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Esports: Arrenca la lliga de futbol en què el CD Montcada commemorarà el seu centenari PÀG. 20

60 anys 
de la gran 
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Campanya tranquil·la malgrat 
les altes temperatures PÀG. 4

Emma Vilarasau, plat estrella 
de la temporada teatral PÀG. 15

Sin teta arriba al desè aniversari amb l’objectiu d’exhaurir les inscripcions a la Pink Run PÀG. 11

Curs ple de novetats
PÀGS. 2-3

PÀG. 10
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INFANTIL I PRIMÀRIA

CROMA 2.0
La Fundació Autònoma Solidària busca 
voluntaris universitaris per desenvolupar 
aquest projecte educatiu al municipi
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Alumnes de l’escola El Turó es retroben al pati en el primer dia d’escola, el 5 de setembre

L’avançament de la tornada i la jornada 
intensiva marquen l’inici del nou curs

Un total de 3.230 alumnes d’In-
fantil i Primària va iniciar el 5 de 
setembre el nou curs escolar, que 
enguany està marcat per l’avan-
çament de la tornada, la fi de les 
restriccions anticovid i la jorna-
da intensiva durant el mes de se-
tembre, amb classes entre les 9h 
i les 13h. El servei de menjador 
es garanteix per a tots els infants 
i, a la tarda, es poden quedar a 
l’escola en l’horari habitual, fent 
activitats extraescolars gratuïtes.
La directora de l’IE El Viver, 
Conxita Roca, reconeix que han 
hagut de córrer de valent per te-
nir-ho tot a punt per a l’inici de 
les classes. “En dos dies –els do-
cents van tornar a la feina l’1 de 
setembre– hem hagut de posar 
en marxa el centre i tots els ser-
veis. Sort que ens vam deixar 

molta feina feta abans de les 
vacances”, comenta Roca. 
Per a Jénnifer Vázquez, presiden-
ta de l’Ampa de l’IE El Viver, 
l’avançament del curs ha estat un 
encert: “Em sembla perfecte, 
perquè al final de les vacances 
els infants ja estan avorrits”. 
Vanessa Maurell, mare d’un in-
fant de 3r, també veu bé el canvi 
“perquè ens ajuda a conciliar 
la vida laboral i familiar”.
Les direccions han fet un primer 
balanç positiu de la jornada in-
tensiva al setembre. Durant les 

dues primeres setmanes, tant a 
l’escola El Turó com al Reixac, 
s’ha quedat a dinar i a les ac-
tivitats extraescolars al voltant 
d’un 40% de l’alumnat. 
“Els infants s’ho passen bé, 
però considero que el Depar-
tament s’ha gastat molt en un 
servei de lleure, quan aquests 
diners es podrien haver inver-
tit en professorat de reforç per 
a tot el curs”, opina Imma Es-
pinosa, directora d’El Turó. En 
aquest sentit també s’ha expres-
sat la directora de l’escola Rei-
xac, Mercè Bagán, qui enguany 
s’estrena al càrrec: “Als centres 
tenim moltes altres prioritats, 
la canalla està contenta, però 
penso que Educació ha fet 
una inversió molt elevada en 
activitats de lleure i de joc”.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Més de 3.200 alumnes entre els 3 i els 12 anys es van incorporar a les aules el passat 5 de setembre al municipi

Actualitat

Al voltant de 1.550 alumnes 
d’ESO dels instituts públics i 
concertats del municipi van 
tornar el 7 de setembre a les 
aules després de les vacances 
d’estiu. El desplegament dels 
nous currículums amb l’objec-
tiu de treballar per competènci-
es i projectes és un dels canvis 
més significatius del nou any 
lectiu. Els nous temaris s’han 
de posar en marxa de manera 
progressiva amb una flexibilitat 
d’un any, excepte a Batxillerat, 
on s’han d’aplicar ja perquè a 
partir del 2024 entrarà en vigor 
la nova selectivitat, amb un cai-
re més competencial.

Valoració. El cap d’estudis de 
l’INS La Ribera, Aniol Pros, 
opina que aquests canvis suposaran 
un gran esforç per al professorat, es-
pecialment a Batxillerat, “on les noves 
directrius ens arriben a comptago-
tes”. El docent també ha destacat la 

importància de recuperar la normalitat 
prepandèmia. “Ens permet reprendre 
un gran nombre d’activitats que s’ha-
vien deixat de fer”, ha dit. A la foto, 
alumnes de l’INS La Ribera entrant al 
centre el primer dia de classe | LG

Els centres afronten el repte 
dels nous currículums

SECUNDÀRIA

Els infants es poden 
quedar a l’escola a 
la tarda en l’horari 
habitual fent activitats 
extraescolars gratuïtes

MÉS INFORMACIÓ A ‘LAVEU.CAT’

VÍDEO A LAVEU.CAT

Prop de 300 infants de 0 a 3 anys van 
començar el 6 de setembre el curs es-
colar a les Escoles Bressol Municipals 
(EBM). Enguany, hi ha hagut una allau 
d’inscripcions que ha fet, per primera 
vegada, que l’Ajuntament hagi cobert 
pràcticament totes les places vacants 
al juny. La xarxa d’EBM la for-
men cinc centres: Font Freda, 
Can Casamada, Camí del Bosc, 
Mitja Costa i Can Sant Joan.
Els canvis més importants 
d’aquest curs són la tornada a 
l’eliminació dels protocols anti-
covid i la gratuïtat de l’etapa de 
2 a 3 anys –les famílies només 
han de pagar els serveis de 
menjador i d’acollida.  
La directora de l’EBM Camí del 
Bosc, Ana Fernández, opina 
que aquesta iniciativa ha ge-
nerat un efecte crida, amb més 
sol·licituds a totes les edats. 
“Hem obert més aules per 
donar cabuda a l’elevada de-
manda. Pràcticament, estem 

al màxim de la nostra capacitat”, ha 
comentat la directora, qui ha destacat 
que, en el cas del grup de nadons, el 
nou any lectiu ha començat, per pri-
mer cop, amb totes les aules obertes 
als cinc centres de la xarxa pública | SA

La gratuïtat de P2, principal 
novetat del nou any lectiu

ESCOLA BRESSOL

VÍDEO A LAVEU.CAT
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La regidora d’Educació, Jessi-
ca Segovia (ECP), ha avançat 
els principals objectius del seu 
departament durant aquest 
curs i alguns dels projectes 
que es posaran en marxa.
Quina és la principal novetat 
del nou any lectiu?
Per fi , podrem obrir una Ofi ci-
na Municipal d’Escolarització, 
un servei d’informació i orien-
tació de l’oferta educativa de la 
ciutat i de la gestió de l’escola-
rització. Enguany, comptarem 
amb una aportació extra per 
part del Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de 15.000 
euros per posar-la en marxa, 
a més dels 5.000 euros que 
s’atorguen anualment per al 
seu funcionament.
Què suposarà per al municipi 
aquest nou servei?
Ens permetrà tenir un control 
més acurat de tot el procés de 
matriculació, seguir treballant 
contra la segregació escolar i 
fer una distribució més equili-
brada de la matrícula viva. En 
defi nitiva, millorarem l’atenció.
Durant aquest curs també hi 

ha en marxa la construcció de 
diversos edifi cis educatius. 
Com van aquestes obres?
Bé. Hi estarem a sobre per-
què es compleixin els termi-
nis. Aquest curs està previst 
que acabin els treballs de la 
nova Escola Bressol Munici-
pal Can Sant Joan, que s’està 
aixecant al mateix recinte de 
l’IE El Viver, que també veurà 
com s’enllestiran els nous mò-
duls per completar l’ampliació 
en institut escola. D’altra ban-
da, també s’ha iniciat la cons-
trucció de l’edifi ci de l’IE Mas 
Rampinyo per acollir les noves 
aules d’ESO i el pati, per al 
qual l’Ajuntament ha cedit una 
parcel·la de 800 m2.
Pel que fa als projectes nous, 
quin en destacaria?
L’any passat vam treballar en 
la redacció d’un nou projecte 
per lluitar contra l’absentisme 
escolar, que posarem en mar-
xa aquest curs. Disposarem 
d’una persona que s’encarre-
garà d’acompanyar els centres 
perquè la seva implementació 
sigui positiva. En la línia de 

millorar l’èxit educatiu, també 
volem crear el SOAC, el Servei 
d’Atenció i Acompanyament 
Comunitari.
En què consisteix?
És un servei on es treballen les 
transicions a les diferents eta-
pes educatives. Sobretot, ens 
centrarem en el pas de 6è a 1r 
d’ESO per evitar els abandona-
ments.
El programa per potenciar el 
lleure educatiu 360 en quina 
fase es troba?
El curs passat ens vam centrar 

en la formació de les entitats 
del municipi i també vam re-
collir les seves propostes, amb 
l’objectiu d’implementar-les 
aquest curs. L’Educació 360 és 
una iniciativa que pretén inte-
grar els aprenentatges que es 
produeixen en tots els temps i 
espais de la vida, apostant per 
la igualtat d’oportunitats edu-
catives.
Quina valoració fa de l’avan-
çament del curs i la jornada 

intensiva al mes de setembre?
El lleure que ha plantejat el 
Departament d’Educació en 
aquest inici de curs no és in-
clusiu, ja que no ha tingut en 
compte els infants amb ne-
cessitats educatives especials, 
perquè el servei no disposa 
dels recursos sufi cients per 
atendre aquest tipus d’alum-
nat. Tothom hauria de tenir les 
mateixes oportunitats per gau-
dir d’un servei digne | SA

Actualitat

Jessica Segovia és la regidora d’Educació de l’Ajuntament

‘L’OME ens permetrà 
tenir un control més 
acurat de tot el procés 
de matriculació’

‘Per fi , enguany disposarem d’una 
Ofi cina Municipal d’Escolarització’

ENTREVISTA A JESSICA SEGOVIA

‘Aquest any 
implementarem 
un nou projecte 
per lluitar contra 
l’absentisme escolar’
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Notícies ACCIÓ CLIMÀTICA
La consellera Teresa Jordà lloa  
la feina que fa Trinijove reutilitzant
residus i creant ocupació

PÀG. 7

Força ensurts, però de poca 
afectació. Malgrat la cautela 
inicial, davant la sequera i les 
elevades temperatures, la tem-
porada estival d’incendis, ha 
estat més aviat tranquil·la. Els 
focs que s’han declarat no han 
estat d’envergadura, en bona 
part gràcies a la ràpida actua-
ció dels bombers, els agents ru-
rals i els voluntaris de l’ADF La 
Serralada i de Protecció Civil, 
que han estat fent torns de vigi-
lància del territori a diari.
Dels set incendis que s’han 
registrat des del juny, dos van 
tenir lloc a la zona agrícola del 
Pla de Reixac a inicis de juliol. 
El primer, a Ca n’Albinyana, va 
ser el que més hectàrees va cre-
mar al municipi –al voltant de 
23. Pocs dies després, un segon 
conat a prop de Can Pomada 
obligava a desallotjar l’IE Mas 
Rampinyo i a retirar vehicles 
aparcats a l’avinguda Europa.
Els de Pla de Reixac no van ser 
els primers incendis del muni-
cipi. El primer va tenir lloc la 
nit de la revetlla de Sant Joan, 
provocat per una imprudència 
amb petards. La zona afectada 
va ser la llera del riu Ripoll, 
a l’alçada del col·legi La Salle 
Montcada. A la mateixa llera, 
però en aquesta ocasió a tocar 
del camp de futbol de la Ferre-

ria, hi va haver un altre foc a 
l’agost.
Finalment els altres dos incen-
dis registrats van tenir lloc el 
29 de juliol a la Serralada de 
Marina a causa d’un llamp, i el 
28 d’agost, a la Zona 21 de Ter-
ra Nostra, on es va incen diar 
un camió abandonat.

Pla Alfa 3. Coincidint amb les 
onades de calor de mitjans de 
juliol, es va activar el nivell 
3 del Pla Alfa de risc extrem 
d’incendis, mantenint en alerta 
màxima els equips de protecció 
dels boscos. 
Durant els 11 dies que va estar 
vigent la mesura, es van tancar 
els accessos als parcs de Collse-
rola i Serralada de Marina.

