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Esports: El FS Montcada, subcampió de la Copa Catalunya juvenil després d’una igualada fi nal  PÀG. 21

Convocada la manifestació 
per l’Orgull LGTBI PÀG. 11

Alerta màxima davant l’elevat
perill d’incendis PÀGS. 2-3

Demanda de vies segures per a les persones refugiades en la celebració del Dia Mundial PÀG. 4

Primera capbussada
PÀG. 23
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>ESCOLES BRESSOL

La gratuïtat de P2 
enfi la la demanda 
de places als centres 
de titularitat municipal

Per primera vegada en anys, 
totes les EBM de Montcada 
tenen els grups coberts

PÀG. 9
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CAMPANYA D’ESTIU

NOVETAT
Entra en funcionament la unitat 
administrativa i de medi ambient 
de la Policia Local
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Els representants de les diferents administracions i cossos d’intervenció que van assistir a la presentació de la campanya, en una foto de grup, davant la seu de l’ADF La Serralada

Treball coordinat i en xarxa per lluitar 
contra el foc en un estiu complicat
La sequera persistent, que ja 
dura més d’un any, sumada a 
l’anticicló que es preveu s’allar-
gui fi ns a fi nal de juny mantenen 
en alerta totes les administraci-
ons davant la possibilitat d’in-
cendis a l’entorn forestal. El 18 
de juny va arribar el primer avís 
important a prop de Montcada, 
a la zona de Can Zam de Santa 
Coloma de Gramenet, on poc 
després de les 15.30h es van cre-
mar 4,9 hectàrees de vegetació. 
La columna de fum va ser visible 
des de diferents barris, on tam-
bé van arribar restes de cendra 
arrossegada pel vent. L’incendi, 
que va comptar amb la inter-
venció dels Bombers, l’ADF La 
Serralada i Protecció Civil, es va 
controlar amb rapidesa i a les 
18h es va donar per extingit. 

Campanya local. En tan sols tres 
dies, del 15 al 18 de juny, es van 
comptabilitzar a Catalunya 183 
focs. Es complien així alguns 
dels pitjors pronòstics que van 
posar de manifest els represen-
tants dels diferents organismes 
participants el 13 de juny a la 
presentació de la campanya de 
l’estiu, feta per l’Ajuntament de 
Montcada a la seu de l’ADF La 
Serralada i en la qual hi havia 
membres de la Policia Local, la 

Pilar Abián | Font Pudenta

La persistent sequera i un llarg anticicló previst fi ns a fi nal de juny mantenen tots els operatius d’emergència en alerta

‘Hem guanyat en 
coordinació i recursos, 
però necessitem 
la corresponsabilitat 
ciutadana per evitar 
els incendis’

Laura Campos
Alcaldessa

Diputació de Barcelona, els Mos-
sos d’Esquadra, el cos d’agents 
rurals de la Generalitat, els Con-
sorcis del Parc de la Serralada de 
Marina, de Collserola, de Ga-
llecs i del Besòs i representants 
de l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet –municipi que 
col·labora amb l’ADF en matèria 
de prevenció d’incendis. La no-
vetat de la campanya és la incor-
poració del parc fl uvial del Besòs 
en l’àmbit territorial.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), va posar de relleu el grau 
d’entesa i coordinació entre totes 
les administracions i va fer una 
crida a la ciutadania, reclamant 

Actualitat

la seva corresponsabilitat en la 
cura de l’entorn, especialment en 
un moment en què cada cop hi 

ha més visitants a l’espai natural 
i s’aproximen les revetlles. 
“Estem relativament tranquils 
per la col·laboració existent en-
tre organismes i per l’augment 
de recursos per prevenir incen-
dis; però amb això no n’hi ha 
prou, necessitem el compromís 
de la ciutadania per evitar els 
focs”, va dir l’edil. 
Per la seva banda, el responsa-
ble de la Policia Local i del Medi 
Natural, Oriol Serratusell (ECP), 
va posar en valor el paper dels 
voluntaris que “durant tot l’any 
i, especialment a l’estiu, dedi-
quen moltes hores a l’entitat 
i, fi ns i tot, estan disposats a 
deixar les seves vacances per 
involucrar-se en la campanya 
forestal”, va manifestar.
També va lloar la tasca de l’ADF 
La Serralada la directora del parc 
de la Serralada de Marina, Cinta 
Pérez: “Hem aconseguit un ele-
vat grau de col·laboració i de 
sinèrgies; allà on no hi arribem, 

ho fan ells, per exemple detec-
tant i eliminant abocaments”. 
Mentre que el nou director del 
Parc de Collserola, Raimon Roda, 
es va referir a la importància del 
treball en xarxa que es fa durant 
l’hivern per facilitar la tasca dels 
cossos de seguretat quan arriba la 
campanya d’estiu.

Equips. El dispositiu amb què 
compta Montcada i Reixac per 
fer front a la campanya d’in-
cendis forestals està format per 
quatre vehicles pick-up –tres 
de l’ADF i un de Protecció Ci-
vil–, quatre tot terrenys –tres de 
l’ADF i un de Protecció Civil–, 
quatre motocicletes per a vigilàn-
cia dels espais fl uvials i la torre 
de vigilància forestal ubicada a 
la seu de l’ADF. A aquests efec-
tius se sumen la resta de recur-
sos municipals i de les diferents 
administracions implicades en la 
prevenció d’incendis.

Pel que fa al nombre de voluntaris, l’ADF compta amb 27 i Protecció Civil, amb 16

PR
O

TE
CC

IÓ
 C

IV
IL

Pel que fa al nombre de voluntaris l’ADF compta amb 27 i Protecció Civil amb 16
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BOSC D’EN VILARÓ

El regidor Oriol Serratusell 
(ECP) és una de les persones 
més involucrades en la cam-
panya de prevenció d’incendis 
forestals. D’una banda, com a 
responsable dels departament 
de Policia Local i Protecció Civil 
i de la Regidoria de Medi Natu-
ral i, de l’altra, perquè és el cap 
operatiu de l’ADF La Serralada 
–associació a la qual pertany des 
de fa 20 anys i que ha contribuït 
a fer créixer fi ns a esdevenir un 
referent a tot Catalunya– i el cap 
comarcal del Barcelonès.
Preocupat per les previsions 
d’un estiu complicat? 
El neguit sempre hi és i no no-
més per la situació actual, sinó 
per la sequera acumulada des 
de l’estiu passat. De tota mane-
ra, les administracions i les en-
titats que participem a la cam-
panya estem preparades pel 
que pugui passar, portem molt 
de temps treballant en xarxa i 
coordinats. És millor estar en 
situació d’alerta, perquè justa-
ment quan baixes la vigilància 
és quan més incendis tens. 
Com han evolucionat les cam-
panyes en els darrers anys?
En aquesta última dècada hem 

vist un nou model d’incendi, 
que anomenem de sisena gene-
ració. Això vol dir que qualsevol 
petita ignició, que abans queda-
va en no res, ara es pot convertir 
en un gran incendi forestal. Per 
evitar-los, has de tenir gent al 
territori fent vigilància.
És amb aquesta fi losofi a que 
es crea la unitat policial admi-
nistrativa i de medi ambient?
Òbviament és una contribució 
important. Una policia especi-
alitzada en aquest àmbit, amb 
agents i vehicles preparats per 
accedir al medi natural i que tre-
ballin en coordinació amb el cos 
d’agents rurals i amb els guardes 
dels parcs, serà benefi ciosa per 
al municipi. No obstant això, el 
territori a cobrir és molt gran. 
Un cop la unitat entri en funcio-
nament, veurem com funciona.
Vostè compagina la tasca de 
regidor amb la de cap opera-
tiu de l’ADF La Serralada de 
Marina, una associació consi-
derada modèlica.
Això respon a la tasca que s’ha 
anat fent durant anys, encara 
que també és cert que les admi-
nistracions ens estan ajudant. 
Rebem ajuts de la Generalitat, 
els ajuntaments de Montcada, 

Santa Coloma de Gramenet, 
el Consorci Gallecs i, puntu-
alment, subvencions de la Di-
putació. Necessitem recursos 
perquè treballem amb equips 
homologats, que són costosos.
El que no té preu és la dedica-
ció dels voluntaris.
L’agraïment cap al grup és infi nit. 
Com a cap operatiu, estic molt 
orgullós del meu equip, està molt 
involucrat. Sempre dic que entrar 
a l’ADF respon a un estil de vida. 
Hem de pensar que deixem tot 
de banda, família, amics i vacan-
ces per estar aquí i això és molt 
lloable. Jo puc haver contribuït a 
fer créixer l’associació, però l’au-

ENTREVISTA

‘La vigilància és la millor 
prevenció contra els incendis’
Oriol Serratusell és el regidor de Policia Local i Protecció Civil i el cap operatiu de l’ADF

Pilar Abián | Font Pudenta
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Fa 20 anys que Oriol Serratusell participa a les campanyes d’estiu de prevenció d’incendis

L’AV de la urbanització alerta 
sobre el perill dels botellots

tèntic motor són els voluntaris. 
Són persones que posen en risc 
el seu físic sense rebre cap re-
muneració.
Per això posem molt d’èmfasi a 
minimitzar i prevenir riscos. Tot 
l’equip rep formació específi ca a 
l’Institut de Bombers de la Gene-
ralitat per poder intervenir en in-
cendis forestals. Els protocols de 
seguretat interns també són molt 
rigorosos, no hi ha marge per a 
la improvisació; ens hi va la vida 
i aquesta no és la nostra feina. La 
seguretat és la nostra prioritat i es 
demostra amb el fet que acabem 
de passar un estudi de riscos la-
borals i hem tret la millor nota.

Què n’opina sobre la nova nor-
mativa dels bombers que pro-
hibeix que les ADF estiguin a 
primera línia de foc?
Tant des de l’ADF com des de 
l’Ajuntament, hi estem en con-
tra. Precisament les ADF es van 
crear al 1986 per actuar en grans 
focs forestals. Esperem que la 
Generalitat modifi qui la norma. 
Quins projectes de futur té per 
a l’ADF?
Crec que hem de començar a 
canviar el model sobre com 
afrontar l’extinció d’incendis. De 
vegades, un foc no s’apaga amb 
aigua, sinó amb maquinària, i ens 
hem de formar en aquest àmbit.

Llaunes, ampolles, embolcalls de 
menjar i altres deixalles variades 
s’acumulen cada cap de setma-
na a l’entrada al Bosc d’en Vilaró, 
a la part alta de la Serralada de 
Marina, entre el terme municipal 
de Montcada i Badalona. Són les 
restes dels botellots que es fan 
en aquest punt, on es concen-
tren desenes de persones i que 
sovint també van acompanyades 
d’actes vandàlics o accidents de 
trànsit.
Fa anys que l’AV Bosc d’en Vilaró 
denuncia aquesta situació, espe-
cialment preocupant els mesos 
d’estiu, davant del perill d’incen-
di, i és per això que reclama a les 
administracions competents  que 
es tanqui el mirador on es fan les 
concentracions i que hi hagi pa-
trulles de vigilància. “Enguany el 
descontrol ha començat abans 
d’hora”, apunta la presidenta 
de l’AV, Loli Alfonso, tot mostrant 
fotos del deplorable estat en què 
queda l’entrada a la urbanització 

cada cap de setmana. “Això s’ha 
de prohibir –opina–, està clar 
que qui actua així no respecta 
res”.
Alfonso recorda que només hi ha 
un punt d’accés al nucli d’habi-
tatges, que queda pràcticament 
bloquejat pels cotxes que es 
concentren als botellots i que, en 
cas d’incendi, esdevindria una 
trampa mortal per als veïns. “La 
direcció del parc de la Serrala-
da de Marina i l’Ajuntament de 
Montcada ens van dir que tan-
carien el mirador, però encara 
no ho han fet, i amb l’Ajunta-
ment de Badalona ens vam reunir 
fa tres mesos i tampoc no hem 
tingut resposta”, lamenta.
El regidor de Medi Natural del 
consistori montcadenc, Oriol Ser-
ratusell, i la direcció del parc han 
assenyalat que el punt que l’AV 
reclama tancar pertany al terme 
de Badalona i que, per tant, ac-
tuar en aquest punt correspon al 
consistori veí | PA

La Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat ha apro-
vat la Declaració de Montcada 
i Reixac per uns espais naturals 
propers als entorns urbans sos-
tenibles, saludables i resilients, 
en el marc de la 22 assemblea 
de l’entitat, la primera presencial 
després de la pandèmia, feta el 
15 de juny al Teatre.
Montcada és un dels 236 muni-
cipis de Barcelona que pertany 
a aquesta xarxa, de la qual tam-
bé formen part 33 poblacions de 
la resta de Catalunya, les dipu-
tacions de Barcelona, Tarrago-
na, Lleida i Girona, 13 consells 
comarcals, l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona i més de 24 
entitats observadores. Durant 
la trobada, es va posar de relleu 
la necessitat de preservar els 

espais naturals propers als en-
torns urbans.

Participació. La Declaració de 
Montcada sobre la gestió dels 
espais periurbans i la seva rena-
turalització aposta per establir 
un equilibri entre l’activitat ur-
bana i el respecte a la natura i 
posa èmfasi en la necessitat de 

fi xar fi gures de protecció i de 
gestió. “Per l’experiència que 
tenim, sempre és millor con-
servar que restaurar; per això 
cal tenir un pla de gestió i tre-
ballar transversalment tots 
els agents i administracions 
implicades”, va dir el regidor 
de Medi Natural del consistori 
montcadenc, Oriol Serratusell. 

