dels rivals més forts i 
els nois ho han tret endavant”, 
ha comentat Torres, qui ara vol 
confi rmar aquesta reacció amb 
l’ascens: “Tot el que hem fet 
no servirà de res si no ho re-
matem. L’equip està il·lusionat 
i amb molta motivació per 
aconseguir pujar”. 

Compromís. El president, Rafa Re-
piso, elogia la tasca que ha fet el 
tècnic i l’actitud de l’equip, amb 
una mitjana d’edat molt jove, 
durant tota la temporada: “No 
tenim la pressió de pujar, però 
estem gaudint amb un grup de 
jugadors que ha demostrat un 
gran crompomís, començant 
pel fet d’entrenar en uns hora-
ris molt intempestius”.

FUTBOL

El club de Terra Nostra, invicte des del mes de desembre amb 16 victòries i 1 empat, disputarà la promoció contra el CF Vilomara 

L’UD Santa María vol tancar una temporada 
històrica amb l’ascens a Tercera Catalana
Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors de l’UD Santa María van celebrar, després de l’últim partit de lliga contra l’UE Canovelles B (5-1), la seva classifi cació per jugar la promoció
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El CF Vilomara serà l’últim obs-
tacle que haurà de superar l’UD 
Santa María per jugar a 3a Catala-
na. L’equip del Bages va fi nalitzar 
a la segona posició del grup 2n de 
4a Catalana amb 63 punts, empa-
tat amb el campió, i un balanç de 
19 victòries, 6 empats i 1 derrota. 
El partit d’anada es jugarà el 21 
de maig i la tornada, el dia 28, a 
l’estadi de la Ferreria (18h) | RJ

> El CF Vilomara, 
rival a la promoció
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El sènior femení del CH La Salle  
disputarà a casa el Top-4 de Pri-
mera Catalana ja que el pavelló 
Miquel Poblet acollirà el 28 i el 
29 de maig la fase fi nal per deter-
minar el campió i els tres equips 
que pugen a Lliga Catalana. Les 
lassal·lianes han acabat la segona 
fase a la segona posició del grup 
A amb 7 punts i un balanç de tres 
victòries, un empat i dues derro-
tes. L’equip de Pau Lleixà va 
certifi car de forma matemàtica 
la seva classifi cació per al Top-4 
amb el triomf que va aconseguir 
el 7 de maig a la pista de l’AEH 
Les Franqueses (24-27). A l’últi-
ma jornada, les montcadenques 
van empatar a casa contra l’H. 

Sant Joan Despí B (23-23) i juga-
ran les semifi nals el dia 28 contra 
l’H.Banyoles (20h). “Serà un 
partit molt equilibrat i guanya-
rà qui sigui més fort mental-

ment i faci menys errades”, ha 
comentat el tècnic lassal·lià, qui 
assegura que el primer objectiu 
es pujar de categoria i que jugar 
la fi nal “seria un gran premi”.

HANDBOL. PRIMERA CATALANA

Les lassal·lianes, segones al seu grup, jugaran les semifi nals contra l’Handbol Banyoles 

El sènior femení disputarà a casa el 
Top 4 per intentar pujar de categoria

Depenen d’ells mateixos per assolir els respectius objectius

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Final d’infart per al CD 
Montcada i l’UE Sant Joan

L’UE Sant Joan-Atlètic i el CD Montcada lluiten per objectius diferents en aquest tram fi nal

L’UE Sant Joan-Atlètic va em-
patar el 14 de maig al camp de 
l’EE Guinueta (1-1) i, a manca de 
dues jornades per al fi nal de la lli-
ga, lidera la classifi cació amb els 
mateixos punts que la Fundació 
Privada Hermes, que té el goal
-average particular perdut amb 
els de Can Sant Joan. L’equip de 
José Manuel Martín ‘Pinti’, amb 
quatre punts d’avantatge respec-
te al CE Premià, s’assegurarà 
la promoció d’ascens si guanya 
l’últim partit de lliga a casa que 
es jugarà el 22 de maig contra el 
CD Carmelo (12h).  