BALANÇ DE LA CAMPANYA

Un total de set focs en un estiu marcat 
per l’activació del nivell 3 del Pla Alfa 
En conjunt, el nombre d’hectàrees afectades no ha estat elevat i s’ha concentrat a la llera del riu Ripoll i al Pla de Reixac

Dani Font | Redacció
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El foc a Ca n’Albinyana 
ha estat el que més 
hectàrees ha cremat 
aquest estiu al 
municipi, unes 23 

La intensa onada de 
calor va obligar a 
activar durant 11 dies 
el nivell 3 del Pla Alfa, 
de risc extrem 

El Vallès Occidental, juntament 
amb el Baix Llobregat, són els 
dos territoris que lideren el nom-
bre d’actuacions dutes a terme 
pel Pla d’informació i vigilància 
contra incendis forestals (PVI) de 
la Diputació, que actua en col-
laboració amb els ajuntaments i 
les ADF. El dispositiu compta amb 
93 unitats mòbils i 15 punts de vi-
gilància fixa, vinculats a la Xarxa 
de Parcs Naturals.
Durant el temps que ha estat en 
marxa l’operatiu, entre el 21 de 
juny i l’1 de setembre, s’ha in-
format gairebé 60.000 persones 

i s’han fet més de 5.200 actua-
cions a la demarcació de Barce-
lona. 

35 actuacions a Montcada. Les 
unitats del PIV han dut a terme  
35 actuacions a Montcada divi-
dides en quatre categories: dis-
suasió (1), protecció del medi 
ambient (7), detecció d’aboca-
ments amb risc d’incendi (12) i 
revisió de punts d’aigua (15). En 
total són tres intervencions més 
que l’any passat. Una de les 15 
actuacions dissuasives dutes a 
terme al Vallès Occidental va ser 

a la zona del Turó. Els 11 abo-
caments amb risc d’incendi de-
tectats al municipi van ser a prop 
del turó dels Quatre Pins i sobre-
tot al Pla de Reixac, prop de Can 
Pomada, on precisament es van 
produir dos incendis a principi 
de juliol. 
Segons el portal d’actuacions 
del Pla d’informació i vigilància, 
aquests abocaments encara es 
troben sobre el terreny. També 
s’han dut a terme 512 actuaci-
ons de conscienciació, informant 
gairebé mil persones, majoritàri-
ament homes | DF

El Vallès Occidental és la segona comarca 
on hi ha més abocaments amb risc d’incendi

Un voluntari de Protecció Civil, apagant un incendi detectat en una zona de matolls i canyissars aquest estiu
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Si vols estar al dia del nostre 
compromís amb les persones 
i el medi ambient visita 
la nostra pàgina web.

www.lafargeholcim.es
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L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), reivindica més compe-
tències i recursos per als muni-
cipis per lluitar contra l’emer-
gència climàtica, un dels reptes 
cabdals del futur. Ho va fer en 
el marc de la celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya 
a Montcada i Reixac, l’11 de 
setembre, a la plaça de l’Es-
glésia. “El model neoliberal 
ha fracassat com a sistema 
capaç de garantir el benestar 
general; hem de recuperar el 
control de les nostres societats 
fent servir totes les eines que 
tenim al nostre abast com a 
palanques per canviar el mo-
del”, va subratllar l’edil.
Campos també es va referir a la 
Diada com una oportunitat de 
diàleg i de debat: “Ens permet 
reivindicar la nostra identitat, 

més autogovern i reptes pen-
dents com fer front a la crisi 
econòmica, la violència mas-
clista, l’ascens de l’extrema 
dreta, la crisi migratòria i, per 
suposat, l’emergència climàti-
ca’”, va dir l’alcaldessa.

Reconeixement. Campos va par-
lar de la Taula de Diàleg com 
una oportunitat de futur: “Reco-
neix l’existència d’un conflicte 
polític entre Catalunya i l’Estat 
i blinda el diàleg com l’única 
eina real per a la seva resolu-
ció”, va dir. L’alcaldessa també 
va insistir que cal seguir avançant 
cap a la fi de la judicialització del 
procés, el reconeixement de Cata-
lunya com a nació, el blindatge i 
reconeixement del català, un nou 
model de finançament i permetre 
que la ciutadania voti sobre el fu-
tur del país.

L’acte va comptar amb l’actuació 
musical del violoncel·lista Joan 
Riera i el violinista Séyédou-Joan 
Diallo i amb un pilar carregat 
pels Castellers del municipi.

Mural. Els dies previs a la Diada, 
l’ANC Montcada i el CDR van 
promoure la participació a la 
manifestació de Barcelona amb 
la venda de samarretes i, el ma-
teix dia 11, van pintar un mu-
ral al passeig Rocamora i van 
desplegar una gran estelada a la 
plaça de l’Església.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

L’alcaldessa reclama més competències i 
recursos per lluitar contra el canvi climàtic
El productor de cinema Albert Espel, guanyador enguany d’un Goya i del premi Gaudí, va fer un dels parlaments
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L’ANC i el CDR van fer un mural reivindicatiu i a la plaça de l’Església van desplegar una gran estelada

Laura Grau | Montcada

En representació de la societat 
civil, enguany el convidat a l’ac-
te de la Diada va ser el productor 
de cinema montcadenc Albert 
Espel, reconegut aquest 2022 
amb el Goya i el Gaudí per la 
pel·lícula ‘Mediterráneo’. 
En la seva intervenció, el cineasta 
va dedicar paraules a la crisi hu-
manitària de les persones refu-
giades. “Som un poble d’aco-
llida perquè molts catalans fa 
molt de temps també van ser 
refugiats; amb 79’5 milions de 
persones desplaçades al món, 
les violacions dels drets humans 
han adquirit una major atenció i 
preocupació en l’agenda global”, 
va dir Espel.El productor va fer  

‘El model neoliberal  
ha fracassat com a 
sistema capaç de 
garantir el benestar 
general’, va subratllar 
l’alcaldessa referència a com el cinema ha 

mostrat el drama en què viuen 
milions de persones en documen-
tals, pel·lícules i sèries. “Amb 
el temps penses que això ja és 
part de la història i que de tot se 
n’aprèn, però les crisi humanità-
ries segueixen actualment; fent 
‘Mediterráneo’ ho vaig tornar a 
reviure i, en aquest cas, no va fer 
falta recrear un camp de refugi-
ats, hi vam estar en un de real, al 
camp grec de Mòria”, va dir.
Després de la intervenció d’Es-
pel, l’alcaldessa i els portaveus 
municipals assistents a l’acte 
van fer l’ofrena floral a l’escultu-
ra ‘La força de la terra’ | LG

‘Som un poble d’acollida perquè 
molts catalans fa molt de temps 
també van ser refugiats’

Els portaveus, amb l’alcadessa Laura Campos i el productor cinematogràfic, a l’esquerra. Ciutadans va ser l’única força polítca que no va assistir

VÍDEO A LAVEU.CAT
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La consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà (ERC), va visitar 
el 13 de setembre la seu de la 
Fundació Trinijove, al polígon 
Coll de Montcada, per conèixer 
de primera mà el projecte Re-
nueva, promogut conjuntament 
per Aguas Danone i Ecoembes. 
La iniciativa es va posar en 
marxa al març del 2019 i con-
sisteix en una planta dedicada a 
la tria i la reutilització d’envasos 
on treballen persones en risc 
d’exclusió so cial. “M’ha sem-
blat un projecte molt engres-
cador i encaixa perfectament 
amb les polítiques que estem 
desenvolupant en el marc de 
l’elaboració de la nova Llei 
de residus”, va manifestar la 
consellera. 

Les 3 R. Jordà també va posar 
en valor que la iniciativa, que 
compta amb el suport de la Ge-
neralitat a través de l’Agència 

Catalana de Residus, es faci en 
col·laboració entre una entitat 
del tercer sector, com és Trinijo-
ve, i empreses privades. “Com 
a administració, és important 
que aprenguem d’aquestes 
experiències; les nostres polí-
tiques no s’han de fer des d’un 
despatx, han de ser realistes i 
s’han de poder aplicar”, va 
afegir la consellera, tot posant 
aquesta iniciativa empresarial 
com a exemple d’economia cir-
cular, un model de producció 
que implica allargar el cicle de 
vida dels productes a través de 
la reutilització, donant-los un 
valor afegit. 
“Aquest projecte demostra 
que la reutilització de residus 
també implica la creació de 
llocs de feina i el futur passa 
per aquí, l’economia linial té 
els dies comptats, estem en 
plena crisi climàtica i necessà-
riament hem de fer les coses 
d’una altra manera”, va clou-
re la consellera.

Petició local. En la mateixa lí-
nia es va expressar l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP), qui 
va incidir en la responsabilitat 
de les administracions a l’hora 
de fer pedadogia, tant amb les 
empreses com amb la ciutada-
nia. “És urgent canviar el mo-
del productiu i el de consum, 
l’economia social i solidària 
ha d’estar a l’agenda política, 
va dir l’edil. Campos també va 
aprofitar la visita de la consellera 
d’Acció Climàtica per reclamar 
una reu nió on tractar la situació 
de la cimentera Lafarge-Holcim, 
tot recordant que l’empresa no 

ha aturat la seva producció, mal-
grat no diposar de l’Autorització 

Ambiental Integrada en vigor.

MEDI AMBIENT

Teresa Jordà visita Trinijove per 
conèixer el projecte Renueva
La consellera lloa la planta d’envasos com a exemple d’economia circular
Pilar Abián | Polígon Coll de Montcada

La consellera, al centre de imatge, acompanyada dels representants municipals i de la Fundació
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‘És un projecte 
engrescador que 
encaixa amb les 
polítiques de la nova 
Llei de residus que 
estem desenvolupant’, 
va valorar Jordà

VÍDEO A LAVEU.CAT
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La Regidoria de Desenvolupa-
ment Econòmic Local ha prepa-
rat per a aquesta tardor quatre 
sessions en línia on es compar-
tiran coneixements relacionats 
amb models de negoci, estudis 
de mercat, preu dels productes 
i organització econòmica. Els 
tallers proposats porten per títol 
‘Inspira’t en 21 models de nego-
ci i fes el teu Canvas’, que tindrà 
tres sessions, el 29 de setembre i 
el 3 i 4 d’octubre. Els altres tres 
són ‘Com fer l’estudi de mercat 
de la teva idea de negoci’, el 30 
de setembre; ‘Com posar preu 
als meus productes o serveis?’, 
el 5 d’octubre, i ‘Com separar 
les fi nances personals de les del 
negoci’, el 6 d’octubre.
Les form a cions, 100% subven-
cionades, es faran de 9 a 14h 
i les inscripcions i es poden 
formalitzar trucant al 935 648 
505 o bé enviant un correu a 
promocioeconomica@montcada.org.

Matinal empresarial.  També es-
tan obertes les inscripcions per 
participar a la jornada ‘Mont-
cada avança amb les empreses’, 
que es farà el proper 13 d’octu-
bre al matí al Teatre Municipal. 
Aquesta jornada té com a ob-
jectiu que les empreses del mu-
nicipi es coneguin i facin xarxa 
entre elles.

MÓN EMPRESARIAL

Quatre sessions en línia durant 
la setmana del Pla d’Empresa
Les activitats, adreçades a persones emprenedores, es faran a fi nals de setembre

Pilar Abián | Redacció

Les formacions dels quatre tallers proposats es faran via telemàtica
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L’agost tanca amb 2.103 aturats
Les dades del mes d’agost facili-
tades per la Diputació de Barce-
lona pel que fa al nombre d’atu-
rats a Montcada i Reixac revelen 
que hi ha 38 persones més sen-
se feina respecte al mes anterior. 
En total, hi ha 2.103 persones 
aturades al municipi, el que su-
posa una taxa del 12% del total 
de la població activa.
Aquestes xifres coincideixen 
amb les del conjunt de les co-
marques de Barcelona on també 
ha augmentat la taxa d’atur en 
relació amb el juliol. Tant a escala 
municipal com provincial, el per-
centatge de persones aturades és 

molt més baix que l’any anterior. 
Les xifres provincials indiquen 
que en les franges on més creix 
la desocupació és entre la pobla-
ció menor de 25 anys, mentre 
que per sexes les dones presen-
ten pitjors resultats.