XARXA CAP A LA SOSTENIBILITAT

La Declaració de Montcada vetlla 
per protegir els espais naturals
El municipi acull la 22 assemblea de la Xarxa, que aplega més de 300 entitats de Catalunya

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Els participants a l’assemblea de la Xarxa cap a la Sostenibilitat es van fer una foto de grup 
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Qualsevol petita 
ignició, que abans 
quedava en no res, 
ara pot esdevenir 
un gran foc forestal

Els voluntaris són 
l’autèntic motor 
de l’ADF i els que 
l’han convertit en un 
referent a Catalunya
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Notícies CÀMERES DE VIGILÀNCIA
L’Ajuntament instal·la els primers 
cinc dispositius per lluitar contra 
l’abandonament de deixalles

Actualment, hi ha més de 100 
milions de persones desplaçades 
forçoses al món i encara n’hi 
ha milers encallades en condi-
cions infrahumanes en camps 
de refugiats. Denunciar aquesta 
situació i reclamar a la comuni-
tat internacional vies legals i se-
gures que garanteixin la vida de 
la població migrant, vingui d’on 
vingui, van ser els punts princi-
pals dels manifestos que es van 
llegir durant l’acte que va orga-
nitzar l’Ajuntament el passat 20 
de juny a la plaça de l’Església, 
amb la col·laboració de l’entitat 
Montcada Solidària i el Consell 
d’Infants. “La crisi d’Ucraïna 
ha demostrat que és possible 
brindar protecció internacio-
nal a la població refugiada”, 
va dir el regidor de Cooperació 
i Solidaritat, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), citant el manifest 
del Fons Català de Cooperació.  

Campanya. Montse Cervera, en 
nom de Montcada Solidària, va 
reclamar als governs “que tre-
ballin per tornar l’esperança 
i la dignitat a milers de per-
sones que la perden atrapa-
des al mar o a terra”. L’entitat 
participa en una campanya de 
recollida de fi rmes per acon-
seguir que el Congrés regula-
ritzi la situació de les persones 
sense papers que hi ha a l’Estat 

espanyol.  Per la seva banda, el 
Consell d’Infants va escenifi car 
un dels relats del llibre Contes que 
amplien la mirada, contra el racis-
me i la discriminació, els benefi cis 
dels quals es destinen a Montca-
da Solidària.

Testimonis. L’acte també va in-
cloure el testimoni de Roland 
Fosso i Anzoumana Dabo, que 
van marxar del Camerun i Mali, 
respectivament, i d’Olga Pusto-
voit, que va fugir de la guerra 
a Ucraïna amb la seva fi lla fa 
tres mesos. Carolina Ibánez, 
de la Fundació Adimir, va de-
nunciar la doble discriminació 
que pateixen els migrants amb 
discapacitats, “en no disposar 
de papers, no se’ls hi reconeix 
la seva condició”. En aquest 
sentit, l’entitat ha tramitat amb 
èxit el permís de residència per 
a una família que té al seu càr-
rec un menor amb TEA. “A 
l’espera d’obtenir una segona 
resolució positiva per a una 
altra família, podríem sentar 
un precedent que obriria una 
porta d’esperança”, va afegir.

DIA MUNDIAL DE LES PERSONES REFUGIADES

Ajuntament i entitats reclamen vies legals 
i segures que garanteixin el dret al refugi
El Consell d’Infants destina les vendes del llibre ‘Contes que amplien la mirada’ a projecte de l’entitat Montcada Solidària
Laura Grau | Montcada
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Membres del Consell d’Infants van escenifi car un dels relats del llibre ‘Contes que amplien la mirada’, contra la discriminació i el racisme

D’esquerra a dreta, Olga Pustovoit, Anzoumana Dabo, Carolina Ibáñez i Roland Fosso, participants al col·loqui sobre immigració i refugi

La Fundació Adimir 
denuncia la doble 
discriminació de 
les persones migrants 
amb discapacitats



052a quinzena | Juny 2022 05Publicitat

En el temps 

passa  controls 
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2 de juliol

9 de juliol

16 de juliol

... a les places
Activitats infantils i juvenils

Totes les activitats a 
www.montcada.cat/holaestiu

22 de juliol
Plaça del Bosc 
(Can Sant Joan)
‘ESPEJO, 

ESPEJO’

Els divendres, a les 22 h

Cinema
1 de juliol
Plaça Francesc 
Macià (Mas 
Rampinyo)
‘LAS AVENTURAS 

DE PRISCILLA, 

REINA DEL 

DESIERTO’.
Acte en el marc de la com-

memoració del Dia Inter-

nacional de l’Alliberament 

LGTBI

8 de juliol
Parc del Turó 
Blau
(Can Cuiàs)
‘TOSCANA’

15 de juliol
Plaça del 
Poble (Terra 
Nostra)
‘EN OTRO 

LUGAR’

Els dissabtes, a les 22 h

Concerts

Dimarts 28 de juny
Espais creatius
Creacions artístiques a partir de la música
i taller de graffiti, ludoteca musical 
i inflable i remullada.

Activitat del Pla Educatiu d’Entorn.
Per a infants i joves entre 2 a 16 anys.

De 17.30 a 20 h

Parc del Turó Blau

Dimarts 5 de juliol
Tastet d’atletisme
Llançaments de javelina, salt 
de llargada i curses de velocitat i relleus.
Edat recomanada: de 6 a 11 anys.

En col·laboració de la Joventut 
Atlètica Montcada
De 19 a 20.30 h

Plaça de la II República (Mas Duran)

Dijous 7 de juliol
Els colors de la natura
Taller per fer pintura comestible i galetes 
personalitzades amb els pigments de les 
fulles.

De 18.30 a 20 h

Casa de les Aigües

Dimarts 12 de juliol
Màster Class Zumba Kids
Edat recomanada: de 6 a 11 anys

De 18.30 a 20 h

Plaça del’Església

Dijous 14 de juliol
Benvinguda als infants sahrauís,
amb jocs d’aigua i construccions 
gegants amb cartró
De 17.30 a 19.30 h

Plaça Joan Fuster (Pla d’en Coll)

Dimarts 19 de juliol
Ludoteca a la fresca
Jocs gegants i jocs d’aigua.

A partir de 6 anys

En col·laboració amb el Centre Obert 
Font Pudenta (Aldees Infantils SOS)

De  18.30 a 20 h

Parc de la Font Pudenta (al costat 
del camp de futbol de La Ferreria)

Dijous 21 de juliol
Jocs tradicionals
Xanques, indiaques, cordes de saltar, 
minigolf, malabars...

Edat recomanada: de 12 a 16 anys

De 18 a 20 h

Plaça del Poble (Terra Nostra)

Dimarts 26 de juliol
Remulla’t fent esport
Circuit lúdic esportiu, amb gots i globus 
d’aigua, jocs tradicionals i de punteria i 
animació multiesportiva.

Edat recomanada: de 6 a 11 anys

De 18.30 a 20 h

Plaça de l’Església

Parc Antiga Cerveseria

Dijous 28 de juliol
Jornada multiesportiva
Tennis taula, corfbol, bàsquet i circuit 
d’orientació.

Edat recomanada: de 12 a 16 anys

De 18 a 20 h

Parc de la Llacuna

estiu!
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Bartolo Egea ha estat triat per 
segon cop consecutiu candidat 
del PSC a les eleccions munici-
pals. La proposta de l’executiva 
de l’agrupació socialista va ser 
aprovada de forma unànime a 
l’assemblea extraordinària feta 
el 20 de juny, amb el 99% dels 
vots. Egea, de 57 anys i veí de 
la Font Pudenta –on regenta un 
establiment comercial des de fa 
més de tres dècades– és regidor 
de la formació des de l’octubre 
del 2017, quan va entrar al Ple, 
a mig mandat, en substitució de 
Juan Parra. 
Fins al moment, l’alcaldable del 
PSC no ha tingut cap responsa-
bilitat de govern, ja que el seu 
partit és el grup majoritari en 
l’oposició des del 2015, després 
d’haver estat al front de l’Alcal-
dia durant quatre mandats con-
secutius. 

Aspiracions. Egea confi a que 
l’any vinent el seu partit tor-
ni a liderar l’Ajuntament. “En 
aquests últims set anys la ciu-
tat s’ha estancat en compara-
ció amb d’altres municipis; 
nosaltres tenim experiència de 
govern i hem demostrat que, 
quan hem estat a l’Alcaldia, 
Montcada ha avançat”, ha 
manifestat el candidat socialista. 
La seguretat ciutadana, la neteja 

de la via pública i la recupera-
ció de serveis com les urgències 
nocturnes al CAP Montcada 
són algunes de les prioritats del 
projecte socialista.
El primer secretari i la secretària 
d’organització de la Federació 
del Vallès Occidental Sud del 
PSC –Francisco Aranda i M. 
Carmen Berenguer– van assistir 
a l’assemblea per mostrar el seu 
suport a l’alcaldable i a l’agrupa-
ció local.

ELECCIONS 2023

Bartolo Egea repeteix com a 
alcaldable del PSC als comicis
El candidat proposat per l’executiva de l’agrupació obté el suport unànim de l’assemblea

Pilar Abián | Redacció
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La Regidoria de Serveis 
Municipals i Espai Pú-
blic ha instal·lat cinc 
càmeres de videovigi-
lància en diferents ubi-
cacions del municipi, 
amb l’objectiu de con-
tinuar lluitant contra les 
conductes incíviques 
en relació amb la gestió 
dels residus i l’abando-
nament de voluminosos 
obrint els expedients 
sancionadors que cor-
respongui. Els espais vigilats amb càmeres estan identifi cats 
amb un cartell. L’Ajuntament també té previst instal·lar disposi-
tius de vigilància a les escales mecàniques del carrer Aragó de 
Mas Rampinyo, objecte continuat d’actes vandàlics | PA

NOVA MESURA

Càmeres de vigilància per lluitar 
contra l’incivisme a l’espai públic
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Agents de la Policia Local detenen 
un home armat en un tren de l’R2
Els fets van passar el 20 
de juny (16h) en un com-
boi que circulava entre 
Barcelona i Sant Celoni. 
Segons els testimonis d’al-
guns viatgers, un home ar-
mat amb un ganivet anava 
de vagó a vagó amb una 
actitud agressiva, causant 
el pànic entre els passat-
gers, molts dels quals van 
fugir cap a la capçalera 
del tren. El maquinista va 
trucar la policia i va aturar el comboi a l’alçada del barri de la 
Ribera, moment en què alguns viatgers van obrir les portes dels 
vagons, baixant a les vies i saltant les tanques de protecció amb 
l’objectiu d’allunyar-se del tren –durant la fugida una dona es va 
trencar un turmell. Finalment, dos membres de la Policia Local 
van accedir a l’interior del comboi i van detenir l’individu, un 
home de 40 anys i veí de Barcelona, que va oposar resistència, 
causant ferides lleus als agents | LG

Les prioritats del 
projecte socialista 
passen per millorar 
la seguretat i la neteja

Egea: ‘Hem demostrat 
que quan el PSC ha 
estat a l’Alcaldia, la 
ciutat ha avançat’

Bartolo Egea, durant la seva intervenció a l’assemblea després d’haver estat nomenat candidat

XX
SS
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Aquest estiu
fes el que t’agrada
a la fresca.

Respira, xerra, 
relaxa’t, 
contempla.

Col·laboració:

Descobreix els equipaments públics
on gaudir de temperatures més
confortables al costat de casa.
Plaça de Joan Fuster 
Ajuntament de Montcada i Reixac
Casa de la Vila
Espai Cultural Kursaal
Casal de Gent Gran Casa de la Mina
Biblioteca Elisenda
Centre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo

refugiclimatic.amb.cat

DIADA PER L’ALLIBERAMENTLGTBI

ORGULL DIVERS!
Montcada i Reixac 2022

+INFO! Més activitats i informació completa a les xarxes d’@igualtatmir i a www.montcada.cat

DIMARTS 28 DE JUNY 
MANIFESTACIÓ! 

+ Intervenció al mur 

+ Festa Drag i Karaoke!  

DIJOUS 30 DE JUNY
Contes infantils + Podcast 

+ Espectacle Drag amb Chloe Vittu 
i 4 artistes més + Música!

DIVENDRES 1 DE JULIOL
Presentació exposició “NuesTrans Vidas 

Importan” + Cinema a les places! 

“Las aventuras de Priscilla, reina del desierto”

DIJOUS 7 DE JULIOL
Documental “Kiki” + col·loqui sobre el món 
ballroom i drag!

EXPOSICIÓ DE L’1 AL 26 DE JULIOL
HOTEL D’ENTITATS, “NuesTrans Vidas Importan”, d’ATA-Sylvia Rivera, 
amb Izhan Alcántara (Er Reverte)

TAULA
LGBTI

PLA LOCAL 

PER A LA DIVERSITAT 

SEXUAL, AFECTIVA 

I DE GÈNERE

ANUNCI
D’aprovació definitiva de projecte d’urbanització.
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 
30 de maig de 2022, i de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 
núm. 2139/2019, de 2 de juliol de 2019, de delegació d’atribucions 
de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, ha aprovat definitivament 
el Projecte d’urbanització UA2 del Peri a l’illa entre els carrers Riera 
de Sant Cugat, Quarters, Pere de Montcada i Passatge de Carreres.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, en compliment 
del que disposa l’article 119 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
15/06/2022

NO
abandonis voluminosos al carrer

HORARI DEL SERVEI 

DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
De diumenge a divendres, a la nit.

