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Esports: Malestar dels usuaris de Montcada Aqua pel tancament provisional de la piscina exterior PÀG. 21

Les 8 Hores de Rock han 
tornat amb força PÀG. 16

Els Casals d’estiu apleguen 
més de 1.300 infants PÀG. 12

Dos incendis, amb tres dies de diferència, cremen més de 30 ha al Pla de Reixac PÀG. 5

Orgull LGTBI PÀG. 10
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La Casa Larratea serà un 
centre de creació artística

PÀG. 2
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PLE DE JUNY

APROVACIÓ DEFINITIVA
Entra en vigor l’ordenança municipal sobre 
l’ús de vehicles de mobilitat personal,
un cop passat el termini d’al·legacions
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La Casa Larratea data del 1899 i és un edifi ci d’estil neoclàssic i elements modernistes, obra de l’arquitecte Antoni Maria Gallissa

L’Ajuntament fa passes per rehabilitar 
dos edifi cis de titularitat municipal
L’Ajuntament ja ha posat fi l a 
l’agulla per rehabilitar dos edifi -
cis municipals, la Casa Larratea 
(1899) –inclosa al Catàleg de 
Patrimoni– i la Casa Masoliver 
(1900), a la Vallençana. El pri-
mer projecte és el que està més 
avançat. Al Ple de juny es va 
aprovar el conveni amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per transformar una de 
les poques mansions modernis-
tes que encara es conserven al 
municipi –concretament al car-
rer Montiu, davant del parc de 
l’antiga cerveseria– en un centre 
de creació artística. 

Patrimoni. Segons va explicar el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), la inter-
venció s’inclou en el Programa 
Foment de Patrimoni Cultural i 
Industrial de l’AMB. “Es tracta 
d’un projecte que redacta, lici-
ta i executa l’AMB, però que 
s’ha treballat amb els tècnics 
municipals, tant de l’Àrea Ter-
ritorial com de l’Àrea Social, 
per tal de tenir un equipament 
que ens permeti fer moltes ac-
tivitats i que sigui polivalent”, 
va afegir l’edil. El fi nançament 
de la intervenció, poc més d’un 
milió d’euros, l’assumiran l’Ajun-
tament i l’AMB. Justament al Ple 

Pilar Abián | Redacció

La Casa Larratea es transformarà en un centre de creació artística i la Casa Masoliver, en un equipament social

es va aprovar la dotació econòmi-
ca a la qual es compromet el con-
sistori en els propers dos anys, 
prop de 800.000 euros, xifra que 
Sánchez confi a rebaixar fi nal-
ment. “Hem demanat a l’AMB 
que el cost total es reparteixi al 
50%”, va dir el regidor.

Recurs juvenil. L’altre projecte 
destinat a rehabilitar un edifi ci 
de titularitat municipal és el que 
afecta la Casa Masoliver, ubica-
da a la Vallençana i on va viu-
re l’assagista, periodista i crític 
literari Juan Ramón Masoliver 
(1910-1997). L’Ajuntament vol 
destinar aquest espai a un servei 
social especialitzat en l’emanci-
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pació juvenil i pretén fi nançar 
la intervenció a través d’una 
concessió administrativa, cedint 
l’espai a l’entitat que opti a assu-
mir el cost de la recuperació de 
l’habitatge –calculat en 370.000 
euros– durant un període de 20 
anys. “Es tracta d’una casa que 
compta amb dues hectàrees de 
terreny i que té les característi-
ques apropiades per acollir un 
projecte –com ara pisos tutelats 
per a joves– que estigui vincu-
lat a la inserció laboral i potser 
també al medi ambient, ate-
nent a la seva privilegiada ubi-
cació”, va explicar la presidenta 
de l’Àrea Social, Mar Sempere 
(ECP). La Casa Masoliver va ser la residència de l’assagista i crític literari Juan Ramón Masoliver
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La Casa Masoliver va ser la residència de l’assagista i crític literari Juan Ramón Masoliver
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La inversió prevista 
a l’edifi ci modernista 
del carrer Montiu, 
amb suport de l’AMB, 
és de poc més d’un 
milió d’euros