CD Montcada. Els verds van em-
patar el seu últim enfrontament 
contra l’Europa B (0-0) i es man-
tenen fora del descens. L’equip 
de José Antonio Montes depèn 
d’ell mateix per mantenir-se i ho 
aconseguirà si guanya els dos 
partits que li resten. Els verds 
podrien celebrar la permanència 
a la propera jornada si guanyen 
al camp de l’UD Cirera i el Mar-
tinenc B perd contra l’EE Gui-
neueta. D’altra banda, el segon 
equip disputarà el 29 de maig al 
camp de l’At. Can Deu el seu úl-
tim partit a 3a Catalana | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení del CH La Salle va poder certifi car la seva classifi cació a la pista de Les Franqueses

Sisena posició fi nal per al sènior A lassal·lià
El primer equip del CH La Salle va guanyar el 7 de maig l’últim partit 
de lliga contra el Pilar Maristas (32-27) i ha acabat al sisè lloc amb 38 
punts, els mateixos que l’H. Sant Esteve Sesrovires, que ha estat cinquè 
gràcies al seu millor diferencial de gols. Tot i no repetir la tercera posició 
de la temporada passada, el tècnic Jaume Puig fa una valoració molt 
positiva del rendiment d’un equip amb 17 victòries, 4 empats i 9 derro-
tes: “No esperava repetir el tercer lloc. Som un equip 100% amateur, 
amb gent de la casa, i hem perdut una mica de potencial mentre que 
altres rivals han millorat. Ens mantenim a la part capdavantera i hem 
complert l’objectiu del club de consolidar-nos a la categoria” | RJ

El Broncesval es va acomiadar el 
14 de maig de Segona B amb una 
victòria a casa contra l’FS Ripo-
llet (6-4) i ja pensa en la propera 
temporada a Tercera. Álex Fer-
nández, qui seguirà sent el tècnic i 
farà les tasques de director espor-
tiu, treballa en la confecció d’un 
equip amb nombroses baixes i 
la incorporació de cinc juvenils: 
“Hem de canviar la dinàmica 
i comptarem amb gent de la 
casa per intentar recuperar la 
categoria perduda en un pro-
jecte a tres anys” | RJ

FUTBOL SALA

Álex Fernández anuncia nombroses baixes i la incorporació de cinc jugadors juvenils

El Broncesval s’acomiada de Segona B 
i prepara un nou projecte a Tercera
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Álex Fernández seguirà entrenant l’equip a Tercera i serà el responsable de la direcció esportiva

El tècnic Yannick Llaugé ha anunciat que no seguirà al club

FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA

L’EF Montcada fi nalitza la 
lliga a la vuitena posició

L’EF Montcada ha fi nalitzat la temporada i haurà d’iniciar un nou projecte sense Yannick Llaugé

El femení de l’EF Montcada ha 
acabat la temporada a la vuitena 
posició després de caure a l’últi-
ma jornada disputada a l’estadi 
de Can Sant Joan contra el se-
gon, el CF Femení Manu Lan-
zarote (2-7). Les ‘reds’ han fi na-
litzat amb 49 punts i un balanç 
de 15 victòries, 4 empats i 11 der-
rotes. El tècnic Yannick Llaugé, 
que ha anunciat que no seguirà 
al club vermell per raons perso-
nals i professionals, lamenta que 

l’equip hagi perdut sis punts per 
causes extraesportives contra el 
Soses Femení i el Sant Quirze i 
fa una valoració negativa de la 
temporada: “No hem aconse-
guit l’objectiu que em planteja-
va a la meva arribada al club. 
Volia guanyar la lliga i pujar 
perquè aquest equip té moltes 
possibilitats, però ha estat un 
any neutre que, al marge de 
les experiències personals, no 
ens ha aportat res” | RJ
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L’AE Can Cuiàs B va reconèixer la 
temporada del CFS Montcada B, 
fent-li el passadís d’honor abans 
del derbi que es va disputar el 
12 de maig. Els blaus, campions 
del grup 1r, van guanyar a la pis-
ta de Can Cuiàs per 0 a 2 | RJ