Ens estimem 
MONTCADA I REIXAC
Cuidem-la!

900 150 140
mobles.montcada@fcc.es

Atenció telefònica: de 9 a 14 h, 
de dilluns a divendres
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JOCS INTERACTIUS
L’Ajuntament els ha instal·lat a la plaça de l’Església 
amb l’objectiu que la canalla jugui amb la realitat 
augmentada gràcies a les noves tecnologies
PÀG. 13 

CURS 2022-2023

Les escoles bressol reben un allau 
d’inscripcions per al curs vinent
Feia anys que la xarxa d’Escoles 
Bressol Municipals (EBM) no 
omplia totes les places al mes 
de juny. Enguany, la Regidoria 
d’Educació ha rebut un total de 
217 sol·licituds per a una oferta 
inicial de 164 vacants. La gra-
tuïtat de l’etapa de 2 a 3 anys ha 
generat un allau d’inscripcions en 
aquesta franja d’edat, amb un ex-
cedent de prop de 40 peticions. 
Pel que fa al grup de nadons, per 
primera vegada es començarà 
l’any lectiu amb totes les aules 
obertes als cinc centres que ges-
tiona l’Ajuntament: Font Freda 
(Pla d’en Coll), Can Casamada 
(Montcada centre), Camí del 
Bosc (Can Cuiàs), Mitja Costa 
(Terra Nostra) i Can Sant Joan. 
“Els infants que neixin a partir 
d’ara no tindran plaça, un fet 
que no ens havia passat mai”, 
ha comentat la regidora d’Edu-
cació, Jessica Segovia (ECP), 
qui també ha valorat l’augment 
que ha experimentat P2, donat 
que les famílies ja no hauran 
de pagar la quota d’escolaritza-
ció. “La gratuïtat ha ajudat a 
incrementar la demanda de 2 
a 3 anys, però també ha estat 
un efecte crida a la resta de 
cursos”, ha manifestat Segovia, 
qui ha lamentat que el Depar-
tament d’Educació  de la Gene-

ralitat “hagi donat –ha dit– tan 
poc marge de maniobra als 
ajuntaments per implementar 
aquesta mesura. No tenim es-
pai per acollir tota la demanda 
i, per tant, crec que s’hauria de 
fer un replantejament del ser-
vei i del model”. 

Mesura d’urgència. Per donar 
resposta al major nombre pos-
sible de sol·licituds, la Regido-
ria d’Educació ha decidit incre-
mentar la ràtio de P2 fi ns a 20 
alumnes per aula, el límit permès 
per la llei, per poder acollir així 
16 places més de cara al curs vi-
nent. “En un principi, vam dir 
de fer grups de 18 infants, però 
donada la situació generada, 
hem cregut oportú que podem 
ampliar la xifra i absorbir més 

demanda”, ha explicat l’edil, qui 
ha agraït a les famílies la confi an-
ça dipositada en el servei. “Quan 
estigui construït el nou centre 
de Can Sant Joan –previst en 
el recinte de l’IE El Viver i que 
podria entrar en funcionament el 
curs 2023-2024, guanyarem un 
total d’11 places noves”, ha re-
cordat Segovia.

P3 i ESO. Pel que fa a les eta-
pes d’Infantil i Secundària, la 
majoria d’alumnat de P3 i de 1r 
d’ESO ha pogut accedir al cen-

tre escollit en primera opció. En 
el cas d’Infantil, la demanda que 
no ha pogut absorbir l’escola El-
vira Cuyàs i l’IE Mas Rampinyo 
s’ha redistribuït al Font Freda, a 
la mateixa zona. 
Pel que fa a secundària, l’INS La 
Ferreria ha tornat a superar la 
demanda de places, situació que 
es ve repetint des de fa uns anys. 
Enguany, la Regidoria d’Educa-
ció ha decidit aplicar la mateixa 
mesura que a les Escoles Bressol 
Municipals. “Hem pactat amb 
el Departament d’Educació 

de la Generalitat pujar la ràtio 
dins els límits que marca la llei 
–30 alumnes per aula– perquè 
el màxim nombre d’infants 
pugui cursar els seus estudis 
a l’institut més pròxim”, ha 
explicat la regidora d’Educació, 
tot afegint que, malgrat tot, hi 
haurà set alumnes amb 30 punts 
que no podran accedir a l’es-
mentat institut. Durant el perío-
de de preinscripció s’han rebut 
un total de 259 sol·licituds per a 
P3 i 267 a 1r d’ESO, per a 332 i 
299 places, respectivament.

Sílvia Alquézar | Montcada La gratuïtat de 
l’etapa de 2 a 3 anys 
ha generat molta 
demanda en aquesta 
franja d’edat
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A Infantil i Secundària, la majoria de l’alumnat ha accedit fi nalment al centre triat en primera opció durant el període de preinscripció

Un nadó juga amb uns pots a un dels espais de joc habilitats a la festa de les EBM, realitzada al maig al parc de la Cerveseria

Crítiques per la pèrdua de personal
El parc de la Cerveseria va aco-
llir el 20 de juny l’última reunió 
d’aquest curs del Consell Escolar 
Municipal, durant la qual les di-
reccions dels centres educatius 
van mostrar la seva preocupació 
davant la reducció de les plan-
tilles. Les escoles i instituts van 
lamentar que el Departament 
d’Educació de la Generalitat no 
mantingui el professorat de reforç 
arribat durant la pandèmia i que, 
fi ns i tot, retalli personal. 
Les direccions van acordar, amb 
el suport de l’Ajuntament, la re-
dacció d’un escrit adreçat al 
Departament amb les seves rei-
vindicacions. “La disminució de 

la ràtio no està pensada per re-
duir plantilla, sinó per atendre 
millor la diversitat”, va destacar 
la directora de l’escola Reixac, 
Heidi Gabarrón. “El curs vinent 
tindrem un docent menys a In-
fantil, el que signifi ca que algú 
de direcció haurà d’assumir tam-
bé mitja tutoria”, va afegir Imma 
Espinosa, directora d’El Turó, un 
centre de màxima complexitat.
Els docents també consideren “in-
acceptable” la reducció del nom-
bre de TEI (Tècnic en Educació 
Infantil), com passarà a l’escola 
Mitja Costa, i la falta de dotació de 
recursos a les SIEI (Suport Intensiu 
d’Escolarització Inclusiva) | SA

L’augment de la ràtio 
a les aules permetrà 
absorvir més alumnes 
als centres públics

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
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Del 23 de juny al 28 de juliol

No t’ho perdis!No t’ho perdis!No t’ho perdis!

Servei de préstec de llibres 
els dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30 h

Normes d’ús:

La consulta del material bibliogràfic s’haurà de fer sempre a la carpa de les biblioteques 
o al bar- Les persones que en vulguin gaudir hauran d’estar seques i portar la seva 
tovallola si volen estirar-se a les màrfegues. – Per fer el préstec de documents cal portar 
el carnet de la biblioteca. - El retorn dels documents es podrà fer a la Bibliopiscina o a les 
biblioteques del municipi.

PISCINA D’ESTIU
ZONA ESPORTIVA CENTRE

El hip-hop és un moviment cul-
tural urbà que engloba quatre 
manifestacions artístiques: el 
graffi ti (pintura), el rap (música), 
el breakdance (moviment) i el DJ 
(producció musical). Aparegut a 
la dècada dels anys 60-70 a Nova 
York, neix com una forma d’ex-
pressió i rebel·lió contra les desi-
gualtats que es vivien a les àrees 
urbanes més vulnerables. 
Amb l’objectiu d’afavorir el desen-
volupament artístic des de la pers-
pectiva de l’esperit crític, l’IE El 
Viver de Can Sant Joan ha acollit 
aquest curs una activitat extraesco-
lar de hip-hop, una nova proposta 
coordinada des del Pla Educatiu 
d’Entorn i l’entitat Versembrant, 
una escola itinerant que pretén 
fomentar la consciència crítica del 
jovent, mitjançant l’art urbà i el 
hip-hop.

La iniciativa s’ha realitzat tots els 
dimarts, entre el 25 de març i el 
31 de maig, i ha comptat amb la 
participació de prop d’una dese-
na d’alumnes de 1r a 3r d’ESO. 
“Hem buscat potenciar la 
creativitat artística i, alhora, 
fomentar la capacitat de refl e-
xió i de denúncia davant de 
situacions de discriminació”, 
ha explicat Santi Pozo ‘Kovitch’, 
formador de Versembrant.

Projectes creatius. Durant les ses-
sions, els joves han creat i enregis-

trat un rap a través del qual han 
mostrat el seu rebuig a qualsevol 
tipus de desigualtat i marginació. 
“A la cançó, ens manifestem en 
contra del racisme, la xenofò-
bia, la pobresa, el masclisme… 
Són les lluites de moltes perso-
nes, entre les quals ens incloem, 
per dir prou a qualsevol tipus 
de discriminació”, ha manifestat 
Trinity Akpoka, alumna de l’IE 
El Viver que ha participat a l’ex-
traescolar. La jove ha valorat posi-
tivament l’experiència, destacant 
sobretot el grafi tti que van pintar 

al pati: “Hem fet un dibuix que 
representa la diversitat cultu-
ral que existeix a la nostra es-
cola. M’ho he passat molt bé”. 
Aquesta sensació la comparteix 
Cristian Moreno, alumne de 1r 
d’ESO que també ha assistit al 
projecte. “Al principi, ens va 
costar una mica entendre les 
diferents modalitats del hip-
hop, però l’activitat ha estat 
molt positiva perquè hem 
après a escriure lletres de rap, 
a ballar breakdance, a pintar 
un graffi tti amb esprais i a fer 

una mica de DJ”, ha comentat 
Moreno, qui espera que l’activi-
tat tingui continuïtat el curs vi-
nent.
Enguany, el projecte s’ha rea-
litzat en el marc del Pla de Mi-
llora d’Oportunitats Educatives 
(PMOE), programa promogut 
pel Departament d’Educació de 
la Generalitat, que compta amb 
el fi nançament del Ministeri 
d’Educació i el Mecanisme de 
Recuperació, Transformació i 
Resiliència de la Unió Europea.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

PLA EDUCATIU D’ENTORN

L’IE El Viver ha acollit aquest curs una activitat 
extraescolar adreçada a alumnes de secundària

Potenciar l’esperit 
crític i la creativitat 
a través del hip-hop 

Trinity Akpoka, alumna de l’IE El Viver, posa davant del grafi ti realitzat al pati del centre durant l’activitat extraescolar de hip-hop
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La iniciativa s’ha 
fet entre els mesos 
de març i maig i ha 
comptat amb una 
desena de participants

VÍDEO A LAVEU.CAT
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El programa se centrarà en 
la visibilització del món drag

DIA DE L’ORGULL LGTBI

Una festa, contes, cinema i una manifestació són alguns dels actes previstos

La commemoració del Dia per 
l’Alliberament LGTBI d’en-
guany es dedicarà a visibilitzar el 
món drag, amb activitats al vol-
tant d’aquesta temàtica. El pro-
grama arrencarà el dia ofi cial de 
l’efemèride, el 28 de juny, amb 
una manifestació que sortirà a 
les 18h des de l’Ajuntament i una 
festa drag i karaoke, a l’Espai 
Jove Can Tauler, on també es re-
pintarà el mur d’espai feminista.
“Hem elaborat un programa 
conjuntament amb la Taula 
LGTBI i l’Espai Jove al voltant 
del món drag, sobre el qual en 
tenim molt desconeixement 
i prejudicis”, ha explicat la re-
gidora d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI, Jessica Segovia (ECP). 
L’edil també ha destacat que 
per primer cop es farà al muni-
cipi una manifestació de l’Orgull 
LGTBI, amb caràcter reivindi-
catiu. “Encara queden molts 
drets per conquerir, en defensa 

d’una vida digna i sense violèn-
cies”, ha manifestat Segovia.

Festa drag. Els actes centrals del 
programa es faran el 30 de juny, 
a la plaça de l’Església. La narra-
dora La Berta del Poblet oferirà 
contes amb titelles (18.30h) i a 
les 19.30h, el Consell d’Infants 
presentarà les narracions ‘Con-
tes que amplien la teva mirada’. 
A les 20h, es presentarà una 
nova sessió del podcast ‘Girant 
la truita’, un projecte feminista de 
la montcadenca Andrea Díaz. 
L’acte central de la jornada és 
l’espectacle ‘Drag Queen’, amb 
Chloe Vittu –artista local amb 
diversos premis–, Daphne Mon-

roe, Faggota, Santa Maria i Ner-
vio. La festa fi nalitzarà amb una 
sessió musical amb DJ Coolkid 
2000 (22h).