Crítica. El president del PP de 
Montcada, David Zambrana, ha 
expressat a través d’un comu-
nicat la seva preocupació per 
les dades de desocupació del 
municipi i ha carregat contra el 
govern local, entenent que les 
polítiques que fa per promoure 
l’ocupació són ‘estèrils’ | DF

ACTIVITATS ESPORTIVES
ADREÇADES 
A PERSONES 
A PARTIR 
DE 16 ANYS

2022-2023
Inscripcions obertes MÉS INFORMACIÓ: 

www.montcada.cat 

i www.esportsmontcada.org
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Tot i les elevades temperatu-
res d’aquest estiu i la manca 
de pluges, la bassa formada 
al Rec Comtal a la Casa de la 
Mina continua creixent. Tèc-
nics i regidors de l’Ajuntament 
i de l’empresa Aigües de Bar-
celona (Agbar) van examinar a 
l’agost el tram del Rec Comtal 
per veure quin pot ser l’origen 
d’aquesta acumulació d’aigües. 
“És un dels problemes que ar-
rossega el municipi des de fa 
temps i ara s’obre una porta 
per intentar solucionar-ho”, 

va explicar el regidor de Serveis 
Municipals, Juan Carlos de la 
Torre (ECP).
Els tècnics d’Agbar sostenen que 
el tap que provoca l’embassa-
ment ha d’estar a la part enter-
rada del Rec entre la Casa de la 
Mina i el carrer Carril. Per salvar 
l’embús hi hauria l’opció de mo-
difi car el recorregut del canal. Els 
tècnics municipals descarten des-
viar o seccionar l’aigua des de la 
Casa de Mina, però creuen que 
sí que es podria fer a l’altura del 
carrer Molí, segons la informació 
d’un plànol del 1911.

Aprofi tament de l’aigua. Si bé 
l’any 1965 es va suprimir el 
subministrament d’aigua del 
Rec des de Montcada a Barce-
lona amb l’argument que havia 
perdut qualitat, ara els tècnics 
d’Agbar, a petició de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), 
avaluen la possibilitat d’aprofi -
tar-la de nou per a l’Àrea Me-
tropolitana en cas que la seque-
ra vagi a més. “És una opció 
que es troba en fase d’estudi 
a causa de la situació de pre-
alerta per la manca de plu-
ges”, van explicar els tècnics.

REC COMTAL

L’Agbar i l’Ajuntament investiguen 
l’embassament a la Casa de la Mina
L’ACA estudia aprofi tar l’aigua del Rec Comtal per pal·liar els efectes de la sequera

Dani Font |Can Sant Joan

Una tècnica d’Agbar recull una mostra d’aigua del Rec per ser analitzada en cas que fos viable i necessari aprofi tar-la per consum domèstic

Els veïns de Terra Nostra es 
mostren preocupats pels ro-
batoris i per la presència de 
marcadors a les portes de casa 
seva, una tècnica que fan ser-
vir els lladres per esbrinar si un 
habitatge està buit. El modus 
operandi habitual consisteix 
a col·locar trossos de plàstic 
transparent entre la porta i el 
marc o bé petites boletes de 
paper als panys. En ambdós 
casos, les marques cauen quan 
els propietaris obren la porta, 
però si passats uns dies hi se-
gueixen, indica als lladres que 
no ha entrat ningú a l’habitatge 
i poden arriscar-se a robar amb 
més facilitat. 
Un dels afectats, Francisco Ávi-
la, explica que la sensació d’in-
seguretat és molt forta a la zona 

de Ca n’Oller. “A nosaltres ens 
han entrat a robar dos cops i 
ho han intentat un tercer. És 
un problema persistent que 
ha fet que molts veïns s’hagin 
instal·lat a casa diferents sis-
temes de seguretat”. 

Estadístiques. Malgrat l’alerta 
veïnal, als Mossos d’Esquadra 
no els consta un augment des-
mesurat de robatoris. Segons 
les seves dades, des de princi-
pi d’any s’han produït un total 
de 51 intents de robatori amb 
força a domicilis de Montcada. 
Tot i que són vuit més que en el 
mateix període de l’any passat, 
la policia considera que “el re-
punt de casos no és signifi ca-
tiu respecte a anys anteriors, 
són les dades habituals en 
què es mou el municipi”. 

SEGURETAT CIUTADANA

Alerta davant la presència 
de marcadors a domicilis 
Des d’inici d’any s’han produït 51 intents de robatoris

Dani Font | Redacció
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13 d’octubre de 2022

De 9 a 12 h 

Teatre Municipal de Montcada i Reixac
(C.Tarragona, 32)

Diagnosi del teixit empresarial 
post-Covid - Impuls al vostre 

negoci - Networking de relació 
empresarial - Desenvolupament 

econòmic local

Montcada Avança
amb l’empresa 
Jornada de col·laboració 
amb les empreses 
de Montcada i Reixac

Informació i inscripció gratuïta:

Regidoria de Desenvolupament 
Econòmic Local

935 648 505
empresa@montcada.org

Organitza: Col·labora:

Amb el suport:

Junqueras, a la 
presentació del 
candidat d’ERC, 
Jordi Sánchez
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El president d’ERC, Oriol 
Junqueras, assistirà el 22 de 
setembre, a les 19h, a la plaça 
de l’Església, a la presentació 
de Jordi Sánchez com a can-
didat del partit a les eleccions 
municipals del proper mes de 
maig. Sánchez, actual primer 
tinent d’alcaldessa i llicenciat en 
Ciències Polítiques i en Història, 
aspira per tercera vegada a arri-
bar a l’Alcaldia. La seva elecció 
com a candidat es va aprovar 
per unanimitat en assemblea el 
passat mes d’abril | DF
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PASSEJADES EN BICI
Prova pilot per posar en marxa un 
projecte destinat a passejar persones 
grans amb problemes de mobilitat
PÀGINA 13

EFEMÈRIDE

Seixantè aniversari de la tràgica riuada 
que va assolar el municipi i el Vallès
Pilar Abián | Redacció
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Una trentena de persones van perdre la vida a Montcada la nit del 25 de setembre del 1962, la majoria gent gran i infants

L’endemà de la riuada, aquest era l’aspecte dessolador que presentava la llera del Ripoll. El pont de la línia ferroviària de França va quedar completament destrossat

Maruja Solano va 
perdre a la riuada 
dues ties, una cosina 
embarassada i el seu 
fill, de només 4 anys

Una nit tristament gravada en 
la memòria de moltes famílies
De les luctuoses històries associa-
des a la tragèdia, recuperem la de 
la família Sanleandro a través del 
testimoni d’un dels seus membres, 
Maruja Solano, qui va perdre a la 
riuada dues tietes, una cosina i el 
fill d’aquesta. 
Encarnación Sanleandro vivia al 
carrer Carrerada, 2 amb la seva 
neboda, María Martínez, de 37 
anys, el seu marit, Rufino Fernán-
dez, i el fill de la parella, Román, 
de 4 anys, en un dels tres pisos de 
la finca, coneguda com la ferreria 
i propietat de Jordi Bagué. Encar-
nación, vídua i sense descendèn-
cia, havia criat María, filla d’una 
germana amb el mateix nom que 
residia a Cartagena i que aquell 
mes havia viatjat a Montcada per 
visitar la família. “La meva tieta 
no volia sortir de Múrcia perquè 
tenia por a morir lluny de casa, 
però vam coincidir amb ella en 
un casament i la vam animar a 
venir, sobretot amb l’excusa que 
la meva cosina estava embarassa-
da”, recorda Maruja. 
A aquesta primera casualitat se li 
va sumar una altra. María estava 
allotjada al carrer Colon, a casa 
d’una germana, i tenia problemes 

de mobilitat, de manera que habi-
tualment eren la filla i el net els que 
l’anaven a veure. El fatídic 25 de 
setembre, però, es va llevar dient 
que veia la seva filla trista i que, 
per una vegada, seria ella qui l’ani-
ria a visitar, decisió que li va acabar 
costant la vida. 
En ploure durant tota la tarda i aug-
mentar el cabal del Ripoll, María 
va decidir quedar-se amb la filla, 
el net i la germana, a l’espera que 
escampés el temporal –Rufino va 
ser l’únic que va marxar perquè tre-
ballava de nit a la fàbrica Valentine. 

El que va passar aquella nit amb la 
finca on residien els protagonistes 
d’aquesta història i dues famílies 
més –els Reina i els Llobet– ho 
va explicar un veí, José Escudero, 
testimoni ocular de com es va en-
sorrar l’edifici. Enfilat a la teulada de 

El riu Ripoll, que habitualment 
baixa amb poca aigua i a l’estiu 
està pràcticament sec, va prota-
gonitzar fa 60 anys un dels ca-
pítols més tràgics de la història 
recent del municipi. La nit del 
25 de setembre del 1962 una 
trentena de veïns van morir ar-
rossegats per les seves aigües a 
conseqüència d’una riuada que 
va afectar els municipis de la 
part final del Llobregat, el Besòs 
i els seus afluents, causant prop 
d’un miler de víctimes mortals, 
la majoria de les quals, al Vallès 
Occidental. 
A banda de les intenses pluges, els 
factors que van contribuir a aques-
ta catàstrofe van ser diversos; 
principalment, la manca de man-
teniment de les lleres i l’existència 
de fàbriques i habitatges propers 
als llits fluvials. Arran d’aquest 
succés, les autoritats van canalit-
zar els rius i rieres al seu pas pels 
nuclis urbans i es va prohibir edi-
ficar al costat de les lleres, creant 
àmplies franges de protecció. 

Punt crític. La majoria de les víc-
times locals vivien a la zona que 
hi ha entre el carrer Carrerada i 
la Salle, per on actualment passa 
el traçat de l’autopista C-33, i on 
es van ensorrar quatre habitat-
ges. Aquest va ser el sector més 
perjudicat perquè el pont per on 
passava la línia R2, al costat de 
la Salle, tenia els arcs taponats 
i va actuar com una presa, de 
manera que l’aigua va entrar 
als habitatges fins a una alçada 
aproximada de dos metres. Al 
voltant de la mitjanit, la pressió 
del riu, que baixava amb força, 
arrossegant tot el que trobava al 
seu pas, va trencar el pont, per-
metent que l’aigua baixés de cop 
i desemboqués al Besòs. 
El municipi va trigar mesos a re-
cuperar-se d’aquest succés. A les 
pèrdues humanes s’hi van afegir 
importants danys materials, tant 
en domicilis particulars com en 
infraestructures, ja que l’aigua es 
va endur el pont ferroviari i dues 
passarel·les.
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Maruja Solano, amb el seu marit, Francesc Cayuela, mostrant les fotos dels seus familiars

casa seva, va veure com, de cop i 
volta, l’habitatge s’alçava cap amunt 
i, a continuació, era engolit per les 
aigües. De les 12 persones que hi 
havia a l’interior només va sobreviu-
re Gonzalo Llobet i Morera.
La família de Maruja no es va as-
sabentar de la tragèdia fins ben 
entrada la matinada. “Va ser molt 
dur –recorda– la meva mare no 
parava de plorar i va quedar molt 
tocada”. La casa natal de Maruja, 
a Carrerada 4, també va quedar 
malmesa. A l’habitatge residia en 
règim de lloguer el matrimoni Siu-
rana Aguacil, amb dues filles me-

nors de 6 anys i 11 mesos, que van 
morir perquè la riuada es va endur 
la meitat de l’immoble, justament 
la part on elles dormien. 
Malgrat els anys transcorreguts, 
Maruja recorda el drama amb 
nitidesa: “És una cosa impossi-
ble d’oblidar, encara somio amb 
elles”. Aquella jornada ha quedat 
gravada en la ment de moltes per-
sones, com va quedar palès al re-
portatge ‘Les veus de la tragèdia’ 
fet per Montcada Comunicació 
l’any 2012, amb motiu del 50è ani-
versari de l’efemèride i que es pot 
veure al seu canal de Youtube | PA
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L’entitat Sin teta hay paraíso, que 
en aquest 2022 celebra el seu 
desè aniversari, ha fet una crida 
a la població perquè participi a 
la cinquena edició de la cursa-
caminada Pink Run MiR, que es 
farà el 16 d’octubre al Pla d’en 
Coll després dos anys d’absència 
per la pandèmia. La recaptació 
es lliurarà, un any més, de for-
ma íntegra a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron per a la investigació 
del càncer de mama. “Fins ara 
portem unes 700 inscripcions 
i ens agradaria exhaurir les 
1.500 places com en edicions 
anteriors”, ha comentat Manu 
Muñoz, de Sin teta. 