La reforma de la 
Casa Masoliver es 
vol abordar a través 
d’una concessió a una 
empresa o entitat
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El Ple ha aprovat per unanimi-
tat la Declaració institucional 
de lluita contra el frau, que 
constata el seu compromís amb 
prevenir i rebutjar qualsevol 
forma de corrupció. El docu-
ment va vinculat a un Pla de 
mesures d’actuació que també 
ha estat presentat a la sessió 
plenària. 
L’esmentada Declaració té com 
a objectiu promoure dins de 
l’organització una cultura que 
rebutgi tota activitat fraudulen-
ta i que faciliti la seva prevenció 
i detecció. També és un requisit 
obligat per a les administra-
cions que vulguin accedir als 
fons europeus inclosos al Pla 
de Recuperació, Transformació 

i Resiliència aprovat per la Co-
missió Europea, com és el cas 
del consistori montcadenc.

Compromís polític. “Amb aques-
ta Declaració, reiterem la nos-
tra política de tolerància zero 
enfront el frau i la corrupció; 
tenir mecanismes de control 
és importantíssim”, va mani-
festar al Ple l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), tot afegint que 
el consistori disposa de procedi-
ments confi dencials per comuni-
car i actuar davant de qualsevol 
denúncia. A l’anterior mandat, 
al novembre del 2018, el con-
sitori ja va aprovar un codi de 
conducta per a alts càrrecs i va 
crear una Comissió ètica que 
vetlla pel seu compliment. 

PLE DE JUNY

Més control per evitar 
el frau i la corrupció
Aprovada per unanimitat una Declaració institucional i un 
pla d’actuació per fi scalitzar encara més l’administració

Pilar Abián | Redacció

PLE EXTRAORDINARI

Condemna unitària per les morts 
de migrants a la frontera sud
El prec de l’ong Montcada Solidària als grups municipals es transforma en moció

La proposta presentada a de-
bat pel PSC contra l’ocupació 
il·legal i confl ictiva d’habitatges 
va ser aprovada només en part. 
Dels set punts inclosos al text, 
els únics que van prosperar, 
per l’abstenció d’ECP, van ser 
els dos primers, el que reque-
reix als grans tenidors la cessió 
de pisos buits a les administra-
cions locals i el que reclama a 
la Generalitat recursos per als 
ajuntaments per ampliar el seu 
parc d’habitatges. Totes les 
propostes vinculades a inter-
vencions policials i jurídiques 
van quedar desestimades. 
“Els ajuntaments no poden 
abordar sols aquesta proble-
màtica”, va dir el portaveu del 
PSC, Andreu Iruela, tot afegint 
que “cal fer front a la delin-

qüència organitzada que hi ha 
darrera les ocupacions i que 
s’aprofi ta de famílies vulnera-
bles”. El PSC només va rebre el 
suport de Cs, que entén que a 
Catalunya hi ha “massa permis-
sivitat” amb les ocupacions.
Els grups en el govern, ECP i 
ERC, van coincidir a criticar al-
guns aspectes del contingut de 
la moció. “El discurs que cal 
donar resposta judicial i poli-
cial a un problema que és so-
cial és perillós”, va manifestar 
el portaveu d’Esquerra, Jordi 
Sánchez. En la mateixa línia, 
la regidora d’Habitatge, Jessica 
Segovia (ECP), va criticar el risc 
de “vincular conceptes com 
inseguretat i delinqüència 
amb emergència habitacional 
i precarietat” | PA

La moció contra les ocupacions 
il·legals prospera només en part

El manifest de denúncia con-
tra els fets succeïts a Melilla 
el passat 24 de juny, presentat 
per Montcada Solidària en for-
ma de prec a la fi  de la sessió 
plenària de juny, va esdevenir 
fi nalment una moció aprovada 
per unanimitat en una sessió 
extraordinària d’urgència con-
vocada in situ. Tots els grups 
van estar d’acord a acceptar, a 
proposta de l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), que el docu-
ment es tractés en Ple per poder 
ser debatut i per donar opció 
als grups a pronunciar-s’hi. 
El manifest presentat per Mont-
cada Solidària condemna l’ac-
tuació de les forces policials que 
van impedir l’assalt de la fron-
tera entre Espanya i el Marroc, 
causant víctimes mortals –23 
persones, segons fonts ofi cials, 
i 37, segons diverses ong. 