> Passadís d’honor al 
campió de Tercera
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El TT La Unió perd la fi nal provincial de Segona B
El sènior A no va poder aconseguir el primer títol des de la creació 
del CTT La Unió i va perdre contra el CN Mataró (2-4) la fi nal de 
la Segona B Provincial que es va disputar el 15 de maig a la seu 
de la Federació Catalana de Tennis de Taula. Els montcadencs, 
que han guanyat la seva lliga i han pujat a Segona A, van notar 
els nervis de jugar una fi nal contra un rival de gran nivell. Tot i 
aquesta derrota, Francisco Javier Aguado, responsable del club, 
fa una valoració molt positiva del rendiment d’aquest sènior: “Ser 
subcampió és una gran fi ta per aquest club i és una recompensa 
a la feina que s’ha fet durant els entrenaments” | RJ

Miguel Muñoz (UE Montcada), 
tercer al campionat de Catalunya
El Gran Mestre Miguel Muñoz, de la Unió Escacs 
Montcada, va aconseguir la tercera posició al Cam-
pionat Absolut Individual de Catalunya que es va dis-
putar en sistema d’eliminatòries entre 16 jugadors, 
a dues partides, entre el 30 d’abril i el 7 de maig. 
L’escaquista local va superar dues rondes contra 
Alfonso Jérez i José Manuel López i va perdre a les 
semifi nals contra Àlvar Alonso, jugador del Colón de 
Sabadell que va acabar sent el campió. En la fi nal de 
consolació, Muñoz va superar Marc Narciso | RJ

BALL ESPORTIU
El IV Trofeu Vila de 
Montcada-Endansa 
reuneix unes 200 
parelles de gran nivell 
de tota Espanya

Un total de 200 parelles de ball de tota Espanya es van reunir el 8 de maig 
al pavelló Miquel Poblet durant la disputa del IV Trofeu Vila de Montcada-
Endansa que va organitzar el Club de Ball Esportiu E.N. Dansa. Aquesta 
competició, que s’havia fet per últim cop al 2013, era puntuable per al 
rànquing nacional. En llatins, van aconseguir la victòria les parelles locals 
formades per Lourdes Domínguez i Xavier Otamendi, Marina i Rafa Ro-
dríguez, Martina Moyano i Rubén López i Lucina Zacarías i Mario Lirio. 
També en llatins, van pujar al segona lloc del podi Susana Junquera i 
Jordi Tarès, Miriam Romero i Alberto Castro, Núria Sabé i Arnau Recio 
i Aina Otamendi i Aleix Cirera. Van acabar tercers Eulàlia Llorens i Jordi 
Alcántara i Edurne García i Sergio Toral. En paral·lel, també es va dispu-
tar el III Memorial Jordi Solà amb un Open estàndard (+45 anys) i un llatí 
absolut amb la participació de 34 parelles. En llatins, Xavier Otamendi 
i Lourdes Domíguez van ser els primers davant de Jordi Tarès i Susana 
Junquera. Mati Aranda i Diego Merino van ser quarts | RJ

.....Minut i resultat....................................
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Sis gimnastes del CG La Unió, a la 
fi nal del Trofeu Barcelona Comarques
Un grup de gimnastes de promoció A i B del CG La 
Unió s’han classifi cat, a nivell individual, per a la fi nal 
del XXII Trofeu Barcelona Comarques que es dispu-
tarà el 12 de juny a Cardedeu. A la fase prèvia que 
es va celebrar el 8 de maig a Mataró, Sheila Rogel 
(pre-benjamina B) i Paula Blasco (alevina B) van ser 
cinquenes; Mireia Granero (infantil B), vuitena; An-
drea Granero (infantil B), novena; Maria Bello (infantil 
B), desena; i Nayla Hernández (cadet A), dotzena. La 
segona fase classifi catòria a nivell de conjunts es dis-
putarà el 28 de maig a Palau de Plegamans | RJ

Representació local al 
Trofeu Internacional 
Helena Bea i Patrícia Jané, profes-
sores del CG La Unió i gimnastes 
del Club L’Espiral de Sabadell, van 
aconseguir el quart lloc a nivell na-
cional i el vuitè a nivell internacional 
al Trofeu Internacional de Gimnàs-
tica Estètica que es va fer el 5 de 
maig al pavelló de La Mar Bella de 
Barcelona en el marc de la Copa 
del Món d’aquesta modalitat | RJ 