Novetats. La Pink Run, que 
compta amb el suport de la 
Joventut Atlètica Montcada i 
l’Ajuntament, inclourà altres ac-
tivitats com la tradicional sessió 
de zumba i l’estand de perruque-
ria on es fan talls de cabell solida-
ris. Aquest any, com a noves pro-

postes, hi haurà una exhibició de 
jumps, una disciplina esportiva 
que consisteix a fer un exercici 
aeròbic com ballar i córrer amb 
unes botes que minimitzen l’im-
pacte de les articulacions amb el 
terra. L’organització també farà 
un sorteig entre els inscrits d’un 
cap de setmana en un balneari.
D’altra banda, enguany hi haurà 
servei de bar a càrrec dels esta-

bliments Spirit Coffee i Bar Man-
hatthan, que oferiran esmorzars i 
tapes per recaptar diners per a la 
causa solidària. Les inscripcions 
es poden fer fi ns a l’1 d’octubre 
a través del web de la Pink Run. 
En aquesta edició, als cartells 
apareix una margarida en record 
de la presidenta, Marga Rodrí-
guez, que va morir el 2020 a 
conseqüència d’un càncer.

A l’última edició, el 2019, la Pink Run va recaptar 18.000 euros i va aplegar 2.500 participants
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Les maquetes ferroviàries, amb trens en moviment, van agradar especialment la canalla

Èxit de la primera edició 
de la trobada Montcatren

Encara en queden 800 disponibles a menys d’un mes del dia de la cursa

Sin teta anima la ciutadania a 
exhaurir les 1.500 inscripcions

Sílvia Alquézar | Redacció

PINK RUN MIR

L’Associació d’Amics del Fer-
rocarril de Montcada i Reixac 
(AAFMiR) ha fet una valoració 
positiva de la I Trobada Montca-
tren, celebrada durant els dies 10 i 
11 a La Unió de Mas Rampinyo. 
Els nombrosos visitants a l’expo-
sició van poder contemplar ma-
quetes de tren de diferents escales, 
que van agradar especialment els 
més petits. La trobada va comptar 
amb la participació d’una entitat 

de Lleida, que també va exposar 
les seves maquetes. “Estem con-
tents de com ha anat i animats 
a fer-ne una segona edició i 
convidar més associacions, ja 
que l’espai ho permet”, va dir el 
president de l’AAFMiR, Xavier 
Joaquín, qui ha anunciat que l’es-
deveniment es canviarà de mes 
perquè no coincideixi amb la festa 
major de Terra Nostra, on l’entitat 
també hi participa, amb una expo-
sició al Casino.

Laura Grau | Mas Rampinyo

L’entitat repetirà l’exposició de modelisme a La Unió 

Dissabte 1 d’octubre de 2022
De 10 a 13.30 h (C. Progrés, 29)

CELEBRACIÓ

Per assistir a les visites guiades 
i participar a l’Escape room cal inscripció 

prèvia del 19 al 26 de setembre.

VISITES GUIADES A LES INSTAL·LACIONS - EXHIBICIÓ CANINA - TALLER DE SALVAMENT EN ACCIDENT - ESCAPE ROOM -  EXHIBICIÓ DE VOL DE DRONS - MOSTRA DE 

VEHICLES D’EMERGÈNCIES - SIMULADORS DE CONDUCCIÓ - INFLABLES - TALLERS INFANTILS - CIRCUIT RÀDIO CONTROL - EXPOSICIÓ - PARLAMENTS OFICIALS - FOODTRUCKS
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A fi nals de juliol va arribar a 
Montcada i Reixac Jlil Moha-
med Salek, un nen sahrauí de 
set anys provinent dels campa-

ments de refugiats de Tinduf 
(Algèria) per passar l’agost i els 
primers dies de setembre amb 
Xavier Boix, Cristina Maristany 
i la resta de la família del barri 

de Can Sant Joan. L’arribada de 
l’infant va ser possible gràcies 
al programa Vacances en Pau, 
organitzat per la Delegació del 
Front Polisario a Catalunya. 

Aquest projecte solidari compta 
amb el suport de diferents ajun-
taments, entre ells el de Mont-
cada i té com a objectiu que els 
infants que hi participen puguin 
passar l’estiu lluny de les dures 
condicions del desert. 
La parella Boix Maristany ha 
destacat que, des de bon prin-
cipi, Jlil es va adaptar molt bé a 
les dinàmiques familiars. 

Un estiu diferent. Durant l’esto-
na que vam compartir xerrada 
a l’agost, l’infant no parava de 
fi xar-se en l’aigua i els peixos 
que nedaven pel Rec Comtal. 
“Al camp de refugiats no te-
nen aigua corrent”, ens expli-
ca Boix, “per això, el simple 
fet de veure una aixeta oberta 
li crida molt l’atenció”, afegia.
Un altre dels decobriments es-
pecials per a Jlil va ser el mar, 
el dia que els seus amfi trions el 
van dur a la platja per primer 
cop en la seva vida.

La Festa, que coincideix amb la vuitena lluna plena de l’any, es va celebrar a la Masia Reixac i va incloure actuacions musicals i de dansa

“Malgrat trobar-nos a mi-
lers de milles de distància de 
les nostres arrels, estem sota 
una mateixa lluna i volem 
celebrar la pau conjunta-
ment”. Amb aquestes paraules 
va expressar el president de 
la Federació d’Associacions xi-
neses d’Espanya, Zhang Xiao-
rong, la importància de celebrar 
enguany la Festa de la Mitja 
Tardor a terres de Montcada i 
Reixac. L’esdeveniment es va 
fer el 10 de setembre, a un res-
taurant local que durant unes 
hores va acollir la tradicional 
festa xinesa, amb més de 3.000 
anys d’antiguitat. La celebració 
consisteix a reunir-se en família 
amb motiu de la vuitena lluna 
plena de l’any per contemplar 
plegats l’únic satèl·lit natural de 
la Terra.
Entre els convidats hi havia 
el cònsol general a Barcelona, 

Zhu Jingyang, qui va destacar 
“el pont de connexió que exis-
teix entre la Xina i Espanya” 
gràcies a la comunitat de més 
de 100.000 xinesos que residei-
xen actualment a Catalunya. 
Per la seva banda, el subde-
legat del govern a Catalunya, 
Carlos Prieto, va assenyalar 
que aquesta comunitat “és 
una de les més antigues i 
arrelades a Espanya i supo-
sa una part important del 
teixit industrial a les nostres 
ciutats on cada vegada hi ha 
més integració amb la po-
blació autòctona”. 

Presència municipal. A la Festa 
de la Mitja Tardor també hi va 
haver representació dels ajunta-
ments de Barcelona i del con-
sistori montcadenc, amb M. 
Rosa Borràs (ERC), regidora 
de Cultura i Patrimoni, i altres 
membres del govern.

Mor l’activista 
social i veïnal 
Antoni Trias
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La comunitat xinesa 
de Catalunya celebra 
a Montcada la festa 
de la Mitja Tardor

COMMEMORACIÓ

L’acte va reunir el cònsol del país, representants polítics, 
empresaris i membres de diferents entitats culturals

Dani Font | Can Sant Joan

El 9 d’agost, a l’edat de 68 anys, 
va morir Antoni Trias, conegut 
al municipi pel seu activisme 
social i veïnal. Trias pertanyia a 
una nissaga de pagesos arrela-
da a Montcada des d’inicis del 
segle XVIII. La feina de pagès 
no li va impedir ser un gran au-
todidacta, coneixedor de tot el 
passat i present de Catalunya 
i un gran defensor de la histò-
ria i el patrimoni local. El seu 
compromís i ideari catalanista 
el va plasmar en el llibre ‘Ca-
talunya, la meva terra, el meu 
país’ publicat l’any 2013. Trias 
també va liderar l’AV Montca-
da Centre i la reivindicació per 
convertir l’antiga Cerveseria 
del carrer Montiu en el parc 
que és ara | DF

‘Veure una aixeta oberta amb aigua 
corrent li va cridar molt l’atenció’

VACANCES EN PAU
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Xavier Boix i Cristina Maristany, de Can Sant Joan, van acollir aquest estiu a Jlil Mohamed Salek, un nen sahrauí de set anys

Un infant sahrauí resident al camp de refugiats de Tinduf ha passat l’estiu amb una família montcadenca

Jesús Abad | Reixac
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Oferir passejades en bicicleta a 
persones amb mobilitat reduï-
da i crear una interrelació entre 
voluntaris i usuaris, combatent 
la solitud no volguda. Aquest és 
l’objectiu de la prova pilot que es 
vol fer a Montcada i Reixac en el 
marc del programa ‘En bici sen-
se edat’, que promou l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb èxit des 
de fa anys. Responsables de l’en-
titat oferiran el 22 de setembre a 
la Casa de la Vila (18.30h) una 
xerrada informativa per explicar 
com funcionarà l’activitat. Des 
del departament de Cooperació 
i Solidaritat es farà una crida a 
la participació i està previst que 
el període de proves es dugui a 
terme aquesta tardor, arrencant 

Prova pilot per passejar 
gent gran en bicicleta

NOVETAT

Un voluntari passeja una usuària per Montcada
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Dani Font | Redacció

Tororo és la ciutat principal d’un 
districte rural amb el mateix nom 
situat a l’Est d’Uganda, a l’Àfri-
ca. Els nivells de pobresa extrems 
de la zona provoquen una man-
ca d’atenció mèdica que fa que 
les malalties lleus empitjorin i 
acabin sent greus i cròniques, o 
desenvolupin en discapacitats fí-
siques o mentals, com la paràlisi 
cerebral, l’espina bífida –que en 
molts casos provoca hidrocefà-
lia– o l’epilèpsia, entre d’altres. 
Les persones amb diversitat fun-
cional necessiten uns materials 
adaptats que els habitants de To-
roro no es poden permetre.
Carlota Regales, estudiant d’En-
ginyeria de disseny a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), de Vilanova, és la creado-
ra de ‘Cadires x Tororo’. L’objecte 
central del projecte és la ‘Ubuntu 
Chair’, una cadira dissenyada per 
facilitar la mobilitat dels infants 
amb paràlisi cerebral. Armand 
Domínguez, veí del barri de Ter-
ra Nostra i company de carrera 

de Regales, ha viatjat aquest estiu 
amb ella i dos joves més a Tororo 
per implantar el projecte.
La iniciativa ‘Cadires x Tororo’ 
ha fet arribar 14 cadires per in-
fants amb paràlisi cerebral a la 
‘Agururu Primary School’, una 
escola on infants i joves, molts 
d’ells amb diversitat funcional, 
aprenen diferents oficis. “L’ob-
jectiu era ensenyar als alum-
nes de la classe de fusteria a 
construir les cadires perquè 
les poguessin fabricar ells, 
però ens vam trobar que, tant 
els alumnes com el professor 
eren sord-muts”, ha explicat 
Domínguez. No obstant això, 
els universitaris es van fer en-
tendre amb èxit.

Iniciativa. Els joves van arribar 
a la ciutat ugandesa el 13 de 
juliol i, en veure la precarietat 
dels lavabos de la zona –una 
dificultat afegida per als usuaris 
amb diversitat funcional–, van 
decidir fabricar també cadires 
d’ajuda per al bany. Durant les 

dues setmanes que van estar a 
la ciutat, també van instal·lar 
50 xarxes antimosquits als dor-
mitoris de l’escola per protegir 
els infants de la malària. “Vam 
intentar donar resposta a les 
necessitats més urgents per fa-
cilitar el dia a dia d’aquestes 
persones”, comenta Domínguez.
Els universitaris van visitar les 
llars de diferents infants amb di-
versitat funcional i van conèixer 
les seves famílies. “Són cases 
de fang amb el sostre de palla 
i, en un espai molt petit, viu 
molta gent”, explica Domín-
guez. Fa uns anys, quan naixia 
un infant discapacitat a Tororo, 
la família l’abandonava al bosc 
i, tot i que aquesta pràctica ja 

SOLIDARITAT

El montcadenc Armand Domínguez forma part d’aquest projecte fet a l’Àfrica

Cadires per facilitar la mobilitat  
a infants amb diversitat funcional
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Laia Jubany | Redacció

Armand Domínguez –primer per la dreta– amb la resta de voluntaris i una professora

Els mateixos alumnes van participar en la preparació de les cadires de fusta adaptades

A Uganda, encara 
ara hi ha pares que 
rebutgen els seus fills 
amb problemes de 
diversitat funcional

no es fa, encara hi ha pares que 
rebutgen els fills amb diversitat 
funcional. 
“El millor que m’emporto del 
viatge és la il·lusió dels nens; és 
increïble com en un país amb 
tantes dificultats per estudiar, 
els infants tenen tant d’interès 

per aprendre”, afegeix Domín-
guez. Després de l’èxit d’aques-
ta primera edició, el projecte 
‘Cadires X Tororo’ podria tenir 
continuïtat l’any vinent, tot i que 
l’equip encara ha de decidir si re-
petirà destinació o viatjarà a una 
altra comunitat africana.

la segona setmana d’octubre i 
amb una duració aproximada de 
tres setmanes. La prova es farà 
amb usuaris de les dues residèn-
cies de Montcada, la de Santa 
Maria i la de Vila-nova i, en cas 
que funcioni, aquest serà el novè 
municipi de la demarcació barce-
lonina a afegir-s’hi.
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Agenda 8È APLEC SARDANISTA

Organitza: Amics de Reixac i Ajuntament

18 DE SETEMBRE,  A LES 11H
ESPLANADA DE L’ESGLÉSIA DE REIXAC

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

2019
M.GuixC.Pardo

Duran J.Vila C.PardoRivas
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M.Guix Quirós Quirósfa
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16 17 18

23 24 2521 22
Recasens Rambla RamblaQuirós El Punt

Rivas

28 3029

Duran Duran

1 2

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

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

16 l divendres
Inauguració. Festa Major de Can Cuiàs. 
Hora: 18h (veure actes a la pàgina 13).