Demandes. Un representant de 
l’entitat local va llegir el text en 
què es reclama, entre d’altres 
qüestions, una investigació in-
dependent sobre el succés, així 
com la reparació de les víctimes; 
atenció a les persones ferides; 
que acabin les devolucions en 
calent; protecció i garantia dels 
drets humans a tota la frontera 
sud, atenent especialment els 
menors d’edat; transparència 
sobre les relacions entre Espa-
nya i el Marroc; establiment de 
vies legals i segures per als mi-
grans i, fi nalment, derogació de 
la Llei d’estrangeria.

Posicionaments. Tots els grups 
municipals es van afegir al mani-
fest i van coincidir a condemnar 
els fets i a traslladar el seu condol 

als familiars de les víctimes. “El 
que van fer les forces de segure-
tat a la frontera sud mostra un 
total menyspreu a la vida”, va 
manifestar Juan Carlos de la Tor-
re (ECP), qui no es va estalviar 
crítiques al president del govern 
espanyol, Pedro Sánchez, per 
les seves primeres declaracions 
elogiant l’actuació de la policia 
marroquina. També el portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez, va carre-
gar contra Sánchez. “Aquest és el 
pacte vergonyós que hi ha dar-
rera la traició al poble sahrauí”, 
va dir l’edil.
En nom de Cs, Angelina E. del 
Pino va ser igualment molt dura 
amb l’executiu espanyol i amb 
les devolucions en calent que 
es viuen a la frontera sud, així 
com amb la gestió que s’està fent 
d’aquesta crisi humanitària. El 
grup va voler fer, però, matissos 
al document. “Més que un estu-
di independent, entenem que 

ha de ser ofi cial i no creiem 
que calgui derogar la Llei d’Es-
trangeria, sinó modifi car-la”, 
va explicar la regidora.
El PSC va ser l’únic que va elu-
dir durant el debat les crítiques 
al govern espanyol i al seu presi-
dent, però es va posicionar sen-
se escletxes a favor de la moció. 
“Lamentem i condemnem els 
fets que es van viure a Melilla i 
traslladem la nostra solidaritat 
a les víctimes i les seves famí-
lies, tot reclamant la necessitat 
de garantir vies legals per als 
migrants”, va dir el portaveu so-
cialista, Andreu Iruela.

Pilar Abián | Redacció

La intervenció de les forces policials per evitar l’assalt a la frontera va causar morts i ferits

ECP, ERC i Cs critiquen 
el president Sánchez i 
reclamen transparència 
sobre el pacte entre 
Espanya i el Marroc

J.
B.
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Notícies AVINGUDA VALLÈS
Consens d’ajuntaments i entitats 
sobre les actuacions per transformar 
l’N-150 en un futur proper

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

TALLERS FORMATIUS PER AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
I LA RECERCA DE FEINA 2022

Tallers al juliol i setembre

Per a persones en situació d’atur
i /o de millora d’ocupació

100% SUBVENCIONATS

*Lloc provisional. La localització exacta es comunicarà a les persones inscrites setmanes abans de l’inici de la formació.

JULIOL

SETEMBRE

11, 13, 18 i 20  Tu, davant l’entrevista: prepara’t per a l’entrevista gestionant 

les emocions i canviant creences que limiten. De 9.30 a 13 h
Orientació laboral (14 h) · Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local* 

20, 21 i 22  Crea el teu mapa de talent: identifica, desenvolupa i potencia 

les teves competències. De 9.30 a 13.30 h
Orientació laboral (12 h) · Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local*

El nou intent de l’Ajuntament 
per posar fi l a l’agulla cara a re-
gularitzar la Zona 21 de Terra 
Nostra –un espai pendent de 
desenvolupar des del punt de 
vista urbanístic– ha despertat 
força expectació en el veïnat. El 
Casino es va omplir de gom a 
gom el passat 29 de juny en l’as-
semblea convocada pel consis-
tori i a la qual van assistir l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC) i l’arqui-
tecte redactor del document qui 
va donar les explicacions tècni-
ques de la proposta.