Més propostes. De l’1 al 26 de 
juliol es podrà veure a l’Hotel 
d’Entitats de Can Sant Joan ‘Nu-
estrans vidas importan’, una ex-
posició que ja ha visitat el Cívic 
Can Cuiàs. La presentació de la 
mostra serà el dia 1, en un acte 
al carrer Reixagó cantonada 
amb Bateria (18h). 
Aquest mateix dia es projectarà 
a la plaça Francesc Macià (Mas 
Rampinyo) la pel·lícula ‘Las 
aventuras de Priscilla, reina del 
desierto’ (22h), en el marc del 
cicle de cinema a l’aire lliure del 
programa Hola estiu! 
El darrer acte del programa tin-
drà lloc el 7 de juliol, a la Casa 
de la Vila, amb la projecció del 
documental ‘Kiki’, sobre el món 
ballroom i drag (19.30h), i a con-
tinuació, hi haurà un col·loqui.

Sílvia Alquézar | Redacció

Chloe Vittu, artista local amb diversos premis, actuarà el 30 de juny a la plaça de l’Església, juntament amb d’altres drag queen
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El 28 de juny es farà 
una manifestació amb 
motiu de l’efemèride, 
la primera que es 
convoca al municipi
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El dret a sentir el vent a la cara 
és el lema de l’entitat barceloni-
na En bici sense edat, una asso-
ciació sense ànim de lucre que 
treballa per millorar la qualitat 
de vida, la salut i el benestar de 
les persones grans o amb mobi-
litat reduïda. Un dels seus vo-
luntaris és David Belenguer, de 
29 any i veí de Mas Rampinyo. 
Programador informàtic de pro-
fessió, aquest montcadenc porta 
quatre anys a l’associació. 
“M’emporto la satisfacció 
d’ajudar la gent gran, d’escol-
tar històries, de lluitar contra 
la soledat no volguda, de con-
versar i, fi ns i tot, de compar-
tir receptes de cuina”, somriu. 
“Trec les hores del meu temps 
de lleure, no tinc una dedica-
ció fi xa a la setmana; van sor-
tint convocatòries i les intento 
compaginar amb el meu dia a 
dia”, explica.

La ruta. Els passejos, d’una hora 
de durada, no tenen una ruta 
marcada i Belenguer aprofi ta 
per venir fi ns a Montcada quan 
comparteix viatge amb persones 
de Nou Barris. En paral·lel al 
riu Besòs va fi ns a la Casa de les 
Aigües, després passa pel centre 
i arriba fi ns al parc de Mas Du-
ran, a Mas Rampinyo.

L’entitat. En bici sense edat fun-
ciona des del 2016 a vuit ciutats 
de la demarcació de Barcelona. 
Belenguer creu que el progra-
ma també es podria implantar 
al municipi. “Hi ha trajectes 
agradables, que permeten vi-
sitar l’entorn natural. Amb 
fi nançament i el voluntariat 
necessari crec que funcionaria 
molt bé”, assegura el jove.
Aquesta senzilla però innovado-
ra activitat és possible gràcies a 
la utilització de tricicles elèctrics 
especialment adaptats i conduïts 
per persones voluntàries. 
“La bicicleta no és només el 
meu mitjà de transport, sinó 
que és el meu estil de vida”, 
explica Belenguer, tot afegint 
que fa quatre anys va patir una 
intervenció quirúrgica i, després 
de la recuperació, es va desfer 
del seu vehicle, convertint-se en 
un gran defensor de la mobilitat 
sostenible.

ENVELLIMENT ACTIU

El montcadenc David Belenguer és voluntari de l’entitat En bici sense edat

Pedalades contra la soledat

El jove David Belenguer, passejant amb una usuària de l’entitat pel pont sobre el Besòs que hi ha a prop de la Casa de les Aigües

Lluís Maldonado | Can Sant Joan L’associació és de 
Barcelona i treballa 
per millorar la vida de 
les persones grans i 
amb mobilitat reduïda
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Una alumna de La Salle, premiada 
pel seu Treball de Recerca

Els Amics del Ferrocarril estrenen 
nova ubicació, a Carretera Vella
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L’associació Amics del Ferrocarril compta amb una nova seu, a Carretera 
Vella, 37, més gran que la que tenia fi ns ara, a la Font Pudenta. “Aquest 
nou espai ens dona l’oportunitat d’estar més a prop de la gent i de mos-
trar tot el que fem”, va explicar el president de l’entitat, Xavier Joaquin, 
durant la inauguració del local, el 18 de juny. Al nou local es poden veure 
dues maquetes de l’estació del centre de Montcada i l’antiga estació de 
Terra Nostra. “Reproduïm a diferents escales el patrimoni que tenim a 
Montcada per rescatar records i compartir la nostra estima pel tren i pel 
modelisme”, va afegir el president. L’alcaldessa, Laura Campos (ECP), 
present a l’acte, va felicitar l’entitat per la tasca que fa per recuperar i man-
tenir la memòria històrica al voltant del ferrocarril. “Tenim molts reptes 
com el soterrament de la línia R2; això vol dir que en els propers anys 
hi haurà molts canvis i, amb les vostres maquetes, contribuireu a recor-
dar-nos com era el municipi abans d’aquests projectes”, va dir l’edil | JA

L’alumna de segon de batxillerat 
de La Salle Alicia Giménez ha 
estat guardonada en el 19è Pre-
mi Argó 2022 que atorga la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) a treballs de recerca de 
batxillerat, en la categoria d’Hu-
manitats. El seu treball se centra 
en el paper dels lingüistes en 
l’àmbit de la intel·ligència artifi ci-
al. El lliurament de premis tindrà 
lloc el 29 de juny a la UAB | LG

Belenguer aprofi ta 
per mostrar als seus 
companys de viatge 
l’entorn natural i 
cultural de Montcada

BATXILLERAT

RECUPERACIÓ DE TRADICIONS

Torna la benedicció de vehicles antics
L’associació Amics dels Clàssics recupera la benedicció dels vehicles 
de més de 25 anys d’antiguitat, coincidint amb el dia de Sant Cristòfol, 
el patró dels automobilistes i protector dels viatgers. La concentració de 
cotxes antics tindrà lloc a les 11.30h al Camí de la Font Freda, des d’on 
començarà un recorregut que fi nalitzarà davant de l’església de Santa 
Engràcia, on el mossèn Joan Ferrero beneirà els vehicles | SA
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anuncis gratuïts Tel. 935 726 474 
som@laveu.cat

Busco trabajo. Persona con ex-
periencia, se ofrece para cuidar 
niños y personas mayores. Tel. 
610 600 663 (Carmen). 
En venda. Dues places d’apar-
cament a Carretera Vella i al c. 

Balmes. Tel. 630 605 022.
En venda. Plaça d’aparcament al 
carrer Montiu.Tel. 695 054 114.
En venta. Piso de 2 habitaciones 
reformado, sólo particulares. C. 
Provenza. Tel. 664 721 095.

La plaça de l’Església ha estre-
nat una zona de jocs interac-
tius, formada per panots inte-
grats al paviment que permeten 
als infants i les seves famílies 
experimentar amb la realitat 
augmentada amb el suport de 
dispositius mòbils. Responsa-
bles de l’empresa Urban Enjoy 
–impulsora d’aquest tipus de 
jocs–, van fer una demostració 
del seu funcionament el passat 
21 de juny. “Proposem jocs 
adreçats a nens a partir dels 
3 anys i fi ns als 12, a través 
de la tecnologia responsable i 
amb l’objectiu que els infants 
aprenguin d’una forma di-
vertida”, va explicar el respon-
sable, Carles Freire. 

Codis QR. A través d’un codi 
QR i una aplicació de mòbil, 
els participants poden prendre 
part en diferents jocs de caire 
grupal i cooperatiu. Davant 
les reticències d’alguns proge-

nitors sobre l’ús primerenc de 
pantalles, Freire va remarcar 
que el mòbil només és un com-
plement. “El centre de tot són 
les tres àrees de joc, per on 
els infants s’han de moure, 
buscant la solució als reptes 
que planteja l’aplicació”, va 
remarcar Freire. Segons el re-
gidor de Serveis Municipals, 

Juan Carlos de la Torre (ECP),  
“aquests jocs representen 
una alternativa als parcs tra-
dicionals, fomenten el joc en 
equip i permeten desenvolu-
par les capacitats cognitives 
dels infants”. L’actuació s’ha 
realitzat gràcies al treball trans-
versal de diferents regidories 
de l’Ajuntament.

NOVETAT

La plaça de l’Església estrena 
jocs interactius per a la canalla
La iniciativa fomenta el joc grupal i cooperatiu, aprofi tant les noves tecnologies

Laura Grau | Montcada

El 21 de juny, es va fer una dinàmica de grup per explicar el funcionament dels jocs interactius
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Propera Veu, el 8 de juliol 

Millor prevenir
Quan arriba l’estiu, bona part del 
focus mediàtic se situa en el pe-
rímetre del municipi, a les zones 
naturals que ens envolten –Ser-
ralada de Marina, Collserola, Pla 
de Reixac i espais fl uvials. És 
justament ara quan cal posar-hi 
tots els ulls per preservar-les del 
perill d’incendis. 
Des del nefast 14 de juliol del 
1994, quan es van cremar 240 
hectàrees a Reixac i la Vallen-
çana, Montcada no ha viscut 
cap gran incendi al seu terme 
municipal. En aquell moment, la 
manca de coordinació i de recur-
sos van ser les principals causes 
de la catàstrofe, segons recorden 
les cròniques periodístiques. Sor-
tosament s’ha avançat molt en 
aquest sentit i, actualment, es fa 
un treball de prevenció important 
des de les administracions i els 
cossos de voluntaris –entre l’ADF 
i Protecció Civil es disposa d’una 
quarantena d’efectius– tenen un 
grau de formació i uns equips 
d’actuació altament professio-
nals. Podem dir que estem en 
bones mans, només falta que  tot-
hom que s’apropi al bosc ho faci 
des del respecte i amb la consci-
ència que una simple guspira pot 
fer un mal irreparable.
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Agraïment
Normalment, la gent utilitza 
aquesta secció per queixar-se 
d’alguna cosa, però aquesta 
vegada és per a tot el contrari. 
Fa dos anys la germana de la 
meva dona, vídua i de 85 anys 
que vivia al Vendrell, va venir a 
viure amb nosaltres perquè es-
tava delicada de salut. Al prin-
cipi, trobava a faltar el seu en-
torn i li semblava que qualsevol 
cosa era millor al seu poble que 
aquí. Quan va necessitar els ser-
veis del CAP Les India nes de 
forma més continuada, el seu 
discurs va canviar. Recordo la 
frase: “Qué diferencia! Esto sí 
que es un servicio”, referint-se 
al personal que venia a casa, 
quan ja no podia desplaçar-se. 
Finalment, la seva salut va em-
pitjorar i va morir fa pocs dies, 
però nosaltres no podem fer més 
que agrair, no només l’atenció 
mèdica, sinó també el tracte, la 

delicadesa i l’empatia que van 
mostrar les professionals. No 
oblidarem mai com s’il·luminava 
la cara de la Teresa quan la venien 
a veure. Ni tampoc les visites de 
control, les trucades, els emails 
i les paraules d’ànim, compren-
sió i amor que vam rebre. Per tot 
això, volem agrair profundament 
a les doctores Torrell i Ramírez i 
a les infermeres Laura, Maribel 
i altres companyes, la dedicació 
i humanitat que han demostrat 
per la Teresa i per nosaltres. Sor-
tim al balcó a aplaudir com si 
fossin les vuit de la tarda.

Escaleras anuladas
Hace mucho tiempo que las es-
caleras automáticas y uno de los 
ascensores de Mas Rampinyo 
por los que se puede sortear la 
vía para acceder al centre comer-
cial El Punt, estan averiadas lo 

Jordi Sans
Terra Nostra

Asfaltado defi ciente
Acudo a esta sección porque 
han pasado tres meses desde 
que trasladé al Ayuntamiento 
una queja ofi cial sobre el mal es-
tado del asfaltado de la avenida 
de Terra Nostra y aún no he ob-
tenido respuesta. El pavimento 
está agrietado y con socavones 
(en la foto). Al pasar los vehícu-

que comporta que los ciudada-
nos tengan que acarrear a pulso 
los carros de la compra y, si son 
personas mayores, pedir ayuda. 
Por no hablar del lamentable 
estado de limpie za en el que se 
encuentra el paso subterráneo. 
Espero que le llegue esta de-
nuncia a la alcaldesa, para que 
solucione el problema, ya que la 
justifi cación de los sabotajes no 
es excusa para no buscar solu-
ciones.

M.Dolors Millán
Montcada Nova los, los trozos rotos saltan, gol-

peando la puerta de mi domicilio 
y quedando en la acera, con el 
peligro que supone. Ante la in-
diferencia de la administración, 
¿qué debemos hacer los vecinos? 
Crear una plataforma donde in-
gresar nuestros impues tos hasta 
que se arregle? Cortar la calle? 
Esperar a las elecciones?

Jaime Coll
Terra Nostra

laveu.cat/agenda
Agenda NITS A LA FRESCA

Recital de fl amenc, rumba i músiques 
llatines amb Marc Suárez Quintet

2 DE JULIOL.  PARC ANTIGA CERVESERIA (22H)

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

     juny/juliol

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

23 l dijous
Tradicions. Arribada de la Flama del Ca-
nigó i correfoc. Horaris: 21h (La Unió); 
21.30h (ABI) i 22h (Can Sant Joan).