17 l dissabte
Teatre. ‘El Cafè de Terra Nostra’, del grup 
Els Titelles. Hora: 19h. Lloc: Casino de Te-
rra Nostra. Preu: Taquilla inversa.

Patrimoni. ‘A peu pel Rec Comtal’ (Itine-
rari guiat de 3 hores). Hora: 10h. Lloc: 
Casa de la Mina. Inscripcions: museu-
municipal@montcada.org.

18 l diumenge

Teatre. ‘Contes d’aigua’ (per a infants de 

3 a 8 anys). Hora: 11h. Lloc: Casa de 

les Aigües.

Sardanes. Aplec Sardanista. Hora: 11h. 

Lloc: Esplanada de l’Església de Reixac. 

Organitza: Associació Amics de Reixac 

(veure pàgina 17).

21 l dimecres
Hora del conte. ‘El peix irisat i altres con-

tes amb valors’, a càrrec de Cia Patawa. 

Hora: 17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 

24 l dissabte

Patrimoni. ‘Els pous de Montcada’ (visi-

ta teatralitzada). Hora: 12h. Lloc: Casa 

de les Aigües. Inscripcions a museumu-

nicipal@montcada.org.

25 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a l’església de 

Sant Pere de Reixac. Hora: 11h. Orga-

nitza: Museu Municipal.

27 l dimarts
Hora del conte. ‘Canta’m un conte’ 

Hora: 17h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 

Montcada. 

EXPOSICIÓ
GRAVATS I LLIBRES D’ARTISTA 
DE FRANCESCA POZA
Fins al 23 d’octubre

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

EXPOSICIÓ
CASTELLS A L’OLI
Julen W

Fins al 16 d’octubre

APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE D’OBRES

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 21 de juliol de 2022, i un cop 
transcorregut el tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies, ha aprovat 
definitivament el projecte executiu de la nova escola Bressol “El Viver” al terme 
municipal de Montcada i Reixac.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant anuncis a 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-Tauler, i a un diari 
de difusió local “La Veu”, així com al Portal de transparència. 

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
29/07/2022

Es publiquen els anuncis corresponents per un termini de 15 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a l’e-Tauler, i al periòdic de difusió local “La Veu” de Montcada i 
Reixac, durant els quals les persones propietàries podran examinar l’expedient 
i formular les al·legacions que considerin oportunes únicament als efectes de 
possibles errors de les dades que constin en la relació. 

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
06/09/2022

EXPROPIACIONS FORÇOSES

Per Decret de l’alcaldia de data 1 de setembre de 2022 s’ha 
acordat l’aprovació de la relació de Béns i Drets afectats per 
actuació d’expropiació forçosa en relació a l’immoble situat al 
carrer Novell número 8 de Montcada i Reixac.

Per Decret de l’alcaldia de data 1 de setembre de 2022 s’ha 
acordat l’aprovació de la relació de Béns i Drets afectats per 
actuació d’expropiació forçosa en relació a l’immoble situat al 
carrer Diagonal 69 interior de Montcada i Reixac.

Per Decret de l’alcaldia de data 7 d’agost de 2022 s’ha 
acordat l’aprovació de la relació de Béns i Drets afectats per 
actuació d’expropiació forçosa en relació a l’immoble situat 
al carrer Novell número 10, amb referències cadastrals 
1712331DF3911D0001YT i 1712330DF3911D0001BT al municipi 
de Montcada i Reixac.

ANUNCIS

La informació íntegra es pot consultar a: 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=379337&idens=812520002 

La informació íntegra es pot consultar a: 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=379337&idens=812520002 

La informació íntegra es pot consultar a: 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=379337&idens=812520002 

INFORMACIÓ I 

INSCRIPCIONS:

Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local
935 648 505
promocioeconomica@montcada.org

Inspira’t en 21 models de negoci i fes el teu CANVAS
29 de setembre, 3 i 4 d’octubre, de 9 a 14 h

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci
30 de setembre, de 9.30 a 14 h 

Com posar preu als meus productes o serveis?
5 d’octubre, de 9.30 a 14 h

Com separar les finances personals 
de les del negoci. Analitza i organitza els teus diners
6 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h

Setm
ana

del Pla d’Empresa 2022

Sessions formatives en línia

Del 29 de setembre al 6 d’octubre
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L’actriu Emma Vilarassau torna al Teatre 
Municipal amb el muntatge ‘L’oreneta’
La programació arrenca el 2 d’octubre amb ‘Trencadís’, un concert que combina música ancestral amb poetes catalans

NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES

Laura Grau | Redacció
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CASINO DE TERRA NOSTRA, 19H

ACTUACIÓ DELS TITELLES
El grup representarà el 17 de setembre
la comèdia ‘El Cafè de Terra Nostra’ 

Emma Vilarasau i Dafnis Balduz protagonitzen ‘L’oreneta’, una obra de Guillem Clua, estrenada a una quinzena de països Anna Ferrer és la cantant de l’OMAC, que dirigeix Dani López i que està formada per una trentena de músics
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L’actriu Emma Vilarassau tor-
narà al Teatre Municipal amb 
‘L’oreneta’, un muntatge sobre 
l’amor, el dolor i el respecte escrit 
pel dramaturg català Guillem 
Clua arran de l’atemptat homò-
fob que va tenir lloc en un bar 
gai d’Orlando (Florida) el 2016, 
en què van morir una cinquante-
na de persones. L’obra s’ha estre-
nat a 15 països i arriba a Mont-
cada el 13 de novembre després 
de fer temporada al Teatre Vi-
llarroel. Aquest és el plat fort de 
la nova temporada d’espectacles, 
que arrencarà el 2 d’octubre amb 

‘Trencadís’, a càrrec de l’Orques-
tra de Músiques d’Arrel de Ca-
talunya (OMAC). El concert ex-
plora formes musicals ancestrals 
de transmissió oral que combina 
amb una selecció de poetes dels 
Països Catalans.
D’aquí a fi nal d’any també des-
taquen l’espectacle ‘Síndrome de 
gel’, sobre una família que arri-
ba a Suècia fugint de la guerra 
d’Iraq (23 d’octubre); ‘Paradís’, 
una proposta de petit format 
sobre les particularitats menys 
conegudes de Mallorca, en què 
l’actor Sergio Baos interpreta 
quatre personatges (5 de novem-

bre). ‘Maestrissimo’ suposarà el 
retorn de la companyia Yllana, 
amb un espectacle que barreja el 
concert de cambra, la comèdia 
satírica i el retrat èpic, per expli-
car les aventures d’un quartet de 
corda (17 de desembre). Entre 
els actors hi ha el prestigiós violi-
nista Jorge Guillén ‘Strad’.

Infantils. Els espectacles fami-
liars arrenquen el 16 d’octubre 
amb ‘Musicals pels més me-
nuts’, una proposta que pretén 
apropar les orquestres als més 
petits. També destaca ‘Vola 
ploma’, amb Periferia Teatro (6 
de novembre), que parla sobre 
llibertat i el respecte a la natu-
ralesa i el medi ambient.
Pel que fa a la mostra de tea-
tre de grups locals Montcada 
a Escena, arrencarà el 8 i 9 
d’octubre amb l’espectacle de 
l’Aula de Teatre ‘Les carrega el 
diable’, escrit i dirigit pel mon-
tadenc Climent Sensada. La 

mostra proposa sis muntatges 
teatrals fi ns al desembre. La 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, Maria Rosa Borràs (ERC), 
confi a que aquesta temporada 
torni a les sales el públic que 
va abandonar l’hàbit d’anar al 
teatre a causa de la pandèmia. 
“Apostem per la qualitat amb 
l’objectiu que l’espectador re-
cuperi les ganes i la il.lusió de 
gaudir de les arts escèniques”, 
ha afegit l’edil.  Enguany, s’ha 
posat a la venda un abonament 
de 50 euros per a cinc especta-
cles, que es pot adquirir al web 
teatremontcada.cat.

‘L’objectiu és que 
l’espectador recuperi 
les ganes de gaudir de 
les arts escèniques’, 
M. Rosa Borràs

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Setembre 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
       museumunicipal@montcada.org

  @museumunicipalmontcada

JUGATECAMBIENTAL 
AL PARC DE LES AIGÜES

Del 18 de setembre 

al 4 de desembre,

tots els diumenges d’obertura 

de la Casa de les Aigües

I també...A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 17 de setembre, 10 h

CASA DE LA MINA

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

CONTES D’AIGUA
Diumenge 18 de setembre, 11 h

CASA DE LES AIGÜES

Edat recomanada: de 3 a 8 anys · Durada: 1 h
Activitat gratuïta,

a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

ELS POUS DE MONTCADA
Dissabte 24 de setembre, 12 h

CASA DE LES AIGÜES

Visita teatralitzada · Durada: 1 h · Activitat gratuïta
Cicle “Activitats als parcs,

platges i rius metropolitans” de l’AMB.

VISITA A L’ESGLÉSIA DE REIXAC
Diumenge 25 de setembre, de 10 a 12 h

Visita guiada (11 h) i portes obertes.
Activitat gratuïta.
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Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

OCTUBRE

DESEMBRE

2022

Informació dels espectacles i venda d'entrades
www.teatremontcada.cat

• Tots els espectacles es representen al Teatre 
Municipal, excepte els indicats específicament.

•    Abonament de 5 espectacles per 50 euros. Inclou una entrada per a Trencadís,
  Síndrome de gel, Paradís, L’oreneta i Maestrissimo. A la venda fins a l’1 d’octubre.

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE, 18 h
Orquestra de Músiques d’Arrel
de Catalunya (Omac) 
TRENCADÍS
MÚSICA

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE, 20 h
Cia. Somni Produccions
PARADÍS
TEATRE

DISSABTE 19 DE NOVEMBRE, 18 h
Cor Gòspel Gràcia
CONCERT SOLIDARI 
DE GÒSPEL
MÚSICA

Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 23 D’OCTUBRE, 18 h
TEATRE LLIURE
SÍNDROME DE GEL
TEATRE

0-5

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE, 18 h
Focus (E.Vilarasau - D.Balduz) 
L’ORENETA
TEATRE

DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE,12 h
Cia. Periferia Teatro 
VOLA PLOMA
TITELLES

DISSABTE 17 DE DESEMBRE, 20 h
Cia. Yllana
MAESTRISSIMO
MÚSICA/TEATRE

DISSABTE 7 DE GENER 2023, 18 h
Orquestra Simfònica Sant Cugat
CONCERT DE VALSOS
I DANSES
MÚSICA

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE, 12 h
Cia. Pels Més Menuts
MUSICALS 
PELS MÉS MENUTS
MÚSICA FAMILIAR
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L’associació continua treballant en 
la recuperació de l’edifi ci històric
L’Ajuntament ha concedit a l’entitat una subvenció de 2.000 euros, que es destinaran a tallers i cursos

TORRE DELS FRARES-CAN VESTIT

Dani Font | Vallençana Baixa

L’Associació Torre dels Frares-
Can Vestit fa més d’un any que 
treballa per recuperar aquest 
edifi ci del segle XIV per fer-ne 
un ús comunitari. El conjunt 
de la fi nca està inclosa al catà-
leg de patrimoni de Montcada 
i fer-ne un ús comunitari. L’en-
titat la componen una vintena 
de persones, si bé les més acti-
ves són  menys perquè la feina 
és voluntària. 
Una de les iniciatives per pro-
moure la participació veïnal són 
les jornades de portes obertes. 
La darrera va ser el passat 10 
de setembre. “Va venir força 
gent i vam treure un arbre 
que estava fent malbé l’escala 
i un mur de la casa”, ha expli-
cat Mario Morales, membre de 
l’associació. A més de dur a ter-
me tasques de manteniment a 
diversos espais de la fi nca, es va 
fer una xerrada per explicar el 
projecte, que compta amb una 

subvenció de 2.000 euros conce-
dida per l’Ajuntament. “Estem 
pendents de cobrar-la perquè 
fi ns fa poc no teníem compte 
corrent. La farem servir per 
fer tallers i cursos i tenir cura 
de la colònia de gats”, ha indi-
cat un dels voluntaris que parti-
cipa en el projecte, Raul Segura.