Antecedents. El Ple va aprovar 
per unanimitat al mes d’abril 
el tràmit per reprendre el nou 
planejament de la Zona 21, 
després que el 2004 el veïnat 
impugnés als tribunals el plan-
tejament del govern d’aleshores 
–PSC i CiU– perquè la distribu-
ció de càrregues a assumir esta-
va desequilibrada i afavoria una 
constructora en perjudici de la 
resta de propietaris. 
“Estem treballant perquè no 
es cometin els mateixos errors 
del passat. L’objectiu és digni-
fi car la zona i que es doti amb 
els serveis bàsics”, va comentar 
Campos, tot afegint que durant 
el període d’exposició pública 

de l’avanç, s’han presentat un 
total de 14 al·legacions, moltes 
de les quals s’han estimat par-
cialment. El consistori no tanca 
la porta a recollir-ne més cara a 
assolir el màxim consens amb el 
veïnat.
Arran la diagnosi del sector feta 
amb una subvenció de la Dipu-
tació, el consistori ha elaborat 
una nova proposta consensuada 
amb la junta de l’AV del sector 
que distribueix l’espai en tres po-
lígons d’actuació. Un cop la pro-
posta de canvi de PGM es du-
gui a aprovació –es preveu sigui 
després del període estiuenc–, 
començaria el procés de reparcel-
lació i la redacció del projecte 
d’urbanització, que són els que 
acabaran de defi nir què haurà 
de pagar cada propietari. “L’ob-
jectiu és complir els mínims 

requisits legals per consolidar 
la urbanització amb aigua po-
table, clavegueram, asfaltat de 
carrers i voreres i abaratir al 
màxim els costos que hauran 
de pagar els veïns”, va manifes-
tar Sánchez.

Neguits. En el torn de preguntes, 
els veïns van traslladar a les au-
toritats municipals la seva preo-
cupació sobre com afectarà a la 
consolidació del sector els drets 
de sòl urbà ja adquirits, els crite-
ris que se seguiran per determi-
nar la despesa de cada parcel·la, 
el calendari d’obres –segons la 

previsió municipal, els treballs 
no començaran abans del 2026– 
i si existiran ajudes per fer front 
al pagament dels costos d’urba-
nització.

La proposta. La zona 21 compta 
amb 247 parcel·les i 112 estan 
edifi cades, amb un total de 136 
habitatges. L’avenç de planeja-
ment planteja tres polígons d’ac-
tuació. El denominat Ponent cor-
respon a l’espai on hi ha un bloc 
de pisos i que és actualment pro-
pietat d’una entitat bancària a la 
qual s’instarà perquè assumeixi 
les càrregues de les compensaci-

ons per obtenir les zones verdes 
obligatòries al sector. Al polígon 
d’actuació 2 hi ha la majoria dels 
habitatges del sector, la propietat 
dels quals haurà d’assumir els 
costos d’urbanització, però que-
daran eximits de la major part 
dels costos d’obtenció de zones 
verdes. I el polígon 3, denominat 
Llevant, el conformen els habi-
tatges situats a la part més alta 
del sector, a tocar amb el Turó. 
En aquest àmbit es proposa com-
pensar la propietat de les parcel-
les amb difi cultats per edifi car-hi 
amb drets edifi catoris a la façana 
de l’N-150.