24 l divendres
Festa. Revetlla amb l’orquestra Sabor, 
sabor. Lloc: Plaça del Bosc (0h). Organit-
za: Comissió de festes de Can Sant Joan.

26 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a l’església de 
Sant Pere. Hora: 10h. Organitza: Museu 
Municipal. 

28 l dimarts
Manifestació. Actes Dia Alliberament 
LGTBI (Consulteu pàgina 11). 

Inauguració. Exposició ‘Tornar’, d’En-

carna García-Uceda. Hora: 19.30h. 

Lloc: Casa de la Vila.

Hola Estiu!. Actuacions d’Angel Moy, El 

Yeiipi, Ikaro music, MK47, ZampaSW i 

Ballet Flamenco Triana. Hora: 18h. Lloc: 

Plaça de la Ribera.

1 l divendres
Cinema a la fresca. ‘Las aventuras de 

Priscilla, reina del desierto’. Hora: 22h. 

Lloc: Plaça Francesc Macià  (Mas Ram-

pinyo).

2 l dissabte
Música. Concert de Marc Suárez Quin-

tet. Hora: 22h. Lloc: parc Antiga Cerve-

seria. Gratuït.

5 l dimarts
Taller. Taller de twerking amb perspec-

tiva feminista. Hora: 18.30h. Lloc: Espai 

Jove Can Tauler.

7 l dijous
Música. Concerts del talent local jove. 

Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Taller. Els colors de la natura. Hora: 

18.30h. Lloc: Casa de les Aigües.

8 l divendres
Cinema a la fresca. ‘Toscana’. Hora: 

23.30h. Lloc: Parc del Turó Blau.

Jornada. Donacions de plasma. Horari: 

De 16 a 20h. Lloc: Pavelló Miquel Po-

blet.

EXPOSICIÓ
PAISATGES INTERIORS
Rosa Permanyer

Fins al 17 de juliol

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

EXPOSICIÓ
TORNAR
Encarna García-
Uceda Águila

Inauguració: 28 de juny, 19.30h

23
Quirós
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Grups municipals D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Jessica Segovia

Aquest 28 J se celebra el dia de l’alliberament LGTBIQ+. 
Deixant enrere una temporada complicada per a tothom, es 
moment de tornar-nos a unir i de sortir al carrer per celebrar 
i reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+.
Des d’En Comú Podem Montcada volem una societat plural, 
inclusiva i diversa on la identitat de gènere i la sexualitat no siguin un eix de desigualtat, opres-
sió, discriminació i vulneració de drets humans. La societat heteropatriarcal, binària, sexista 
i masclista genera violències culturals, estructurals, simbòliques i quotidianes que pateix el 
col·lectiu LGTBIQ+.  Apel·lem a la capacitat col·lectiva i comunitària per a la transformació so-
cial per fer front a la violència basada en el gènere, que imposa la idea que totes les persones 
s’han d’ajustar a la interpretació heteronormativa, amb una perspectiva binària que no permet 
el desenvolupament d’identitats diverses i l’alliberament sexual ple.
El 20 de juny va ser el dia dels refugiats. Son moltes les persones LGTBIQ+ i, de molts llocs 
del món que pateixen situacions de risc i persecució. En molts casos, es veuen obligats a fugir 
davant la por de ser detinguts, torturats, maltractats o fi ns i tot assassinats pel sol fet de ser, 
sentir o estimar.
Per primera vegada a Montcada tindrem el 28 de juny una manifestació de l’Orgull LGTBIQ+ 
que serà reivindicativa, perquè encara queden molts drets per conquerir, per tenir una vida 
digna i sense violències i per fer visible la diversitat sexual, afectiva i de gènere. Serà una 
manifestació per l’Orgull, oberta a tothom, a tothom que respecti els drets de les persones 
LGTBIQ+.
També tindrem la possibilitat de d’apropar-nos al món drag.  És un món sobre el qual tenim 
molt desconeixement  i és el moment de trencar prejudicis. Des d’En Comú Podem, com no 
pot ser d’una altra manera, donarem suport a tots els actes i us animem a totes i a tots a par-
ticipar i a acompanyar a les persones LGTBIQ+. Perquè Ningú te dret a coartar la llibertat i la 
lliure elecció d’estimar a qui cadascú vulgui.  Visca l’orgull!

Visca l’orgull!
Los compañeros y compañeras del PSC me han vuelto a dar 
su confi anza para ser el candidato a la Alcaldía. Me siento con 
fuerza, con ilusión y ganas. Tenemos un proyecto de ciudad 
para hacer de Montcada una ciudad segura, viva, unida y de 
futuro. Los ciudadanos y ciudadanas quieren vivir en una ciu-
dad limpia. Que cuando se levanten por la mañana encuentren calles y aceras decentes, sin 
excrementos de animales y las papeleras vacías. Que cuando se levanten por la mañana vivan 
en una ciudad segura, sin puertas ni cristales de coches reventados. Parques seguros en los que 
nuestros jóvenes puedan estar tranquilos sin miedo a ninguna clase de violencia. Que nuestros 
hijos e hijas puedan ir al colegio más cercano a su casa. Que en verano puedan practicar de-
porte en los equipamientos municipales, en todos los barrios sin excepciones. Que las personas 
mayores puedan ir al banco con seguridad, sin miedo a que los sigan. Falta seguridad. Es lo 
más básico de una sociedad avanzada, vivir tranquilos y sin miedo. Tenemos que recuperar las 
urgencias 24 horas, sobre todo para las personas más vulnerables y que no tienen facilidades de 
movilidad. Atención telefónica digna en los centros sanitarios de Montcada. Apostar de una vez por 
todas por el Hospital Ernest Lluch. También por una residencia pública para mayores. Cuidaremos 
y protegeremos los espacios verdes de Montcada y de nuestro entorno. Una de las prioridades 
será mejorar las infraestructuras; por ejemplo, pasar de unas entradas y salidas peligrosas a 
unas amables y respetuosas con el entorno. Sabemos que será complicado convivir con las obras 
del soterramiento de la R2 pero debemos entender que servirá para unir y dignifi car Montcada. 
Después de más de siete años se ha demostrado que la ciudad no ha avanzado. Al contrario, 
ha perdido oportunidades e incluso se ha estancado en comparación con otros municipios. La 
realidad es que la única alternativa pasa por el PSC. Tenemos experiencia en gobernar y tenemos 
ilusión. No nos podemos permitir seguir así. Ahora toca cambio para que Montcada avance. Para 
que avancen nuestros jóvenes, la cultura, el deporte, el comercio, la movilidad y la industria. En 
defi nitiva, para avanzar hacía una ciudad segura, viva, unida y de futuro. Cuando los socialistas 
hemos gobernado Montcada ha avanzado. A partir de 2023, volveremos a avanzar.

Ahora toca cambio

Bartolo Egea

Ana Pellicer

Quina gran sort que tinc! Un cop més he de començar un 
escrit donant-vos les gràcies en majúscules per haver-nos 
acompanyat amb tanta il·lusió i tantes ganes en la festa gran 
de la ciutat. Un  magnífi c castell de focs va posar el punt 
fi nal a una Festa Major que valorem molt positivament. No 
podem estar mes agraïdes i satisfetes. Ha estat un èxit ab-
solut que l’ha convertit  en una de les més concorregudes dels últims anys. Hem fet una festa 
de qualitat en un ampli ventall d’àmbits, intentant buscar tots els perfi ls de la població i això 
s’ha demostrat amb la gran afl uència de públic a tots els actes. Hem tingut espectacles per a 
tothom: per als més petits, per als més grans, per als amants de la cultura tradicional i popu-
lar, per als músics locals, per als més ballarucs i per els que no ho son tant, per als  esportistes 
i per als  artistes. Tenim una ciutadania festiva i participativa, som un poble que surt al carrer 
i s’ho sap passar bé i això ha permès que la tasca impecable duta a terme pels tècnics del 
departament de Cultura hagi tingut aquesta magnífi ca acceptació. Gràcies també als company 
i companyes dels diferents departaments de l’Ajuntament que ens han donat suport en l’orga-
nització i control de tots i cadascun dels actes i, molt especialment, al departament d’Esports 
per sumar-se al nostre programa de festes. 
Però la Festa Major 2022 ja és història i ara ens afanyem a preparar ‘Les nits a la fresca’, una 
programació que omplirà les nits dels divendres i dissabtes de juliol de cinema a les places del 
poble i concerts a l’antic parc de la cerveseria, espai que s’està convertint en un punt de tro-
bada indiscutible i, per tant, un lloc ideal on desenvolupar convocatòries artístiques i culturals 
a l’aire lliure, aprofi tant la fresca dels vespres i les nits d’estiu. Us animo a gaudir i participar 
de totes les propostes festives que tenim a la ciutat; a continuar  sortint al carrer i a les places.  
Les AV i entitats estan molt actives organitzant  les seves festes de barri i ara tenim a tocar la de 
Can Sant Joan. Des del departament de Cultura continuem treballant cada dia per a vosaltres, 
per fer de la cultura un valor indiscutible present, passat i futur.

Moltes gràcies!

M. Rosa Borràs

Lamentablemente vemos a lo largo del día un sinfín 
de actos incívicos en nuestra ciudad que, a buen se-
guro, son extrapolables a otras ciudades de nuestro 
entorno, pero a nosotros nos toca hablar de Montcada i 
Reixac, que es el que nos ocupa y preocupa sobremane-
ra. Por poner un ejemplo, hace unos días conocíamos el enésimo caso de vandalismo en las 
escaleras mecánicas de Mas Rampinyo, en las cuales se han invertido ingentes cantidades 
de dinero, para que una y otra vez se perpetren actos de incivismo que acaban pagando las 
familias de nuestra ciudad con sus impuestos, por cierto los más caros de las ciudades de 
nuestro entorno. 
En el Pleno de septiembre de 2021, el grupo municipal de Cs hizo una pregunta sobre los 
diferentes actos de vandalismo que habían sufrido las escaleras mecánicas, y la respuesta 
del equipo de gobierno fue asumir que en pocos meses nos habíamos gastado 27.500 euros 
en reparar los desperfectos ocasionados. En esta cantidad, obviamente no se está teniendo 
en cuenta lo que costará la nueva reparación que hay que llevar a cabo, tras el enésimo 
acto vandálico. Desde el Ayuntamiento debemos tener tolerancia cero con los incívicos, es 
intolerable que se perpetren distintos destrozos sobre los bienes públicos y la sensación es 
de que todo sale gratis. 
Da pena pasear por el centro de Montcada i Reixac y sus barrios y comprobar el estado de 
los inmuebles y las paredes de nuestra ciudad. No podemos permitirnos que el incivismo 
campe a sus anchas por los distintos barrios montcadenses. Los actos vandálicos no deben 
quedar impunes, porque corremos el riesgo de convertirnos en un pueblo sin ley ni orden. 
Por no hablar de las okupaciones, que hacen la vida imposible a los vecinos en distintos 
puntos de la ciudad, mientras el equipo de gobierno mira hacia otro lado, con el buenísmo 
característico de la supuesta izquierda. Merecemos una ciudad mejor, por la que al menos 
de gusto pasear. Para eso pagamos impuestos y, como decía antes, bastante elevados. 

El incivismo nos cuesta mucho dinero

Opinió
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23 DE JUNY

REVETLLES I FLAMA DEL CANIGÓ 
L’AV de Can Sant Joan, l’ABI i La Unió 
recuperen els actes de celebració 
de la nit més curta de l’any

El Grup de Joves de l’AV de 
Can Sant Joan vol recuperar 
el festival conegut com Les 8 
hores de rock, que va posar en 
marxa als anys noranta la Coor-
dinadora de grups de rock de 
Montcada –ja dissolta– i que va 
celebrar una vintena d’edicions, 
convertint-se en un referent co-
marcal de la música rock, punk, 
hardcore i metal, especialment. 
“Aquesta primera edició no 
serà tan potent com les que 
tenim en la memòria, però és 
un primer pas per començar 
a caminar amb l’objectiu que 
vagi creixent any rere any”, ha 
explicat Joan Roman, membre 
del Grup de Joves i bateria de 
la banda Desenfreno, una de les 
que actuarà al festival, que tin-
drà lloc el 2 de juliol, al seu espai 
originari, el Parc de les Aigües. 

Cartell. El programa de concerts 
té com a cap de cartell KOP, un 
grup de hardcore punk, fundat 
el 1998 i establert a Badia, ca-
racteritzat per lletres polítiques, 
socials i antirepressives. De 
Montcada, a més de Desen-
freno, també actuarà la banda 
Rotten Terror. La resta de par-
ticipants són els grups de punk 
rock Último rekurso, de Sant 
Boi de Llobregat; Ratpenat i 
QTR3S, de Barcelona, i  Out 
of date, de Sant Quirze del Va-

llès. El Grup de Joves ha decidit 
mantenir el lema originari del 
festival ‘Contra la intoleràn-
cia i el racisme’. “Creiem que 
no només ha de ser un espai 
per gaudir de la música, sinó 
també per reivindicar el res-
pecte a la diversitat”, ha afegit 
Roman. El festival començarà 
a les 19h i s’allargarà fi ns a les 
4h. L’accés serà lliure i hi haurà 
servei de bar, que gestio narà el 
Grup de Joves. Els benefi cis es 
destinaran a sufragar les despe-
ses de l’esdeveniment.