Col·laboracions. Disposar del 
compte corrent facilitarà rebre 
les aportacions de socis i d’al-
tres persones externes que vul-
guin col·laborar amb la recu-
peració de l’habitatge. Ara bé, 
les possibilitats de contribuir-hi 
no s’acaben aquí. “La idea és 
sumar petites col·laboracions 
i crear un grup heterogeni, 
que l’estem aconseguint, amb 
arquitectes, historiadors o 
gent que coneix el medi na-
tural, de manera que cadas-
cú sumi diferents habilitats 
i coneixements al projecte”, 
explica Morales. El 10 de setembre va tenir lloc una de les jornades de portes obertes que es fan periòdicament

Amics de Reixac 
organitza l’Aplec 
Sardanista

AT
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L’Aplec Sardanista torna el 18 
de setembre al seu escenari 
original, l’esplanada de l’esglé-
sia de Sant Pere, on actuaran 
les cobles Lluïsos de Taradell 
i Ciutat de Terrassa (11h). 
Aquesta celebració va néixer el 
1977 de la mà de quatre enti-
tats –la Penya Barcelonista, La 
Unió, l’Agrupació Sardanista 
de Terra Nostra i l’associació 
d’antics alumnes de La Salle. 
L’Aplec ha celebrat la majoria 
de les seves edicions en aquest 
indret. A fi nal dels vuitanta es 
va traslladar al parc Salvador 
Allende fi ns que, a principi 
dels noranta, es va deixar de 
fer. El 2013, l’Ajuntament el va 
recuperar al Parc de les Aigües 
i, tres anys després, el va can-
viar a l’escola Reixac. 

Col·laboracions. Amics de Rei-
xac ha decidit assumir l’orga-
nització de l’acte, prenent el re-
lleu de l’Agrupació Sardanista 
de Terra Nostra, entitat presi-
dida per Joaquim Castellví, a 
qui diumenge es retrà un petit 
homenatge per la seva tasca de 
promoció de la sardana durant 
més de quaranta anys.

TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

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

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

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

Truyols Serveis Funeraris disposa de centres a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.
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Fins al 30 de setembre estaran 
obertes les inscripcions als cur-
sos i tallers de la Xarxa d’Equi-
paments de Montcada. La pro-
gramació manté les propostes 
de la temporada anterior, amb 
activitats dels àmbits de l’art, la 
salut i el creixement personal. 
La Casa de la Vila ofereix els 
cursos de l’Aula Municipal de 
Música i de l’Aula d’art i el Kur-
saal, pilates i ioga. A la resta de 
centre cívics, l’oferta és molt va-
riada, amb propostes per a in-
fants, joves, adults i gent gran. 

Incidències. Problemes tècnics 
han impedit que el pagament 
en línia dels cursos i tallers dels 
centres l’Alzina, Can Cuiàs, La 
Ribera i Casino es pugui fer de 
forma telemàtica. Es recoma-
na fer-ho de forma presencial a 
cada equipament, amb opció de 
pagar amb targeta de crèdit. La 
informació completa es pot con-
sultar al web montcada.cat.

Laura Grau | Redacció

XARXA D’EQUIPAMENTS

El 30 de setembre, últim dia 
d’inscripció als cursos i tallers
La programació manté la majoria de propostes de la temporada anterior 
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L’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afotmir) ofereix un curs 
bàsic de fotografi a i Photoshop, que impartirà Ángel Henares al Centre 
Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo d’octubre a juny. Les classes 
es fan tots els dimarts, de 19 a 21h. L’entitat també ofereix cursos 
avançats de Photoshop –presencial i telemàtic–, a càrrec de José Luis 
Arias. Els interessats han d’enviar un correu a inscripcions.cursos.
afotmir@gmail.com, indicant les seves dades personals. Tota la infor-
mació es pot consultar al web afotmir.cat | LG

Nova edició dels cursos de l’Afotmir

ESTEM A PROP TEU

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

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

Preferentment  

amb cita prèvia:

apropteu@montcada.org  

    651 623 595

Aiutaci ad ottenere il 
Certificato digitale, la 
Chiave... e molto altro

Ayuda para obtener 
el Certificado digital, 
Clave... y mucho más

Ajuda per a obtenir 
el Certificat digital, 
Clave... i molt més

Help to obtain the 
digital Certificate, Key... 
and much more

Aide pour obtenir le 
certificat numérique, la 
clé... et bien plus encore

Ajuda para obter o 
Certificado Digital, 
Senha... e muito mais

ASSOCIACIÓ  
DE GENT GRAN  
PARC DE SALVADOR 
ALLENDE

SORTIDES 
CULTURALS
PER A PERSONES 

GRANS 2022
Persones de més de 60 anys 

del municipi

29 de setembre 2022
LA BARCELONETA, ELS SECRETS 
DEL BARRI MÉS MARINER 
(últimes places)  
Ruta històrica i cultural guiada.
Termini inscripció: 22 de setembre

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

27 d’octubre 2022
BARCELONA CIUTAT LITERÀRIA

Ruta guiada per la Barcelona antiga on la 
literatura i la historia es donen la mà.
Termini inscripció: 20 d’octubre 

Preu de cada sortida: 5 euros
Desplaçament en autocar

Concentració: 8.45 h (pl. Lluís Companys)
Sortida: 9 h
Durada de les rutes: 2 hores
Arribada a Montcada i Reixac: cap a les 13 h (pl. Lluís Companys)

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

Casal de Gent Gran Casa de la Mina
Av. Unitat s/n
Tel. 935 644 418
A/e: caalamina@montcada.org

ACTIVITATS GRATUÏTES.
AFORAMENT LIMITAT. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

Cursos i tallers 
AL CASAL DE GENT GRAN CASA DE LA MINA

ACOSTA’T  
AL MÓN DIGITAL

PREPARA EL TEU 
DESPLAÇAMENT  
DEL 14 DE NOVEMBRE  
AL 21 DE DESEMBRE
Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h

COM FER TRÀMITS  
PER INTERNET
DEL 3 D’OCTUBRE  
AL 9 DE NOVEMBRE
Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
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AUDITORI MUNICIPAL

Francesca Poza, davant d’una de les obres creada amb tires de paper i agulles de fer punt

La temporada d’exposicions ha 
arrencat amb una de les pro-
postes més originals que s’han 
pogut veure a Montcada en els 
darrers anys. L’amor pel paper 
com a material de creació i la 
reivindicació de la memòria 
com a part essencial de la vida 
constitueixen el fil conductor 
de la mostra que Francesca 
Poza (Mataró, 1965) exposa a 
l’Auditori Municipal fins al 23 
d’octubre. Amb el títol ‘Força, 
creació i vida no són sinó epifa-
nies de la realitat interior’, l’ar-
tista presenta tres tipus d’obres: 
tapissos i teles creades a partir 
de tires de paper, gravats sobre 
paper i llibres d’artista. 

Resposta. Poza, que prové del 
món de l’escultura i el gravat, 
ha trobat en el paper una for-
ma d’explicar els seus pensa-
ments i vivències que teixeix 
artesanalment –amb utensilis 
com les agulles de fer mitja– 
per convertir-los en tapissos i 
teles. L’espectador pot intuir 
les lletres i les paraules, però no 

pot desxifrar-ne el contingut, 
que esdevé un enigme. “Cada 
dia tenim alguna cosa que 
explicar i teixint el que escric, 
mantinc el fil de la memòria 
d’una forma íntima”, va ex-
plicar l’autora durant la inau-
guració, el 8 de setembre. Poza 
fa servir el gravat com a base 

de bona part de les seves obres 
i, en d’altres, recicla les pàgines 
de llibres de diferents èpoques, 
creant nous sentits i establint 
un joc de complicitats entre art 
i literatura. Una altra de les pe-
ces més sorprenents de la mos-
tra és un llibre d’artista teixit a 
partir de fil de coure. 

Laura Grau | Montcada
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Francesca Poza sorprèn amb 
obres teixides amb paper
La creadora mataronina també exposa llibres d’artista i gravats sobre paper

Poza ha trobat en 
el paper una forma 
d’explicar els seus 
pensaments íntims

SETEMBRE

Els Castellers de Montcada i Reixac han convocat una assemblea ex-
traordinària el 17 de setembre a l’Espai d’Entitats Poblet –lloc on es fan 
els assajos– per abordar el futur de la colla (10h). Segons un comu-
nicat emès el dia 8, la falta d’assistents als assajos pot posar en perill 
la continuïtat de l’entitat. “La situació és crítica i, si segueix aquesta 
baixa assistència, no podrem avançar en els aspectes tècnics ni ga-
rantir la nostra presència a l’agenda del món casteller”, ha lamentat 
el membre de la junta Salvador Urpí, qui apel·la al compromís i la 
responsabilitat dels membres de la colla per “tal de canviar el rumb i 
vèncer tots junts la davallada que hem patit des de la tornada de la 
pandèmia” | LG

Assemblea per abordar el futur
CASTELLERS
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Amb motiu del 70è aniversari de l’entronització de la Verge del Turó 
a l’església de Santa Engràcia, el passat 8 de seetembre, els Gegants  
de Montcada van fer una cercavila pel carrer Major i una ballada da-
vant de la imatge, que es va treure a l’exterior del temple després de 
l’ofici religiós i l’actuació de la Coral Mare de Déu del Turó. “Estem 
molt satisfets de recuperar la part festiva del que havia estat una 
de les festes tradicionals més concorregudes a la població”, va dir el 
president dels Gegants, Albert Carandell, qui reivindica aquesta diada 
“com una jornada d’història i tradició local, més enllà de l’aspecte 
religiós”. El mossèn de la parròquia, Joan Ferrero, també va mostrar 
la seva satisfacció per reviure aquesta antiga tradició, gràcies a la im-
plicació de les dues entitats | LG

Els Gegants honoren la Verge del Turó  
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Els Diables obren les inscripcions

TRADICIONS

NOU CURS

La colla de Diables de Can Sant Joan ha avançat la campanya d’ins-
cripcions, adreçada especialment a famílies amb infants a partir de 10 
anys, ja que la normativa actual no permet que participin als correfocs 
els menors d’aquesta edat ni que s’hi apuntin sense la tutela d’un 
adult. “Ens fan falta, sobretot, nens i joves”, ha dit la portaveu de 
l’entitat Laura Terol, qui ha anunciat que el proper 1 d’octubre tindrà 
lloc a Montcada la 7a Trobada de Bestiari, la primera després dels dos 
anys de pandèmia. Les persones interessades a formar part de la co-
lla han d’enviar un correu electrònic a l’adreça diablescansantjoan@
gmail.com abans del 26 de setembre | LG

La Unió ofereix nous cursos i tallers
L’entitat engega la temporada amb noves propostes per a nens, joves 
i grans. A les ja habituals seccions de tennis taula, gimnàstica rítmica, 
dansa, jazz, teatre, música i grup de la dona, se sumen com a prin-
cipals novetats la nova escola d’escacs, l’aula de dibuix de manga i 
còmic, les classes de hatta ioga i ioga en cadira i l’aula de cuina per a 
adults i joves. “Estem contents de poder presentar aquestes novetats 
i continuar amb les habituals, gràcies a la bona feina dels responsa-
bles de les diferents seccions”, ha dit el president, Francisco Javier 
Aguado. L’oferta es pot consultar al web la-unio.cat | LG

MAS RAMPINYO

Terra Nostra viu deu dies de festa
L’AV es mostra satisfeta per la resposta del barri a les múltiples propostes

Laura Grau | Redacció

El veïnat de Terra Nostra va 
viure intensament del 2 a l’11 de 
setembre la seva primera festa 
major sense restriccions des del 
final de la pandèmia. “Hi ha-
via ganes de festa i la gent ha 
sortit al carrer massivament”, 
reconeix el president de l’AV, 
Llorenç Madurell, satisfet per la 
resposta de la gent i també per la 
gran quantitat de persones que 
es van implicar en l’organització. 
“Aquest fet ens ha permès fer 
torns al servei de bar i repartir 
la responsabilitat d’organitzar 
les diferents activitats”, ha afe-
git Madurell. El públic va poder 
triar entre les propostes més 
clàssiques com la Festa del Fa-
nalet i el festival de la Nit Boja, 
fins a les gastronòmiques, des de 

sardinades fins a fideuàs popu-
lars i un original concurs d’all i 
oli fet a mà. El programa es va 
concentrar el cap de setmana, 
però els dies feiners també es 
van organitzar activitats per a la 

canalla i els joves, com un taller 
de surfkate. La plaça del Poble 
va ser el punt neuràlgic de la 
festa, que va inaugurar la mul-
tipremiada ballarina Eva Nieto, 
responsable del pregó.