ZONA 21

Expectació veïnal davant del nou intent 
de l’Ajuntament per regularitzar el sector
El govern municipal explica la proposta als veïns en una assemblea força participativa feta al Casino a principi de juliol

Sílvia Alquézar | Terra Nostra
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El regidor Jordi Sánchez, explicant el projecte per regularitzar la Zona 21, acompanyat de l’alcaldessa, Laura Campos

El consistori vol que 
el projecte compti amb 
el màxim consens 
veïnal i està obert a 
recollir propostes

Al sector hi ha un total 
de 247 parcel·les 
de les quals 112 
estan edifi cades

PÀG. 9
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L’alerta sobre l’elevat risc d’in-
cendis aquest estiu al municipi 
es manté ben activa. En el mo-
ment de tancar aquesta edició 
–el 7 de juliol–, ja hi ha hagut 
dos incendis importants, a ban-
da dels conats provocats per pe-
tards amb motiu de les revetlles 
de Sant Joan i Sant Pere. 
El foc de més grans dimensions 
va tenir lloc l’1 de juliol, al Pla 
de Reixac, concretament a Ca 
n’Albinyana –la zona agrícola 
ubicada al límit entre Montca-
da, la Llagosta i Santa Perpètua 
de Mogoda–, on es van cremar 
entre 21 i 23 hectàrees, segons la 
informació facilitada pels Bom-
bers. Es tracta de la superfície 
més gran cremada al municipi 
en els darrers anys.
El sinistre es va iniciar al voltant 
de les 16h i, si bé l’incendi es va 
estabilitzar poc abans de les 18h, 
els treballs d’extinció van con-
tinuar tres hores més, obligant, 

fi ns i tot, a interrompre el pas de 
trens per la línia d’alta velocitat, 
propera a la zona sinistrada. 
Segons fonts de la Policia Local, 
el foc s’hauria iniciat en una bar-
raca i en va afectar dues més, 
obligant a desallotjar al voltant 
d’una dotzena de persones. En 
les tasques d’extinció van par-
ticipar 15 unitats de Bombers 
–quatre de les quals, aèries–, vo-
luntaris de l’ADF La Serralada i 
agents rurals.

Nou incendi. Tres dies després 
de cremar Ca n’Albinyana, els 
operatius antiincendis van ha-
ver de tornar al Pla de Reixac. 

INCENDIS

Més de 30 hectàrees agrícoles cremades 
en només tres dies al Pla de Reixac
El foc més important dels darrers anys va tenir lloc l’1 de juliol, a Ca n’Albinyana, i va trigar més de cinc hores a ser sufocat
Pilar Abián | Redacció

La superfície afectada 
fi ns ara constata que 
l’alerta per l’elevat risc 
d’incendi al municipi 
està prou justifi cada

Voluntaris de l’ADF La Serralada van participar a les tasques d’extinció dels dos incendis. Al segon, també s’hi van afegir unitats de Protecció Civil

En aquesta ocasió, a causa d’un 
foc provocat per la serra radial 
d’una obra en construcció. Un 
total de 12 unitats de Bombers 
–tres de les quals aèries–, vo-
luntaris de l’ADF La Serralada 

i de Protecció Civil de Montca-
da van participar en les tasques 
d’extinció, que van durar més 
de dues hores –entre les 13 i les 
15h. La proximitat de les fl ames 
als vehicles aparcats a l’avingu-

da Europa va obligar la Policia 
Local a retirar-ne una part. Per 
precaució, també es va desallot-
jar l’IE Mas Rampinyo –on es 
fan activitats del casal d’estiu 
infantil. 
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La Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local fa una crida 
entre el teixit empresarial perquè aculli en pràctiques joves entre 
16 i 29 anys, que participen al programa Singulars, promogut pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, amb el cofi nançament del Fons Social Europeu, i 
gestionat pel departament municipal. Els àmbits actualment dis-
ponibles a què s’han de dedicar aquestes empreses són progra-
mació i manteniment de robots i transformació digital i economia 
circular. Les interessades han de contactar amb tec_ocupa-
cio9@montcada.org o al telèfon 935 648 505 – ext. 2127 | PA