El programa de concerts tindrà lloc el 2 de juliol i conserva el lema originari ‘Contra la intolerància i el racisme’

CAN SANT JOAN

Laura Grau | Redacció
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Els membres de Desenfreno, Javier Roman (guitarra), Joan Roman (bateria) i José Victor Jurado (cantant), formen part del Grup de Joves de l’AV

Els alumnes de l’IE El Viver van protagonitzar el pregó 
inau gural de la Festa Major de Can Sant Joan, el passat 
21 de juny a la plaça del Bosc (a la foto). El barri viurà els 
actes centrals del programa el 23 de juny, amb l’arribada 
de la Flama del Canigó i l’actuació dels Diables de Can 
Sant Joan, que faran un correfoc. La nit de Sant Joan cul-
minarà l’endemà amb un dels actes més emblemàtics del 
programa, La Traca, a les 7h, precedida d’una cercavila 
pels carrers amb el grup Estrella Band. Del cap de setma-
na, destaquen la Festa Holi Dolly, la Traca infantil i el Drac 
d’Aigua dels Diables, el matí del dia 25. A la tarda, la plaça 
Nicaragua acollirà sardanes amb la Cobla Nova Vallès i un 
sopar popular. La festa clourà el 26 de juny amb un con-
cert d’havaneres a càrrec del grup La Xarxa i una mascletà 
a l’IE El Viver  | LG

En marxa les festes del barri

Les 8 hores de rock tornen al parc de les 
Aigües de la mà del Grup de Joves de l’AV

El programa té com a 
cap de cartell el grup 
de hardcore punk KOP, 
establert a Badia
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A LA RIBERA

LA RIBERA

Pista
de la plaça 

de la 
Ribera

De 18 a 
20.30 h

Dimarts 28 de juny
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Font Pudenta i Montcada Nova viuen les seves festes 

La Coral Mare de Déu del Turó s’acomiada de la temporada

Les altes temperatures han marcat la Festa Major de la Font Pudenta-
Muntanyeta, que va arrencar el 17 de juny amb una desfi lada de 
vestits de paper, havaneres amb el grup l’Espingari i un sopar de 
germanor amenitzat pel grup Los Confi nados. L’endemà, el veïnat va 
poder gaudir d’una paella popular (a la foto superior) i, els més petits, 
de jocs infl ables, un taller de bombolles i un espectacle de màgia. El 
grup Suncai Flamenco i l’actuació de l’orquestra Remember Music 
Show van tancar la jornada. Van posar el punt fi nal al programa un 
taller de zumba i una festa de l’escuma, el 18 de juny. La presidenta 
de l’AV del barri, Yolanda Gutiérrez, destaca el bon ambient de la festa 

i la participació, especialment el divendres a la nit. “Ja teníem ganes 
de recuperar la nostra festa anual, tot i que la coincidència amb al-
tres esdeveniments i la forta calor li han restat una part de públic”, 
reconeix. Per la seva banda, l’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll va 
recuperar la Festa de la Primavera el passat 18 de juny després de 
dos anys sense fer-se. El programa va incloure un espectacle de tite-
lles i una festa de l’escuma al matí (a la foto); i botifarrada i ball amb 
l’orquestra Huracán, a la nit.  “Esperàvem que vingués més gent, 
però l’onada de calor ha dissuadit moltes persones de venir”, ha dit 
el president de l’AV, Elies Martí | LG

Amics de Reixac 
prepara la Revetlla 
de Sant Pere

La Coral Mare de Déu del Turó va tancar la temporada amb un concert d’estiu celebrat el passat 18 de juny 
a l’Església de Santa Engràcia. El grup, que dirigeix Francesc Pagès, va interpretar cançons de caire religió, 
però també de cantautors com ara Joan Manel Serrat, amb una versió per a cant coral del conegut tema 
‘Paraules d’amor’. El concert va incloure l’actuació del Cor de Cambra Impromptu de Barcelona, dirigit per 
Murat Khupov. La coral montcadenca, formada per una vintena de cantaires, prepara els actes del programa 
commemoratiu del seu quarantè aniversari, que té previst celebrar la temporada vinent | LG

FESTES POPULARS

L’Associació Amics de Reixac prepara 
la Revetlla de Sant Pere, que tindrà 
lloc el proper 1 de juliol a l’esplana-
da de l’església de Sant Pere (21h). 
Els tiquets per a la celebració es po-
den adquirir al despatx parroquial 
el dimecres 29 de juny, de 18.30 a 
19.30h. Hi haurà un servei d’auto-
car per a les persones interessades. 
El duet L’Esquitx amenitzarà la vet-
llada a partir de les 23h. L’entitat va 
celebrar el passat 12 de juny la seva 
assemblea anual i  la tradicional ar-
rossada popular. El president Eduard 
Aguilar ha manifestat la voluntad de 
“seguir millorant l’entorn de Reixac, 
solucionar les humitats del cementi-
ri, reformar la cuina del nostre local 
social i continuar oferint activitats 
que engresquin els socis”. Les pro-
peres cites seran el concert de jazz 
del 16 de juliol i l’aplec de sardanes-
del setembre “que volem recuperar 
després de molts anys de no fer-se”, 
ha afegit Aguilar | LG
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El jurat del concurs de fotografi a d’IG de Festa Major, format per mem-
bres de l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac, ha premiat les 
obres d’Ester Miguel, Èlia Moreno i Manuel Gallart –primer, segon i ter-
cer premi, respectivament; a la imatge superior, els guardonats, amb la 
regidora de Cultura i el president de l’Afotmir. Les tres obres premiades 
i les sis fi nalistes s’exposen a l’Auditori Municipal, on el 14 de juny es 
va fer públic el veredicte i el lliurament de premis, amb la presència de 
la regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs (ERC), i el president 
de l’Afotmir, Cosme Oriol –a la foto, amb els premiats. El certamen va 
comptar amb la participació de prop de trenta persones que van pre-
sentar una cinquantena d’imatges de diferents activitats del programa 
de la Festa Major | LG

Fallat el concurs de foto d’Instagram
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Cristina del Valle publica 
la seva primera novel·la
‘Si no me escuchas’
L’autora barreja experiències personals amb fi cció 

Cristina del Valle ( Jaén, 1979) 
ha publicat la seva opera prima 
Si no me escuchas (Editorial Auto-
grafía, 2022), una novel·la amb 
tints autobiogràfi cs, protagonit-
zada per una jove que abando-
na Los Ramos –un petit poble 
de Múrcia ultraconservador– 
per començar una nova vida a 
Barcelona, tal com va fer ella 
mateixa quan tenia 32 anys. 
“Aquí vaig trobar una societat 
més oberta i tolerant, on po-
der donar sortida a les meves 
inquietuds”, explica Del Valle, 
qui fa deu anys va començar a 
escriure com a teràpia.  

Descobriment. Precisament, el 
títol del llibre fa referència a la 
incomprensió que va sentir des 
de la infància: “No hi ha pit-
jor soledat que tenir gent al 
teu voltant que no t’escolta”. 
Del Valle, graduada en Dret i 
Criminologia, no ha sabut fi ns 
fa pocs mesos que és una per-

sona d’altes capacitats, amb un 
lleu trastorn de l’espectre autis-
ta (TEA). “Va ser dur accep-
tar el diagnòstic però, per fi  
sabia què em passava”, diu, 
tot recordant els esforços que 
havia de fer quan era petita per 
dissimular la seva incomoditat 
quan es relacionava amb l’en-
torn. Part del material escrit li 
ha servit per construir la seva 
primera novel·la, on barreja 
experiències  personals i fi cció.  
El llibre, que l’autora dedica al 
seu fi ll de 5 anys, es podrà com-
prar a través de les principals 
plataformes digitals a partir de 
fi nal de juny –tant en format 
paper com digital–, però ja està 
en fase de prevenda a la pàgina 
de l’editorial Autografi a.

Cristina del Valle, de 43 anys, viu a Montcada centre amb el seu marit i el seu fi ll de 5 anys

Laura Grau | Redacció

Un total de 120 infants han pres 
part a la vuitena edició del con-
curs Mir@llibres, xifra rècord 
en la història del certamen, que 
convoquen les dues bibliote-
ques del municipi per fomentar 
l’hàbit de la lectura entre la ca-
nalla i donar a conèixer el seu 
fons infantil. Per aconseguir el 
diploma, cada participant ha 

de superar el repte de llegir un 
mínim de sis llibres des del no-
vembre fi ns a fi nal de maig, fi ta 
que han aconseguit enguany 
una setantena d’infants. La fes-
ta cloenda del certamen, amb 
el lliurament de diplomes, es va 
fer el 16 de juny a l’exterior de 
la Biblioteca Elisenda, amb la 
presència de l’alcaldessa Laura 
Campos (ECP) i la regidora de 

Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC), que van felicitar 
la canalla per la seva afi ció a la 
lectura. L’acte també va incloure 
l’espectacle ‘Festa a la plaça’, de 
FEFE i companyia. 
Les biblioteques ja han comen-
çat l’horari d’estiu. De dilluns 
a divendres, estarà oberta la de 
Can Sant Joan als matins i, a les 
tardes, l’Elisenda.

Laura Grau | Redacció

Els participants al concurs Mir@llibres, amb l’alcaldessa i la regidora de Cultura, mostrant els seus diplomes durant l’acte de cloenda

Rècord de lectors al Mir@llibres
El concurs premia els infants que han llegit un mínim de sis llibres en set mesos
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Ilias Ansiri, un lector voraç de contes i novel·les
Ilias Ansiri, d’11 anys i usuari de la Biblioteca de Can Sant 
Joan, és un dels infants que més llibres ha llegit –un to-
tal de 13 en aquesta edició i 59, sumant les dues ante-
riors. La seva afi ció per la lectura va començar a primer 
de primària. “Les històries que expliquen els llibres et 
permeten descobrir altres mons”, diu. El seu escriptor 
preferit és Roald Dahl, autor de novel·les tan conegudes 
com Charlie y la fábrica de chocolate i Matilda, entre 
d’altres. “M’agrada com escriu i les paraules que utilitza 
aquest autor”, comenta Ilias. Per a aquest àvid lector, anar 
a la biblioteca és una bona manera de passar l’estona. “Jo 
animaria altres nens i nenes a participar al Mir@llibres; 
llegir és millor que mirar el mòbil i aprens moltes coses, 
no només el que expliquen les narracions, sinó també a 
redactar i a expressar-te millor”, conclou | PA
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‘No hi ha pitjor soledat 
que tenir gent al 
teu voltant que no 
t’escolta’, diu del Valle

Inscripcions:

Càpsula formativa per a professionals 

del comerç, la restauració o els serveis

(Programa Treball, Talent i Tecnologia)

Dimecres 29 de juny

De 10 a 12 h
En línia

APRÈN A TREBALLAR 

AMB INSTAGRAM,
la xarxa social que ajuda a créixer els negocis

A
la xar

Coneix tota la informació 

de l’Ajuntament 

de Montcada i Reixac

Canal MiRactualitat

678 032 567 Envia ALTA

@ajmontcada

@ajmontcada

@ajmontcada

www.montcada.cat
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Tretze conferències i una dese-
na d’activitats complementàries  
és el balanç del tercer curs aca-
dèmic de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària, que el 15 de juny va 
celebrar l’acte de cloenda del 
programa 2021-22 al parc de 
la Cerveseria. “Estem satisfets 
de l’evolució del curs i podem 
dir que tots heu aprovat amb 
bona nota”, va dir el president 
de l’entitat, Joan Rodríguez, 
en el discurs inicial dirigit als 
socis, que ja arriben a la setan-
tena, tres anys després de la 
seva constitució. Rodríguez no 

només va destacar la tasca di-
vulgativa de l’entitat en l’àmbit 
de la ciència i les humanitats, 
sinó també “la promoció dels 
valors de respecte i cohesió so-
cial que guien la nostra activi-
tat”, tot lamentat que, malgrat 
els avenços tecnològics i cientí-
fi cs que ha assolit la Humanitat, 
“no hem aconseguit erradi-

car la violència i, en ple se-
gle XXI, tornem a viure una 
guerra en territori europeu”, 
en referència al confl icte entre 
Rússia i Ucraïna. 
L’acte va incloure l’espectacle 
‘Escoltem el món i omplim-lo de 
color’, a càrrec dels músics Gui-
llem i Marta Roma i la pintora 
Núria Giménez, exalumna de 
l’artista montcadenc Maese Pé-
rez, que va pintar una aquarel-
la durant l’actuació, sortejada 
després entre els socis. L’entitat 
prepara la programació del pro-
per curs, que té previst presen-
tar al setembre.