GIMNÀSTICA ESTÈTICA
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L’escola local ha acabat segona a la classifi cació per municipis del Campi-
onat Comarcal de Natació que va fi nalitzar el 23 d’abril amb la disputa de 
la fi nal a Ripollet. Els montcadencs Martí Toldos (aleví), Nadia Misas (in-
fantil), Claudia Garrote (cadet) i Marta Mérida (juvenil) han estat escollits 
com a nedadors complets després de sumar les seves millors marques en 
els quatre estils (papallona, braça, lliure i esquena) a les quatre jornades 
prèvies. L’ENM prepara la fi nal del Campionat Territorial que es disputarà, 
fi ns a la categoria infantil, el 22 de maig a Badia. El 5 de juny, se celebrarà 
la Final Nacional al Vendrell  | RJ

L’EN Montcada obté quatre nedadors complets
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TAMBÉ serà NOTÍCIA....
La cloenda dels Jocs Escolars que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure es farà el 27 de maig a l’exterior del 
Pavelló Miquel Poblet a partir de les 17.30h.

Més informació a 
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Carlos Cera guanya la 
Cursa pel Cor de la Fageda
Carlos Cera va repetir la victòria 
de l’any passat i va guanyar la 7a 
Cursa pel Cor de la Fageda que es 
va disputar el 14 de maig a Olot. 
La pluja que va caure abans de 
la prova va endurir les condicions 
d’un recorregut de 15 quilòmetres 
que el montcadenc va fer en 1 
hora i 33 segons, superant Enrique 
Luque i Eduar Baquer –a la foto. A 
la categoria femenina, la victòria 
va ser per a Laia Andreu | RJ  

ATLETISME

El CK Montcada B disputa 
el ‘play-off’ per al títol 
El segon equip, que ha acabat la 
lliga a 2a Divisió al quart lloc amb 
20 punts, s’enfrontarà amb el líder, 
el KC Barcelona B, al play-off per 
al títol. El primer equip no podrà 
jugar el de Lliga Nacional després 
de fi nalitzar a la cinquena posició 
amb 14 punts. D’altra banda, Mari 
Hernández i Aida Rodríguez, juga-
dores del CK Montcada, han parti-
cipat als entrenaments de la selec-
ció catalana absoluta per preparar 
el pre-Europeu que es disputarà a 
Saint-Etienne (França) entre el 3 i 
el 5 de juny. Catalunya necessita 
acabar entre els dos primers per 
aconseguir la seva classifi cació | RJ  

KORFBAL

AR
XI

U
/J

ES
Ú

S 
AB

AD

Sis escoles de bàsquet 
es reuneixen al Viver
L’UB MIR, que compta amb una 
trentena de jugadors a la seva es-
cola, va organitzar el 7 de maig 
una trobada a la pista del col·legi 
El Viver on van ser convidats el 
CEB Sant Jordi, el CB Cerdanyola, 
el CB Rosella, el CB Castellbisbal i 
el CE Escola Pia. D’altra banda, el 
primer equip masculí del club blau 
va caure eliminat als quarts de fi nal 
del campionat de Barcelona contra 
el QBasket Sant Cugat 2  | RJ  

TROBADA
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L’infantil femení del CH La Sa-
lle disputarà a Saragossa entre 
el 26 i el 29 de maig el sector D 
del Campionat d’Espanya. Les 
montcadenques, que formaran 
part del Grup I, debutaran el dia 
27 contra el Puerto Sol de Mà-
laga i, un dia després, jugaran 
contra les amfi triones del Balon-
mano La Jota. Si acaba primer, 
l’equip d’Àlex Expósito jugarà el 

dia 29 la fi nal contra el primer 
del Grup II i si guanya, aconse-
guirà un bitllet per al Campio-
nat d’Espanya que es disputarà 
entre el 8 i el 12 de juny.

Copa Catalana. L’infantil femení 
també juga el dia 21, a les 18.30h, 
les semifi nals de la Copa Catala-
na al pavelló Miquel Poblet con-
tra el BM Granollers | RJ 

Afronta les semifi nals de Copa Catalana i els sectors estatals

Intens fi nal de curs per a 
l’infantil femení lassal·lià

L’infantil femení A, fent pinya, abans d’uns dels seus partits d’aquesta temporada tan exitosa
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.....Viu l’Esport................