EMPRESES I SOSTENIBILITAT

Transgourmet Ibèrica, propie-
tària de Gros Mercat –dedicada 
a la venda de productes per al 
sector de l’hostaleria–, ha in-
vertit 5,3 milions d’euros en la 
reforma integral del seu centre 
de la Ferreria. L’actuació va ser 
inaugurada el 5 de juliol en un 
acte que va comptar amb pre-
sència de l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), el director ge-
neral de Transgourmet Ibèrica, 
Lluís Labairu, i el regidor de 
Desenvolupament Econòmic 
Local, Jaume Teixidó (ERC).
La reforma global s’ha aprofi tat 
per implementar mesures per 
reduir el consum energètic i mi-
llorar l’efi ciència de les instal-
lacions, que disposen plaques 
fotovoltaiques, com ara el canvi 
d’il·luminació a tecnologia led 
o la substitució dels equips de 
refrigeradors convencionals per 
d’altres que no tenen afectació 
sobre el medi ambient. Aquesta 
aposta que va rebre la felicita-

ció de l’alcaldessa. “Agraïm 
el compromís de l’empresa 
amb el nostre municipi, ga-
rantint la seva continuïtat 
i fent inversions de millora 
i que aquesta remodelació 
hagi seguit els estàndards 
d’un dels reptes més grans 
que tenim com a societat, la 
lluita contra el canvi climà-
tic”, va dir l’edil. 
Labairu, per la seva banda, va 
expressar la seva satisfacció per 
resultat de la inversió. “Ara sí 
tenim el centre que es mereix 
tant la nostra plantilla com 
els nostres clients”, va dir.

Canvis. A l’àrea de venda, Gros 
Mercat ha potenciat el servei 
del mercat de frescos i la bode-
ga, incorporant una zona pre-
mium amb vins d’alta qualitat i 
temperatura controlada. També 
disposa d’una àmplia oferta de 
producte sec, enfocat a l’hosta-
leria, promovent els proveïdors 
locals i el producte de quilòme-

tre 0 i, introduint articles eco-
lògics. Gros Mercat ocupa una 
superfície total de 12.680 m2 i 
compta amb una plantilla de 66 
treballadors i 126 places d’apar-
cament. És un cels 70 centres 
de cash & carry de Transgourmet 
Ibèrica, que ha engegat un pro-
grama de reformes per adaptar 
els seus centres a les necessitats 
dels seus clients.

MÓN EMPRESARIAL

Gros Mercat reforma el centre de 
la Ferreria invertint 5,3 milions
L’empresa ha implementat mesures per reduir el consum energètic i emissions

Pilar Abián | Redacció
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‘Agraïm el compromís 
de l’empresa amb 
Montcada i amb la 
lluita contra el canvi 
climàtic’, va dir 
l’alcaldessa

L’alcaldessa i el regidor de Desenvolupament Econòmica Local –a l’esquerra de la imatge– visitant les instal·lacions amb membres de la direcció

‘Ara sí tenim el centre 
que es mereix la 
nostra plantilla i els 
nostres clients’, va 
destacar Labairu

S-
G

.

Aprofundir en els nous models per reduir costos energètics i 
emissions de CO2, posant el focus en l’autoconsum individual 
o compartit i en les comunitats energètiques va ser l’objectiu 
de la jornada organitzada el 28 de juny per l’Ajuntament amb el 
suport de l’AMB per motivar les empreses locals a avançar cap 
a la transició ecològica. A banda dels ajuts que donen adminis-
tracions com la UE, el Ministeri per a la Transició Ecològica i la 
Generalitat, un altre incentiu per animar les empreses i els par-
ticulars a apostar per les energies renovables són les bonifi caci-
ons fi scals. En el cas de Montcada, l’Ajuntament bonifi ca fi ns al 
50% el pagament de l’IBI durant cinc anys. Les grans indústries 
també se’n poden benefi ciar sempre i quan l’ajut no superi el 
30% del cost de la inversió. Davant l’interès dels participants a la 
jornada, l’Ajuntament s’ha compromès a organitzar una segona 
trobada per concretar la possibilitat de promoure la creació de 
comunitats energètiques als polígons locals | PA

Nova edició del projecte Singulars
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Les comunitats energètiques, una 
opció interessant per als polígons

OCUPACIÓ JUVENIL

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
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Ara, més que mai,

protegeix-te
del Sol



08 1a quinzena | Juliol 202208 Publicitat

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

Llegeix, estudia,
descobreix,
investiga.