Laura Grau | Montcada

FORMACIÓ +50

L’Aula MiR arriba a la setantena 
de socis en només tres anys
L’entitat acomiada el curs amb un concert que connecta la música i la pintura
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Els germans Guillem i Marta Roma, durant la seva actuació al Parc de la Cerveseria, mentre l’artista Núria Giménez pintava una aquarel·la

AUDITORI MUNICIPAL

Durant els mesos de confi na-
ment, Rosa Permanyer va plas-
mar en el paper el seu desig de 
retornar als espais oberts, pin-
tant cada dia dues aquarel·les 
de petit format a l’estudi de casa 
seva, a Caldes de Montbuí. 
Part d’aquestes obres integren 
la mostra ‘Paisatges interiors’, 
que es pot visitar a l’Auditori 
Municipal fi ns al 17 de juliol. 
“No podia parar de pintar el 
mar, el cel i els camps; supo-
soa que era una manera de 
buscar horitzons d’esperança 
durant els mesos de reclusió”, 
va explicar l’autora durant la 
inauguració, feta el 21 de juny.  
Un altre fet tràgic, la guerra 
d’Ucraïna, la va impulsar a 

pintar ciutats ensorrades, pre-
sents a la desena de llibres d’ar-
tista que inclou l’exposició. “No 
controlo el que pinto, suposo 
que surt allò que m’inquieta 
o em dona voltes pel cap”, va 
dir Permanyer.

Trajectòria. El crític d’art, Ra-
mon Casalé, va destacar “l’in-
timisme que desprenen les 
seves obres i el seu domini de 
l’aquarel·la”. Permanyer, que 
s’ha jubilat fa poc com a profes-
sora del Taller d’Art Municipal 
Manolo Hugué de Caldes de 
Montbuí, ha exposat a Mont-
cada en diverses ocasions, tant 
de forma individual com col-
lectiva, com a membre del grup 
Empremtes de dones.

Laura Grau | Montcada

Rosa Permanyer presenta 
una sèrie d’aquarel·les 
sobre el mar i els camps
L’exposició també inclou una desena de llibres d’artista

‘Els valors de respecte 
i cohesió social guien 
la nostra activitat’, va 
dir Joan Rodríguez

Rosa Permanyer, durant la inauguració, al costat d’un dels llibres d’artista que inclou la mostra
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C. Progrés s/n. Tel. 935 644 157

De dilluns a dissabte,
de 9 a 14.30 h
i de 16 a 18.30 h

Diumenge,

de 9 a 14 h

HORARI:

HORARI 
DE LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL
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Jo trio!
Comerç Just

i Sostenibilitat
2022

Programa complet:
www.montcada.cat

Tallers 
Centre Cívic 

Can Cuiàs

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

Dimecres 6 de juliol,
a les 17 h

Taller: “No perdis 
flassada... 
recicla’t 
la samarreta”

Divendres 8 de juliol, 
a les 18 h

Taller: “Tapes
i plates de comerç 
just”

Dilluns 11 de juliol, 
a les 17.30 h

Taller: “Comerç 
just  amb la 
música”

Dimecres 20 de juliol,
a les 17.30 h

Taller: “Hort-art 
i joc” Horticultura 
ecològica: crea el 
teu test i emporta-
te’l a casa

Esports
laveu.cat/esports

GIMNÀSTICA RÍTMICA
La Unió de Mas Rampinyo ha celebrat el 
fi nal de la temporada amb el tradicional 
festival al pavelló Miquel Poblet  

PÀG. 22

Les pistes d’atletisme de la Fer-
reria van acollir el 10 de juny 
una jornada esportiva adreça-
da a l’alumnat de 6è de totes 
les escoles del municipi. L’ac-
tivitat, que va aplegar més de 
350 infants, és una iniciativa 
del professorat d’educació físi-
ca dels centres educatius, que 
ha decidit unir esforços i crear 
un grup de treball per realitzar 
projectes conjuntament amb 
l’objectiu de promoure l’educa-
ció física i els hàbits saludables. 
La idea va néixer abans de la 
pandèmia però, a causa de les 
mesures anticovid, fi ns ara no 
havia estat possible dur a terme 
la primera acció, que ha comp-
tat amb el suport del Centre de 
Recursos Pedagògics del De-
partament d’Educació i de les 
regidories d’Esports i Educació 
de l’Ajuntament, en el marc del 
Pla Educatiu d’Entorn.

Objectius. “La trobada posa 
el punt fi nal a la feina que 
hem realitzat durant el curs 
amb els alumnes a cada esco-
la. L’objectiu és fomentar la 
interacció social a través de 
l’esport i enfortir la pràctica 
esportiva en l’edat escolar”, 
ha destacat la coordinadora del 
grup de mestres d’educació físi-

ca, Cristina Perramon, de l’IE 
Mas Rampinyo. 
L’activitat també va tenir una 
fi nalitat solidària. Cada escola 
va gestionar una recollida d’ali-
ments i materials d’higiene que 
s’han lliurat a Càritas Montca-
da i Creu Roja, dues entitats 
amb presència al municipi que 
treballen en suport a les perso-
nes vulnerables.

ESPORT ESCOLAR

La matinal, adreçada als infants de 6è de Primària, es va realitzar el 10 de juny a les pistes d’atletisme de la Ferreria

Més de 350 alumnes participen en 
una jornada impulsada pels centres
Sílvia Alquézar | La Ferreria
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La matinal esportiva va consistir en diverses proves d’atletisme com curses d’obstacles i de velocitat, entre d’altres especialitats

La proposta neix del 
professorat d’educació 
física, que ha creat un 
grup de treball per fer 
projectes comuns

Balanç positiu de l’extraescolar de 
multiesport adreçada a Secundària
En el marc del Pla Educatiu d’En-
torn i dins el Pla Català de l’Esport, 
les regidories d’Esports i Educació 
han impulsat aquest curs una ac-
tivitat en horari extraescolar per a 
alumnes que, per motius socioe-
conòmics, no tenen opció de gau-
dir d’aquest tipus d’iniciatives. Les 
sessions s’han fet tots els dimarts i 
dijous,  entre els mesos de març i 
juny, al Parc de la Llacuna, a Mas 
Duran. “Han participat més d’una 
quarantena de joves i l’objectiu 
ha estat promoure la pràctica es-
portiva i, alhora, el temps de lleu-
re”, ha explicat Esther Vallfagon, 

tècnica del Pla Educatiu d’Entorn 
de l’Ajuntament, qui ha avançat 
que tindrà continuïtat a partir del 
setembre tot i que es desenvolu-
parà a cada institut.
Per a Zoe Corbalán, alumne de 
1r d’ESO de l’IE Mas Rampinyo, 
ha estat una experiència molt 
positiva: “M’ho he passat molt 
bé, he conegut noves amistats 
i he practicat diferents esports, 
alguns que ni tan sols coneixia 
com el korfbal i m’ha encantat”. 
A la foto, alguns dels participants 
amb els monitors i coordinadors 
del projecte | SA
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Un dels participants fa un salt de llargada a les instal·lacions d’atletisme de la Ferreria
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La plantilla del juvenil A del FS Montcada, amb la medalla i el trofeu que els acredita com a subcampions de la Copa Catalunya

FC
F

FUTBOL SALA. COPA DE CATALUNYA

El FS Montcada es queda a 
un pas de complir el somni
El juvenil planta cara al Barça a la fi nal (2-3), disputada a Martorell el 19 de juny

El juvenil A del FS Montcada 
s’ha quedat a les portes de fer 
realitat el somni de guanyar la 
Copa de Catalunya. El conjunt 
de Darío Martínez va plantar 
cara al Barça, però no va poder 
superar el recentment campió 
d’Espanya, que va guanyar per 
2-3 la fi nal, disputada el 18 de 
juny a Martorell. amb una àm-
plia presència d’afi cionats mont-
cadencs a la graderia.
“Vam saber competir contra 
un rival millor que nosaltres 
en molts aspectes. És una 
llastima, perquè el marcador 
va ser molt ajustat i vam te-
nir alguna ocasió al fi nal del 
partit per forçar els penals”, 

ha explicat el tècnic, tot valorant 
que el nivell d’alguns jugadors a 
la fi nal “va fregar el 10”. L’entre-
nador també ha destacat el paper 
de l’afi ció local, que va tenyir de 
blau la graderia: “Ens va donar 
el suport necessari per poder 
lluitar els 40 minuts”.

Balanç positiu. Malgrat la derro-
ta, la plantilla del FS Montcada 
va viure el partit com un premi 
i una gran alegria pel fet d’ha-
ver arribat a la fi nal, la primera 
en la història del club mont-
cadenc. “Marxem amb un 
sabor agredolç perquè hem 
tingut opcions de ser campi-
ons i no ha pogut ser però, 
alhora, estem contents per-

què hem gaudit del camí, que 
és el més important. Estem 
molt orgullosos del treball de 
l’equip i de l’afi ció. Vist així, 
te n’adones que la victòria no 
ho és tot”, va comentar el capi-
tà, el porter Martí Puig, a la fi  
del matx. 
Aquest va ser l’últim partit de 
Darío Martínez a la banqueta. 
“He intentat aportar el meu 
granet de sorra en aquesta 
gran entitat, que porta temps 
fent bona feina, li estaré eter-
nament agraït”, ha expressat el 
tècnic, qui la temporada vinent 
entrenarà el Castellar, amb qui 
enguany ha pujat a Tercera Na-
cional, la mateixa categoria que 
el primer equip del Montcada.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle C guanya la Copa Federació de Quarta Catalana
El sènior C del CH La Salle s’ha proclamat campió de la Copa Federació de la categoria de Quarta Catalana. 
Els montcadencs, dirigits per Pere Arbona, van guanyar l’Esparraguera a la fi nal per 22 a 35, en el matx 
disputat el passat 11 de juny, a Barberà del Vallès. La primera part ja va acabar amb una diferència de 8 
gols favorable al conjunt montcadenc (7-15)  | SA
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L’equip de la secció de muntanya de la Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) ha guanyat la medalla de bronze al Campionat de Catalunya de 
curses d’ultraresistència per muntanya, disputat el 5 de juny a Berga, 
amb un prova de 63 quilòmetres i un desnivell positiu de 3.500 me-
tres. Els atletes montcadencs que hi van participar són Susana More-
no, Toni Ortiz, José Sanchís, Juan Montserrat i Jordi López, president 
de la JAM. A nivell individual, cal destacar la segona plaça de Moreno 
a la categoria de veterà femení i el tercer lloc d’Ortiz al grup Màster 
60.  “Ens fa molta il·lusió aquest metall, és tot un triomf per a la 
secció d’ultratrail de la JAM”, ha manifestat López | SA

Medalla de bronze per a l’equip de 
la Ultrajam al campionat català
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Excel·lent paper de l’EN Montcada, gestionada per Montcada Aqua, a 
la fase fi nal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, disputada l’11 
de juny a Tortosa. L’infantil Aleix Sánchez va guanyar el guardó d’or 
a la modalitat de papallona i crol; l’aleví Rocío Moya va sert plata en 
papallona i cinquena en crol i la cadet Laia López va quedar en tercera 
posició també en papallona. Al Campionat de Catalunya també es van 
classifi car tres nedadors més de l’EN Montcada: el cadet Eric Díaz, 
que va ser cinquè en braça; la cadet Gemma Gómez, també cinque-
na, en espatlla, i la benjamí Edurne Godoy, que va acabar al setè lloc 
a la modalitat de braça | SA

NATACIÓ

L’EN Montcada obté tres guardons 
al Campionat de Catalunya escolar
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Les montcadenques Carla Vega i Ivet Florencio –a la foto–, del CN 
Granollers, van guanyar la medalla d’or al Campionat de Catalunya de 
natació artística, disputat el 19 de juny, a la piscina del CN Mataró. 
Les esportistes locals, de 10 anys, van aconseguir la primera posició 
del podi a la categoria de benjamí en la modalitat de combos. Amb-
dues nenes són companyes de classe a l’IE Mas Rampinyo. Vega és 
la segona vegada consecutiva que aconsegueix aquest guardó | SA

Triomf local al torneig de combos
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El club té 110 gimnastes de diferents edats i nivells i porta més de 35 anys formant i introduint nenes i joves en el món de la rítmica. Els dies previs al festival van posar per a ‘La Veu’ davant del mural commemoratiu del centenari de La Unió
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La secció de gimnàstica rítmica 
de La Unió de Mas Rampinyo 
porta més de 35 anys formant i 
introduint gimnastes en el món 
de la rítmica. A tall d’exem-
ple, les pròpies responsables 
del club i entrenadores, Lau-
ra Martínez i Alba Sánchez, 
van començar com a alumnes 
d’ini ciació quan només tenien 
5 anys. D’aleshores ençà, amb-
dues admeten que estan “molt 
vinculades al club, que és 
part de la pròpia família”.
Actualment, l’entitat ofereix 
gimnàstica de manteniment, 
activitats amb grups d’escola i 
gimnàstica rítmica d’iniciació 
i de competició, amb un grup 
que realitza sortides arreu de 
Catalunya al llarg de la tempo-
rada. Martínez destaca que “és 
un esport que requereix mol-
ta disciplina, tècnica i dedi-
cació perquè surtin les coses 
bé” i Sánchez afegeix que “les 
nenes adquireixen una cons-
tància i uns hàbits de treball 
que també són importants a 
la vida”.