L’atleta montcadenc Aitor Mar-
tín (Joventut Atlètica Sabadell) 
va repetir la victòria de l’any 
2013 i va guanyar, a la categoria
absoluta masculina, la XI Milla 
Urbana que es va disputar el  15 
de maig a la rambla dels Països 
Catalans.  La prova organitzada 
per la JAM i l’IME en el marc de 
la Festa Major va comptar amb la 
participació de 200 atletes que es 
van distribuir en 10 curses des de 
pre-benjamins a veterans. Paola 
Carmona (JAS) va ser la guanya-
dora a la categoria femenina.

Altres esports. El I Open Popular 
de Tennis Taula que organitzava 
el CTT La Unió va comptar amb 
la participació de 63 jugadors. Jo-
sep Antón (UE Sant Cugat) i Ar-
nau Llobet (Sallent) van guanyar 
a les categories sènior i infantil 
respectivament. D’altra banda, 
el 3x3 de futbol sala que el CFS 
Montcada va muntar a l’Espai 
Poblet va reunir 22 equips des de 
pre-benjamins fi ns a juvenils.

FESTA MAJOR 2016

Aitor Martín i Paola Carmona, de 
la JAS, guanyen la XI Milla Urbana
L’Open Tennis Taula, el 3x3 de futbol sala i el tir amb arc van ser algunes de les novetats

Paola Carmona, amb el dorsal 37, va ser la guanyadora de la Milla Urbana a la categoria femenina
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Rafa Jiménez | Pla d’en Coll
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Paula Orenes es va proclamar el 
14 de maig subcampiona d’Es-
panya a la categoria júnior amb 
el seu club, l’Snatt’s Femení Sant 
Adrià, després de perdre la fi nal 
disputada a Sant Sebastià con-
tra el Gran Canària (78-57). Per 
arribar a la fi nal, l’equip cata-
là va superar una fase prèvia i 
tres eliminatòries contra l’Estu-
diantes (59-56), l’Easo (77-73) i 
el San Isidro (55-52). A la fi nal, 
Orenes va aconseguir un total 
d’11 punts | RJ 

El Femení Sant Adrià va perdre la fi nal contra el Gran Canària

BÀSQUET

Paula Orenes, segona al 
campionat d’Espanya júnior

Orenes, amb la medalla i copa de subcampiona

Torneig d’Escacs al carrer MajorEl programa va recuperar el tir amb arc

Ja s’ha iniciat el termini per poder 
adquirir a les ofi cines de l’IME (c/ 
Tarragona, 32) els abonaments 
per a la piscina d’estiu, que s’obri-
rà l’11 de juny. Com a novetat, 
es podran adquirir abonaments 
mensuals i per poder entrar 
10 vegades. Les bonifi cacions
per als residents al municipi puja 
al 50% per als abonaments de 
temporada i s’incorporen ajudes, 
fi ns al 55%, per a famílies nom-
broses o monoparentals | RJ 

Noves fórmules 
d’abonament a 
la piscina d’estiu

IME

HANDBOL. CH LA SALLE

El pavelló Miquel Poblet va acollir el primer Open de Tennis de Taula de Festa Major 3x3 de futbol sala a l’Espai Poblet



Danilo Moncada
Tornada als orígens. Fa tans sols uns mesos el nostre municipi no tenia cap llegat directe de la 
nissaga que al segle XI van iniciar els nobles Guillem de Muntanyola i Vacarisses i Adelaida de Cla-
ramunt quan, en casar-se, van rebre del Comte de Barcelona el castell de Montecatano adoptant 
així el cognom Montcada. La crema i enderroc de la fortifi cació, l’any 1713, per part de les tropes 
de Felip Vè van esborrar l’empremta física del llinatge a la localitat, un buit que ara ha quedat cobert 
gràcies a la generositat de Danilo Moncada Zarbo di Sòria, descendent de la branca italiana que es 
va establir a Sicília entre els segles XIII i XV i que avui encara perdura. La passada tardor, Moncada 
va visitar el municipi i va expressar el seu desig de cedir al Museu local objectes i publicacions de 
la seva família de gran valor històric i que aquests dies s’exposen a la Casa de la Vila. Doctor en 
Psicoanàlisi, Danilo és un apassionat de la història familiar, entusiasme que ara vol compartir amb 
el municipi on la nissaga té els seus orígens. 