L’últim dia de la festa la comissió organitzadora va fer una fideuà per a 350 comensals
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PROTAGONISTES 
Els resultats, les cròniques i l’ànalisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal 

‘LAVEU.CAT’

El CD Montcada viurà en-
guany una temporada molt es-
pecial amb la celebració del seu 
centenari. El club verd, cons-
tituït oficialment el 29 d’abril 
de 1923, va presentar el 10 de 
setembre a l’estadi de la Ferre-
ria els dos equips que tindrà en 
competició: el sènior A, de Se-
gona Catalana, dirigit per Miki 
Corominas en la seva segona 
campanya a l’entitat, i un con-
junt B de nova creació, que ju-
garà a Quarta i està format per 
joves futbolistes del municipi 
sota les ordres del montcadenc 
Víctor Ortega ‘Fulla’. 
La directiva va aprofitar l’es-
deveniment per presentar el vi-
cepresident Nico Bravo com el 
futur president del CD Mont-
cada, en substitució de Ramon 
Salvanyà. El club verd té pre-
vist convocar en breu una as-
semblea extraordinària per ini-
ciar el procés d’elecció del nou 
responsable.

Novetats. “Estem molt il-
lusionats amb aquesta tem-
porada tan especial que vo-
lem compartir amb l’afició 
per celebrar plegats el cente-
nari”, va dir Bravo durant la 
presentació, tot avançant que 
el club organitzarà una reunió 
oberta a tothom per preparar el 
programa de l’aniversari. En el 
torn de parlaments, Bravo tam-
bé va agrair el suport econòmic 
dels patrocinadors: Lafarge, El 
Punt i Llop Export.
Després de l’acte protocolari, el 
primer equip va disputar l’úl-
tim matx amistós de la pretem-
porada contra l’Europa B (1-4). 
Els verds debutaran a la lliga el 
17 de setembre al camp del Ba-
dia del Vallès. Els montcadencs 
han quedat enquadrats al grup 
4B, on també està la UE Sant 
Joan Atlètic. Els cinc primers es 
classificaran per disputar l’as-
cens amb els cinc primers de 
l’altre subgrup, mentre que els 
cinc últims lluitaran per el·ludir 
el descens.

FUTBOL

El club verd tindrà en competició dos equips, el sènior A, a Segona Catalana, i un conjunt B de nova creació, a Quarta

El CD Montcada presenta a l’afició 
la temporada del seu centenari
Sílvia Alquézar | Redacció
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El primer equip del CD Montcada té com a objectiu classificar-se per al grup que lluitarà per l’ascens a la segona fase de la lliga, evitant així haver de patir fins al final per mantenir la categoria

Una jugada del partit amistós que va disputar el primer equip contra l’Europa B (1-4) El vicepresident Nico Bravo agafarà el relleu a la presidència, en substitució de Ramon Salvanyà

D’esquerra a dreta, Nicolás Polio (Llop Export), Vicente Pedro (Lafarge), Nico Bravo, el regidor d’Esports, Gerard Garrido, i l’alcaldessa Laura Campos

‘És una temporada 
molt especial que 
volem compartir amb 
els seguidors per 
celebrar plegats el 
centenari’, va dir el 
president Nico Bravo 

El primer conjunt, 
dirigit per Miki 
Corominas, debutarà 
a la lliga el 17 de 
setembre a Badia 
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El sènior masculí de La Salle s’ha reforçat amb sis incorporacions aquesta temporada
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FUTBOL SALA

El FS Montcada lluitarà per 
continuar a Tercera Nacional 
El juvenil A, amb Fernando Sáez a la banqueta, jugarà el primer matx a Salou

Tot i el contratemps d’haver de 
refer l’equip després de la mar-
xa inesperada de diversos juga-
dors a finals de juliol, el tècnic 
del FS Montcada, Juanjo Ami-
go, es mostra satisfet en haver 
estat capaços de “configurar 
una bona plantilla”.
El conjunt local començarà 
l’1 d’octubre la seva segona 
temporada a Tercera Nacional 
amb la visita a la pista del Sant 
Quirze, entrenat per Àlex Na-
valón, un vell conegut de l’afi-
ció local ja que havia entrenat 

el juvenil del club montcadenc 
fa dues temporades. Pel que fa 
a la resta de rivals, l’entrena-
dor considera que “és difícil 
de predir perquè han canviat 
la meitat d’equips del grup”.
La pèrdua de tants jugadors 
ha fet rebaixar les aspiracions 
a la lliga. “Tenim una plan-
tilla molt renovada i, si bé 
som realistes de la dificultat 
que això suposa, també puc 
dir que l’exigència i l’ambi-
ció seran màximes durant 
tota la temporada”, ha indicat 
Amigo.

Juvenil. L’equip iniciarà la lliga 
al grup 3 de la Divisió d’Honor 
Nacional, la màxima categoria, 
amb la visita a la pista del Sa-
lou, el 17 de setembre.
El conjunt local estrena en-
guany nou tècnic a la banque-
ta, Fernando Sáez Camacho. 
La plantilla va començar a en-
trenar el 18 d’agost per intentar 
fer un bon paper a la competi-
ció. L’any passat, el Montcada 
va acabar a la novena posició 
i va quedar subcampió de la 
Copa Catalunya, una fita his-
tòrica en el club local.

Dani Font | Pla d’en Coll

BÀSQUET

Triomf UB MiR, nou 
nom del club blau
El sènior debutarà a Primera Catalana contra el Figueres

Triomf UB MiR és el nom amb 
què aquesta temporada s’iden-
tificarà el club de bàsquet. “És 
la primera vegada que tenim 
un espònsor, gràcies al qual 
podrem mantenir l’actual 
estructura esportiva”, ha ex-
plicat el president, Carles Vilal-
ta. Tot i que no ha trascendit la 
xifra aportada pel nou patroci-
nador, el club podrà pagar les 
despeses derivades dels dos 

ascensos assolits la passada 
temporada, la del sènior A a 
Primera Catalana i la del ca-
det, a Preferent. Aquests seran 
els dos equips que lluiran a la 
samarreta el nom de la firma 
d’Arenys de Munt, dedicada a 
produir peces metàl·liques per 
als sectors ferroviari, farmacèu-
tic, d’alimentació i packaging. 

Sènior. La UB MiR debutarà a 
Primera Catalana el 24 de se-

tembre al Miquel Poblet (18h) 
contra el Figueres. El nou tèc-
nic, Òscar Gallifa, ha fet un 
balanç positiu de la pretempo-

rada, tot destacant que els tres 
fitxatges –Guillem Sánchez, 
Al  bert Salat i Adrià Navarro– 
“s’han adaptat molt bé al 

grup”. La plantilla està forma-
da per onze jugadors, tot i que 
el club no descarta la possibili-
tat d’incorporar un aler pivot.

HANDBOL

La Salle masculí iniciarà la 
lliga a la pista del Granollers
El sènior femení s’estrenarà a Primera Catalana amb la visita del Sant Quirze B

El primer equip masculí del 
CH La Salle començarà la lliga 
el 17 de setembre a la pista del 
BM Granollers B i jugarà el 
primer matx al pavelló Miquel 
Poblet el dia 24 contra l’OAR 
Gràcia de Sabadell (20.15h). 
El conjunt local, enquadrat al 
grup D de Primera Nacional, 
inicia una nova etapa amb 
l’arribada a la banqueta de 
Salva Puig, qui té molt clar 
que el primer objectiu és “as-
solir la permanència quan 
abans millor, sense perdre 

l’ambició de mirar a dalt”.
L’equip s’ha reforçat amb sis 
incorporacions per afrontar 
una competició que es preveu 
més exigent perquè han baixat 
dos equips de Divisió de Plata. 
“Tenim una plantilla compe-
titiva, que podem reforçar en 
moments puntuals amb el sè-
nior B”, ha comentat el tècnic.

Sènior femení. La Salle presenta 
moltes novetats, amb el retorn 
del tècnic Àlex Expósito i l’es-
trena de les montcadenques a 
Primera Catalana després de 

l’ascens aconseguit la tempora-
da passada. Expósito considera 
que, com sempre que es produ-
eix el salt a una nova categoria, 
cal un any d’adaptació al ritme 
que aquesta exigeix. 
Pel que fa a la possibilitat de 
l’ascens, el tècnic es mostra pru-
dent i opina que l’objectiu ha de 
ser classificar-se entre els equips 
que lluitaran per pujar: “Els fili-
als de clubs com el Sant Quir-
ze –primer rival a la lliga, el 24 
de setembre a casa– i els que ja 
tenen anys d’experiència a la 
categoria són els favorits”. 

Dani Font | Pla d’en Coll

El FS Montcada va començar a entrenar el passat 29 d’agost a la pista de la Zona Centre
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D’esquerra a dreta, el vicepresident de la UB MiR, Gerard Trias, el president Carles Vilalta i el propietari de l’empresa Triomf, Camil Lozano
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Pilar Abián | Montcada
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La UD Santa María A, enquadra-
da al grup 13 de Tercera, comen-
çarà la lliga el 17 de setembre a 
l’estadi de la Ferreria contra el 
Naise Barcelona. “L’objectiu, tot 
i que sabem que és complicat, 
és estar a dalt”, afirma el tèc-
nic Andoni Ortolà, qui assenyala 
com a principals rivals el Naise 

i el Ripollet B “perquè han fet 
molt bons equips i s’han endut 
alguns jugadors que no saltres 
també preteníem”. El bloc man-
té els pilars de l’any passat, “un 
fet que ens donarà consistèn-
cia per afrontar la temporada 
perquè ja tenen experiència al 
club”, comenta Ortolà | DF

El Santa María debuta a casa

LA
U

R
A 

G
R

AU
D

AN
I F

O
N

T

El Sant Joan buscarà 
l’ascens a Primera
L’equip local iniciarà la lliga al camp del Ripollet

La UE Sant Joan Atlètic ha 
iniciat la nova temporada amb 
un objectiu molt clar, intentar 
l’ascens a Primera Catalana. 
El nou entrenador, Daniel Sàn-
chez, i la resta del cos tècnic es 
mostren molt motivats amb el 
repte fixat pel club de pujar, 
“lluitarem per fer-ho possi-
ble”, asseguren.
El club de Can Sant Joan s’ha 
reforçat amb vuit jugadors, al-
guns dels quals han competit 
en categories superiors com 
el davanter Óscar Muñoz i els 
migcampistes Brian Canalejo i 
Omar Balde. Després de les va-
cances, el club va confirmar la 
incorporació del porter David 
Pérez, que l’any passat defen-

sava la porteria del juvenil del 
Cerdanyola. 
Sánchez es mostra molt satisfet 
amb la plantilla i creu que “és 
competitiva,”. De cara a prepa-
rar la competició oficial, el club 
ha disputat una sèrie d’amis-
tosos, tant a casa com a fora 
per agafar el to de competició. 
L’equip s’ha enfrontat a rivals 
com el Gornal, de Segona Ca-
talana, el juvenil A Parets, dos 

equips de Primera Catalana –la 
Guineueta i el Castelldefels– i 
dos de Segona Catalana, el Na-
tació Terrassa i el Bellvitge.

Primer partit. El Sant Joan, en-
quadrat al subgrup 4B, debu-

tarà a la lliga al camp del CF 
Ripollet el 18 de setembre 
(12.15h). “Ho donaerm tot 
davant un equip que s’ha re-
forçat molt”, ha dit Sánchez.El 
primer derbi amb el CD Mont-
cada tindrà lloc en la cinquena 

jornada, el 16 d’octubre, a l’es-
tadi de La Ferreria amb el club 
verd com a local. 
El partit de la segona volta 
es disputarà el 22 de gener al 
camp municipal de Can Sant 
Joan.