Valors. Els objectius del club 
són treballar la psicomotricitat 
i la coordinació des de edats 
ben petites, fi ns arribar a de-
senvolupar la fl exibilitat, incre-
mentar el nivell l’expressió cor-
poral, captar el ritme musical i 

dominar aparells de gimnàstica 
rítmica com la cinta, el cèrcol, 
la corda, la pilota o las maces. 
“I, sobretot, gaudir de l’es-
port i del vincle afectiu amb 
les companyes”, diu Sánchez. 
Conscients que és difícil dedi-
car-s’hi professionalment, les 
entrenadores coincideixen a 
assenyalar valors vinculats a 
aquesta disciplina esportiva 
com són el companyerisme i 
l’esforç. El club ha tingut al-
guns nens en els darrers anys, 
“però encara és un esport 
molt feminitzat”, afegeix.
Goretti Fonollet, de 15 anys, 
forma part de l’equip de compe-
tició des del 2018. “Vinc amb 
la mateixa ilusió que el pri-
mer dia”, explica. Aquí ningú 
no mira el rellotge: “Treiem el 
temps d’allà on sigui”, afegeix 
la seva companya Elsa Peña. 
El club va celebrar el festival 
de fi nal de curs el passat 19 
de juny al pavelló Miquel Po-
blet, que va registrar un ple 
total. “Volem agrair la col-
laboració de les famílies, que 
ens van ajudar amb el mun-
tatge”, conclou Martínez. 

CLUB GIMNÀSTIC LA UNIÓ

La disciplina i la tècnica, factors clau 
d’un esport amb tradició a Mas Rampinyo
La secció de La Unió, amb més de 35 anys de trajectòria, compta amb un centenar de gimnastes de diferents edats i nivells
Jesús Abad/Laura Grau | Mas Rampinyo ‘Treballem el ritme, la 

fl exibilitat, l’expressió 
corporal i el domini 
dels aparells’

Daniela Muñoz, del grup de competició, actuant al festival de fi  de curs Les petites del grup 1 d’escola, durant la seva exhibició

Les gimnastes del grup 7 d’escola, fent un dels  exercicis de cèrcol, un dels aparells que es poden aprendre, a més de cinta, corda, pilota i maces
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Èxit del torneig que 
tanca la temporada
Hi van participar més d’un miler de jugadors i s’han 
disputat més de 100 partits entre el 17 i el 19 de juny

El FB Montcada, amb més de 
600 jugadors i una quarantena 
d’equips, ha tancat la tempo-
rada amb un torneig que va 
aplegar més d’un miler de ju-
gadors i durant el qual es van 
disputar més d’un centenar de 
partits, entre el 17 i el 19 de 
juny, repartits entre l’estadi de 
la Ferreria i el camp munici-
pal de Can Sant Joan. “Estem 
molt contents d’haver recu-
perat aquesta festa del futbol 
montcadenc després de la 
pandèmia. El torneig va ser 
un èxit de participació i d’or-
ganització”, va manifestar el 
president, Xavi Soldevilla, en 
una entrevista que va oferir a 
través de l’Instagram de l’esco-
la de futbol. El directiu també 
va fer balanç de la campanya 

actual, tot reconeixent que ha 
estat “complicada” en con-
siderar que “el futbol al mu-
nicipi s’ha debilitat” arran la 
creació del planter de la UE 
Sant Joan Atlètic. Malgrat tot, 
Soldevilla es mostra satisfet 
de la temporada perquè “hem 
mantingut els equips i, en al-
gunes edats, fi ns i tot, n’hem 
augmentat el nombre”.

Objectius. El club continua 
apostant per donar l’oportu-

nitat de jugar a futbol a tot-
hom, tot i que també conside-
ra important tenir equips en 
categories elevades “perquè 
els infants tinguin l’alicient 
de jugar en competicions de 
nivell i els joves talents no 
marxin a altres clubs”, ha ex-
pressat Soldevilla, qui ha avan-
çat que, cara a la temporada 
vinent, es crearan les fi gures 
dels coordinadors d’etapa, que 

tindran com a objectiu “fer el 
seguiment de cada jugador i 
equip per donar un salt qua-
litatiu en la formació”. El FB 
ja ha presentat bona part dels 
nous responsables, que treba-
llaran conjuntament amb el 
director esportiu, càrrec que 
continuarà ocupant Daniel 
Busquets, que també serà l’en-
trenador del juvenil A.
Respecte al futbol femení, Sol-

devilla ha lamentat la pèrdua 
de la categoria del sènior A, 
que ha baixat a Segona Divisió, 
tot i que es mostra optimista 
quant a la possibilitat de tor-
nar a pujar: “Enguany, hi ha 
hagut un canvi generacional, 
amb l’arribada de moltes ju-
gadores joves. Tenim un bloc 
en construcció que segur que 
ens donarà moltes alegries en 
un futur”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt aleví C del FB Montcada va guanyar el triangular que va disputar el primer dia del torneig al camp municipal de Can Sant Joan

FB MONTCADA

L’escola de futbol 
ha recuperat la 
competició després de 
dos anys d’absència 
per la pandèmia

Al juliol, activitats per a totes les edats
La piscina de la Zona Esportiva Centre, al carrer Bonavista, va inaugurar el 17 de juny la nova temporada 
d’estiu, que s’allargarà fi ns al 4 de setembre. L’equipament, que recupera l’horari continuat de dilluns a 
diumenge, d’11 a 20h, va celebrar l’obertura de portes amb activitats aquàtiques infantils, aiguagim –a la 
foto– i una sessió de Body Combat. Al llarg del del mes de juliol, també hi haurà activitats de dinamització; 
els dilluns i dimecres, multiesports per a infants (6 a 11 anys, de 17.15 a 18h) i joves (12 a 16 anys, de 
18.15 a 19.15h); i els dimarts i dijous, aiguagim per a persones adultes (18.15 a 19h). Totes aquestes acti-
vitats estaran incloses en el preu de l’entrada o a l’abonament. Per la seva banda, les biblioteques oferiran 
del 23 de juny al 28 de juliol la bibliopiscina, els dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30h. També hi haurà servei 
de préstec de documents presentant el carnet d’usuari de les biblioteques.
D’altra banda, l’Ajuntament ha realitzat diverses inversions en l’equipament amb l’objectiu de millorar el ser-
vei a la ciutadania, com la instal·lació d’una nova escala i la creació d’una nova zona d’ombres, a més de fer 
reformes als lavabos i contractar un servei de seguretat i control d’accés per als caps de setmana. Els preus 
de les entrades i els abonaments es poden consultar al web municipal. Els abonaments s’han d’adquirir a 
les ofi cines de la Regidoria d’Esports, ubicades a l’edifi ci de Montcada Aqua, mentre que les entrades s’han 
de comprar a la piscina. Fins ara només es podia pagar amb targeta, però el consistori ha avançat queestà 
estudiant la possibilitat que el pagament també es pugui fer en metàl·lic | SA
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La Salle clou la campanya amb la 
Diada Benítez, dedicada al planter
El CH La Salle Montcada va orga-
nitzar el 18 de juny una nova edi-
ció de la Diada Salvador Benítez, 
el torneig que posa el punt fi nal a 
la temporada del planter. Els par-
tits –més d’un centenar– es van 
disputar a les pistes de l’escola 
La Salle. Hi van participar un to-
tal de 127 jugadors dels equips 
prebenjamins, benjamins, ale-
vins i infantils de l’entitat i d’al-
tres clubs convidats. La festa va 
cloure amb un dinar de germa-
nor per a tots els assistents.

Balanç. Des de l’entitat, s’ha fet 
una valoració molt positiva de la 
temporada en aquestes categori-
es i també de la jornada, que va 
aplegar moltes famílies. El club 
fa un balanç positiu de la tempo-

rada perquè s’han complert els 
objectius marcats per a l’escola. 
D’altra banda, el torneig també 
ha estat un èxit perquè han parti-
cipat moltes famílies amb ganes 
de compartir espais després de 
la pandèmia
.  
Jugadors internacionals. La Dia-
da va comptar amb la presència 
d’Antonio García, jugador inter-
nacional del BM Granollers, i del 
nou director tècnic de La Salle 
i entrenador del primer equip, 
Salva Puig, que van repartir els 
trofeus i les medalles entre els 
participants al torneig, juntament 
amb diversos jugadors del sènior 
A com Borja Lancina –a la foto, 
tots tres lliurant els guardons a la 
canalla participant | SA 
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Mireia Trias
Aquest estiu, mentre bona part de la ciutadania gaudeix de les vacances, més d’una quarantena de 
voluntaris –tant de l’Associació de Defensa Forestal La Serralada com de Protecció Civil– vetllaran 
per protegir els nostres boscos. Una d’aquestes persones serà Mireia Trias, de 40 anys, qui viurà 
el seu tercer estiu a l’ADF La Serralada. “Per a mi, no és cap sacrifi ci, m’hi trobo molt a gust”, 
explica, tot afi rmant que el contacte amb la natura és la seva passió. De fet, Mireia va estudiar for-
mació professional en aprofi tament forestal i va viure a la muntanya durant dotze anys, a espais com 
el Montseny, la Garrotxa, el Moianès o el Baix Empordà, fi ns que al 2019, va tornar a Montcada. 
“Estava passant per un moment personal dur i em va costar adaptar-me a la vida de la ciutat; 
entrar a l’ADF va ser la meva salvació, em va donar la vida”, assegura, tot lloant l’equip humà de 
l’associació. “Som com una gran família que comparteix la mateixa fi losofi a de vida”, conclou.

‘Formar part de l’ADF 
és una fi losofi a de vida’

Recorda el primer dia que va arri-
bar a l’ADF?
I tant! Estava molt nerviosa, no co-
neixia ningú. Tampoc havia estat 
mai a cap associació de defensa fo-
restal. A través de coneguts, conei-
xia la del Montseny, però aquesta no 
té res a veure, és molt gran i compta 
amb un equip molt potent. 
Quin és el principal requisit que ha 
de complir una persona voluntària?
Per a mi, vocació i implicació, perquè 
hi dediquem moltes hores. Especial-
ment, la campanya d’estiu és molt 
dura. Sacrifi quem les vacances i les 
parelles es queden a casa, mentre 
nosaltres anem a apagar focs. Per 
sort, el meu company és afi cionat a 
l’escalada i m’entén perfectament.
Com concilia la vida familiar amb 
el voluntariat?
De moment, m’organitzo bé. Tinc 

una fi lla de 6 anys i aprofi to quan 
va a l’escola per venir aquí. A l’estiu, 
com tinc la custòdia compartida 
amb el pare, els dies que està amb 
mi els hi dedico plenament i la res-
ta són per a l’ADF. A la meva fi lla li 
agrada el que faig. A més, està molt 
conscienciada i mentalitzada de 
com s’ha de tractar el bosc. 
Ha heredat la seva passió.
Crec que sí. De fet, és el mateix que 
he viscut jo. El meu pare ve de famí-
lia pagesa i, des de ben petita, em 
va transmetre la seva estimació per 
la natura i la terra. Són valors que 
m’han marcat com a persona.
En què consisteix la tasca de l’ADF?
És molt diversa i varia en funció de 
l’estació. A l’hivern, sobretot es tracta 
de fer el manteniment dels camins 
forestals. Desbrossem, netegem i vigi-
lem activitats com la caça i la pesca 

per garantir que es practiquin d’acord 
amb la normativa. Sobretot es tracta 
de vetllar per la preservació de l’espai 
natural i de preparar el terreny per a 
l’estiu. Quan arriba la calor –que cada 
vegada s’avança més–, comencem la 
campanya forestal de vigilància i pre-
venció incendis. 

Una funció també important és 
fer pedagogia. Com respon la ciu-
tadania quan es marquen límits a 
l’espai natural?
N’hi ha de tot. Ens trobem amb 
gent respectuosa que entén que li 
diguis que determinades coses no 
es poden fer i d’altres, que no. En 

cas de confl icte, nosaltres derivem 
l’actuació a la Policia Local, que és 
l’autoritat competent. A més, ara ha 
entrat en funcionament la unitat de 
medi ambient, així que la vigilància 
estarà més reforçada.
Per poder fer totes aquestes tasques 
els voluntaris s’han de formar. Qui-
na mena d’instrucció reben?
Primer hem d’obtenir el carnet verd, 
a través d’un curs sobre prevenció 
i treballs forestals. I a continuació, 
el carnet groc, que ens prepara per 
intervenir en incendis. També fem 
cursos sobre protocols d’actuació, 
conducció d’emergència i ús de mo-
toserra, entre d’altres. 
En quants focs ha intervingut?
No els tinc comptats, però diria que 
l’any passat, en més d’una trentena.
I no li fa por el risc que corre?
Quan estàs davant d’un incendi has 

d’estar molt alerta i ser conscient de 
la seva magnitud. Enmig d’un foc hi 
ha fum, diòxid de carboni i temperatu-
res d’entre 40 i 50 graus. És dur, però 
precisament la formació que rebem té 
com a objectiu minimitzar els riscos 
personals.
Creu que la gent és conscient del 
sacrifi ci que fan?
Crec que no, que hi ha força desco-
neixement del que són les ADF, tot i 
que cada vegada anem prenent pro-
tagonisme, perquè els incendis són 
més grans i les dotacions de bom-
bers no donen a l’abast.
I no només els veiem apagant focs.
És cert, també fem altres interven-
cions. Per exemple, en casos com la 
riuada del 2020, la tempesta Glòria 
o la pandèmia. Estem a disposició 
de les autoritats per ajudar la pobla-
ció sempre que sigui necessari.

‘El meu pare m’ha 
transmès l’estimació 
per la natura’

voluntària de l’ADF

A títol personal
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