“Quan vinc aquí sento que 
em trobo a casa meva”

Què signifi ca per a vostè pertànyer 
a un llinatge tan antic i amb tanta 
tradició històrica?
Pertànyer a aquesta família m’ha 
donat l’oportunitat de conèixer la his-
tòria des d’un punt de vista privilegiat, 
i més íntim. A través de relats fami-
liars antiquíssims, dels retrats dels 
protagonistes, dels seus objectes, 
així com dels seus caràcters, els seus 
amors i els seus sentiments, he po-
gut entendre encara millor els grans 
esdeveniments històrics. 
En quin moment els Montcada 
s’estableixen a Itàlia?
A Sicília, entre els segles XIII i XV, tot i 
que sempre va mantenir estretes re-
lacions amb Catalunya i Espanya.
És aleshores quan la ‘t’ cau del cog-
nom?
La t de la versió catalana desapareix  
a Itàlia i a Castella, malgrat que en al-

guns textos antics encara es manté.
Quan va visitar per primera vegada 
Montcada i Reixac?
Era molt petit, amb la meva àvia la 
princesa de Monforte, però la veritat 
és que tinc pocs records. Considero 
la meva primera vegada, la tardor 
passada. Va ser una trobada màgica.
Expliqui’ns com va anar?
No coneixia ningú, així que vaig anar a 
l’Ajuntament i vaig preguntar si hi ha-
via algun museu de la ciutat. Cinc mi-
nuts més tard ja hi era i em van rebre 
amb molta amabilitat i familiaritat.
Una de les primeres coses que va 
voler fer va ser visitar el Turó.
Sí, volia estar a prop del lloc on es-
tava el castell. Per a mi va ser molt 
emocionant. A més, a la casa fami-
liar de Palerm (Itàlia) conservem 
moltes pedres que provenen del 
Turó, una de les quals és el jaspi 

que hi ha al portamines d’or expo-
sat a la Casa de la Vila. 
Va ser després d’aquesta primera 
visita quan va decidir fer la donació 
d’aquest portamines i d’altres ob-
jectes familiars al Museu?
Sí, en aquell moment vaig pensar 
que havia tornat a casa i que havia 
de retornar coses al seu propi lloc.

Què ens mostren aquests objectes 
de la nissaga dels Montcada?
En primer lloc, la genealogia més 
completa de la família, impresa a 
fi nals del segle XIX, quan acabava 
de néixer el meu avi, Giovanni Euge-
ni. Per això, ell és l’últim del llinatge 

anotat als panells. També hi ha pu-
blicacions que vinculen la família a 
la història de Catalunya i monedes 
que formen part d’una col·lecció 
més gran, del meu pare, utilitzades 
des de 1100 fi ns a 1300. Finalment, 
com a objecte curiós hi ha el porta-
mines del qual he parlat abans. 
A qui va pertànyer?
És del segle XlX. El príncep de Mon-
forte li va regalar a la seva esposa 
abans de casar-se. Servia per anotar 
al carnet de ball les peticions dels 
pretendents i tenia gravada al seu 
extrem la inicial de la família. Així, 
la futura princesa abans d’escriure 
el nom d’un altre home veuria l‘M’ i 
recordaria l’amor del seu promès. 
Quin dels seus avantpassats el fas-
cina més i per què? 
La reina Elisenda (1292-1364), la 
quarta esposa de Jaume II, el Just. Va 

ser un exemple de dona moderna i 
protectora de totes les dones. Tenia 
una idea de societat molt més pro-
pera als anys 2000 que no pas a la 
de l’època en què va viure.
I dels objectes i patrimoni que con-
serva la família. Què és per a vostè 
el que té més valor? 
L’arxiu i la biblioteca que hi ha a la 
meva casa natal. El meu interès és 
sobretot genealògic, més que heràl-
dic. Per a mi és molt important man-
tenir el vincle amb els meus arrels a 
través de la història familiar.
Farà més donacions al Museu?
Tinc la intenció de col·laborar amb la 
direcció del Museu per augmentar la 
col·lecció històrica i documental de 
la nissaga. Ara li acabo de lliurar dos 
importants llibres on es podrien tro-
bar rastres de l’antic castell. Segui-
rem junts endavant. 

“La reina Elisenda     
va ser un exemple de 
dona moderna”

descendent dels Montcada
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