Dani Font | Can Sant Joan

La plantilla de la UE Sant Joan durant el primer entrenament de la pretemporada, a l’estadi de La Ferreria

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El FB Montcada vol  
consolidar el grup
El sènior A del FB Mont-
cada ha començat a en-
trenar aquesta setmana 
amb l’objectiu de fer un 
bon paper a Segona Ca-
talana. Aquesta serà la 
primera campanya a la 
categoria, després que 
la temporada passada 
l’equip acabés baixant 
en ser el cuer amb no-
més 2 punts. El club ha 
fet una renovació total 
–no queda cap jugado-
ra de l’any passat–, tot 
apostant pel bloc del 
sènior B sota les ordres 
d’un nou tècnic, Jonàs 
Arrieta, que ha dirigit di-
versos equips femenins 
de Barcelona.
“Som una vintena de 
jugadores amb molta 
il·lusió i ganes de tirar 

endavant el projecte. La 
nostra implicació és to-
tal”, ha comentat la cen-
tral Andrea Alcalà, qui 
opina que la gran virtut 
del conjunt és “el bon 
ambient del vestidor”. 

Objectius. Per a Arrieta, 
la prioritat és “mante-
nir el bloc durant tota 
la temporada i intentar 
oferir una bona imat-
ge”. El retorn a Primera 
no és un dels objectius 
d’aquesta campanya: 
“Volem sumar més vic-
tòries –el sènior B va 
acabar penúltim del seu 
grup a Segona, amb 7 
punts– i millorar la qua-
litat del joc i les nostres 
habilitats”, ha expressat 
Alcalà | SA
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FUTBOL FEMENÍ

La plantilla, sota les 
ordres del tècnic 
Daniel Sánchez, es 
mostra il·lusionada 
amb el repte de pujar

FB MONTCADA. 50 ANYS DE L’EQUIP DE VETERANS

FUTBOL

L’equip de veterans del FB Mont-
cada va celebrar el 3 de setem-
bre el seu 50è aniversari amb un 
trian gular contra el CE Sabadell i 
la Penya Decano de Montcada. 
El torneig va aplegar nombrosos 

exjugadors, que van viure la jor-
nada amb molta emoció.  “És 
com tornar a la meva joventut”, 
va comentar Domingo Martínez 
‘Mingo’, un dels fundadors junta-
ment amb el seu amic Fèlix López 

Pérez, també present a l’acte. Al 
llarg del mig segle de vida, l’equip 
ha tingut diversos noms. Primer va 
començar sent la Penya Reixac, 
creada per mitja dotzena d’amics. 
Posteriorment, el grup es va anar 

ampliant i el seu nom va passar 
per ‘Veterans Montcada’ i ‘Vete-
rans EF Montcada’ fins a l’actual 
‘Veterans FB Montcada’, amb un 
recorregut pels diferents camps 
de futbol dins i fora del municipi. 

De la primera samarreta, que era 
barrada, només queden algunes 
fotografies com recorda l’Emilio 
Bermejo, qui va començar a jugar 
a l’equip amb 26 anys i acaba de 
complir-ne 76 | JA
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El CTT La Unió inicia la nova 
temporada amb moltes nove-
tats. La bona campanya de la 
temporada anterior havia per-
mès al club ascendir a Tercera 
Nacional, però ha hagut de re-
nunciar com ja li va passar fa 
quatre anys. “Només podem 
entrenar al local dos dies a 
la setmana i tampoc dispo-
sem de l’exigència tècnica i 
econòmica que requereix la 
categoria que, per exemple, 
ja inclou àrbitres federats”, 
lamenta el president, Francisco 
Aguado. 
Tot i que la situació no agrada, 
també posa de manifest la bona 
feina feta des del club. “D’una 
banda, sentim frustració alho-
ra, estem contents perquè els 
resultats tècnics i formatius 
són bons, com ho posa de ma-
nifest el fet que tots els juga-
dors que han marxat jugaran 
en categories superiors, tot i 

que molts d’ells volien que-
dar-se perquè s’han format 
aquí i l’ambient és bo”, ha ma-
nifestat Aguado.
Des del club han intentat buscar 
alternatives per tenir un espai 
propi, però han resultat infruc-
tuoses. “Fins i tot, hem presen-
tat un projecte per construir 
una sala de tennis taula mu-
nicipal, però des del consistori 
ens van dir que no hi havia di-
ners”, comenta el president.
La falta d’espai al local no és una 
situació nova per al club, que ha-
via arribat a tenir cinc conjunts 
sèniors. Aquesta situació també 
dificulta la progressió en la for-

mació de les etapes juvenils, per-
què el club no disposa de condi-
cions per poder separar-los per 
nivell. “Els nois acaben desmo-
tivant-se, s’avorreixen i mar-
xen”, lamenta Aguado.

Equips actuals. El CTT La Unió 
només tindrà enguany un sè-
nior amb 12 jugadors, un con-
junt a l’escola de formació amb 
14 infants i, per primera vega-
da, un equip de veterans que 
jugarà entre setmana a l’última 
categoria perquè és un equip de 
nova creació. “Aquest mes està 
obert el període d’inscripció 
i ja hi han vingut dos nois 
a provar”, comenta Aguado, 
que també fa d’entrenador de 
l’equip sènior i s’ocupa de la 
formació de la base. 
El sènior començarà la competi-
ció el 24 de setembre i el 27 serà 
el torn dels veterans. A l’octubre 
està previst que arrenqui el cir-
cuit promeses.

La falta de disponibilitat i de recursos econòmics ha motivat al CTT La Unió a renunciar a l’ascens aconseguit la temporada passada
D
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La Unió renuncia a Nacional 
per mancances tècniques
El club manté només un equip sènior, que jugarà a la categoria més baixa

Dani Font | Mas Rampinyo

David Ferrer i la seva gossa Ammy es van pro-
clamar a mitjans d’agost campions d’Espanya 
per equips amb el seu club, el CA Badalona, 
en la categoria mini-midi. Al setembre, amb-
dós afrontaran un nou repte, amb la partici-
pació als campionats mundials que tindran 
lloc a Àustria del 23 al 25. El montcadenc i la 
seva gossa van aconseguir una de les quatre 
places a la cita mundial, després dels bons 
resultats obtinguts en les quatre proves dis-
putades durant el primer terç de l’any | DF

Triomf de David Ferrer i la seva gossa

AGILITY

Aquesta és la segona 
vegada que el club de 
Mas Rampinyo s’ha 
hagut de retirar de 
Tercera Nacional

HIP-HOP

Aaron Jiménez, campió d’Europa
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L’escola Klimax Dance Nation, ubicada a 
Barcelona, ha quedat vuitena i onzena del 
món i primera i segona d’Europa amb dos 
grups dels quals forma part el montcadenc 
Aaron Jiménez, al World Hip Hop Dance 
Cham pionship, el campionat internacional de 
hip-hop celebrat a Phoenix, als Estats Units. 
“Ha estat l’experiència de la meva vida”, va 
comentar el jove. Ja fa més de set anys que 
balla, i durant la seva formació ha passat per 
diferents escoles de dansa | LJ



Amb 26 anys i llicenciada en Biomedicina, Marta Rodríguez lluita per fer-se un lloc en el món del 
doblatge, un sector en creixement gràcies a les plataformes de distribució de continguts audiovisuals  
en línia. El curs 2018-2019 va fer una formació intensiva a l’Escola Catalana de Doblatge (ECAD) i no-
més acabar ja li van sorgir les primeres feines. El paper més important que ha aconseguit fi ns ara és 
el de Rhaenyra Targaryen a la popular sèrie ‘La Casa del Dragón’, d’HBO. El món de la interpretació 
l’ha atreta des de sempre i els seus inicis com a actriu van ser amb el Grup de Teatre La Salle Mont-
cada (GTLSM)i amb la companyia de la Llagosta Lazzy Comici, especialitzada en la comèdia de l’art. 
Una altra de les seves passions és la música. Té coneixements de cant, guitarra elèctrica i fl auta tra-
vessera que va adquirir a l’Aula Municipal de Música. Actualment, toca el baix al grup de shockrock 
Kilian Noise and Friends of Dark i forma parella musical amb la montcadenca Mariona Grau.

‘Un mal doblatge pot  
arruïnar una pel·lícula’

Què fa una biomèdica treballant 
d’actriu de doblatge?
Tot i que sempre m’han atret les 
arts, sobretot el teatre i la música, 
vaig decidir triar el Batxillerat 
Científi c perquè se’m donaven bé 
les ciències i també m’agradaven. 
Reconec que, a l’hora d’escollir 
els estudis universitaris, va tenir 
molt de pes l’opinió de la família, 
els professors i els amics. Tothom 
em deia que, amb els meus bons 
resultats acadèmics, havia de fer 
una carrera científi ca, com si tot 
allò que té a veure amb les arts i les 
humanitats no tingués la mateixa 
importància.
Van ser dur els anys universitaris?
Sí, són uns estudis complexos 
que requereixen molta dedicació. 
No tenia temps per fer res més, 
sobretot l’últim any. Vaig acabar 
molt estressada, però vaig descobrir 

una cosa important sobre mi: no 
puc entendre la vida sense alguna 
faceta artística.
Què s’estudia per ser actriu de 
doblatge?
A l’ECAD t’ensenyen la tècnica, 
però també dicció en català i en 
castellà, ús de la veu i interpretació. 
En aquest àmbit, jo ja tenia una 
base perquè vaig participar com 
a actriu en alguns espectacles 
del GTLSM de La Salle i amb la 
companyia Lazzy Comici, on vaig 
aprendre molt. 
Cal tenir una veu excepcional per 
fer aquesta feina?
Més que tenir una bona veu, has 
d’aprendre a utilitzar-la per treure-
li el màxim partit. Si aprens a 
projectar-la i modular-la pots tenir 
molts registres i doblar diferents 
tipus de personatges, des d’un 
infant fi ns a una dona adulta.

Quin és el personatge més 
important que ha doblat fi ns ara?
Estic posant la veu en castellà 
d’una de les protagonistes de la  
sèrie ‘La Casa del Dragón’, d’HBO. 
Quan m’ho van proposar, no m’ho 
podia creure perquè soc molt fan 
de ‘Juego de Tronos’. També he 
participat en algunes produccions 
de Netfl ix, com la sèrie ‘Cobra Kai’.
Com li arriben els encàrrecs?
Els propis professors de l’ECAD, 
la majoria actors i actrius en actiu, 
et proposen algunes feines quan 
veuen que pots encaixar en algun 
personatge que busquen els 

estudis de doblatge. A partir d’aquí, 
et van coneixent i vas construint 
una xarxa de contactes. Hi ha 
temporades que no pares de gravar 
i d’altres que t’arriben ofertes en 
comptagotes. 
Com és una sessió de doblatge?
Quan arribes a l’estudi, normalment 
no coneixes ni el personatge ni 
el text que has d’interpretar. El 
director te’n fa un resum i et dona 
un temps per llegir el text i assajar 
sobre la pantalla. Has de ser àgil per 
captar la manera com parla l’actor, 
mesurant les pauses, les infl exions 
de la veu i el sentit de les paraules. 
El director et va guiant, però com a 
actriu li has de fer la teva proposta.
Es fan bons doblatges a Catalunya?
En general, hi ha bons 
professionals, però la gran quantitat 
de produccions que arriben 
fan que, de vegades, es treballi 

contrarellotge i això repercuteix en 
la qualitat. Un mal doblatge pot 
arruïnar una pel·lícula.
Hi ha gent que prefereix les 
versions originals subtitulades. 
Què n’opina?
M’agrada veure les pel·lícules 
doblades, però crec que les dues 
opcions són vàlides, sempre que 
el doblatge i els subtítols estiguin 
fets correctament. El doblatge 
permet apropar les produccions 
estrangeres a més públic, perquè 
hi ha persones a qui els hi costa 
seguir els subtítols o, simplement, 
no volen fer l’esforç.
Compagina el doblatge amb la 
música.
Sí, és una altra faceta artística, 
que em permet compartir estones 
creatives amb amics a qui també 
els hi agrada la música. I de tant en 
tant, fi ns i tot, ens contracten!

‘El doblatge permet 
apropar a més públic 
les produccions 
estrangeres’

Actriu de doblatge

A títol personal
LAURA GRAU
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Marta Rodríguez