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

Qui la pot demanar? Establiments 
comercials de Montcada i Reixac.

Què se subvenciona? Quotes o 

plataforma de venda en línea.

d’un pàgina web o botiga de venda en 
línea pròpia.

Convocatòria de subvencions
Ajuntament de Montcada i Reixac

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

Més informació:

https://www.montcada.cat/temes/comerc/ 
comerc@montcada.org

Qui la pot demanar?
Establiments de Montcada i 
Reixac amb un mínim de tres 

Què se subvenciona? Actuacions 

Quantia: 

al 15 d’octubre.

Noves obertures i canvis de nom

Qui la pot demanar?
Establiments que obrin o facin 
un canvi de nom entre el 27 

Què se subvenciona? La 
taxa d’obertura o canvi de 
nom.

Quantia: 

Presentació de sol·licituds 

Mercat web i plataformes digitals de venda en línea

Millora del comerç 2022

màrqueting digital enfocat a les 
xarxes socials i a la venda en 
línea.

Quantia: 
segons projecte. 

Presentació de sol·licituds 

ANUNCI
D’aprovació definitiva de projecte d’obres.

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 

27 de juny de 2022, 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, i un cop transcorregut 

el tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies, ha aprovat 

definitivament el Projecte executiu de reforma del Parc del Turó.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

01/07/2022

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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Centenars de ciutadans van 
participar el 3 de juliol a la festa 
‘Viu l’Avinguda del Vallès’, cele-
brada a Cerdanyola, per reivin-
dicar una millora a l’eix viari 
i el seu entorn, d’acord a una 
iniciativa que l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) ha 
presentat al projecte europeu 

Riconnect-URBACT. Aquesta 
proposta preten transformar 
l’N-150 al seu pas pels muni-
cipis de Montcada i Reixac, 
Ripollet, Cerdanyola i Barberà 
del Vallès.
En el decurs del matí es van fer 
un seguit d’activitats lúdiques 
i esportives enmig del vial. 
Montcada va aportar l’actuació 

del grup de dansa oriental de 
Terra Nostra.

Enfoc local. En el torn de parla-
ments, el vicepresident de Políti-
ques Urbanístiques de l’AMB i 
regidor d’Urbanisme de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac, 
Jordi Sánchez (ERC), va recla-
mar la pacifi cació i humanitza-

N-150

Més de 2.000 persones participen 
en el disseny de l’Avinguda Vallès
El procés ha comptat amb la implicació dels municipis per on passa el vial

Jesús Abad | Cerdanyola
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La festa es va fer a Cerdanyola, entre l’avinguda de l’estació i el carrer Tiana, un tram en què la carretera es va tancar al trànsit

ció de l’N150. “Hem de dotar 
aquesta Avinguda del Vallès 
amb un transport públic de 
qualitat, per exemple amb 
les línies d’autobusos que ens 
permeti donar servei a Terra 
Nostra als dos costats de la 
Nacional, a la zona 21 i a la 
zona 15, i culminar la conne-
xió amb Cerdanyola i Ripo-
llet amb una xarxa ciclable 
segregada i voreres amables 
en comptes de l’espai degra-
dat que és avui dia”.

Procés participatiu. Des de fa 
dos anys representants dels mu-
nicipis pels quals passa l’N-150, 
així com entitats del territori 
han participat en el disseny del 
que han anomenat Avinguda del 
Vallès tant des del punt de vista 
urbanístic com mediambiental, 
tractant aspectes vinculats amb la 
mobilitat, la seguretat i els usos 
dels espais que l’envolten. Fins 
a 2.000 persones han col·laborat 
en els diferents espais de partici-
pació, d’on han sortit diferents 
propostes, recollides en un docu-
ment que marca el pla d’actuació 
per transformar la via i que in-
clou vuit accions transformado-
res: reurbanitzar l’avinguda, con-
nectar Barberà amb Cerdanyola 
i Ripollet a través de la mobilitat 

sostenible –a peu, en bicicleta i 
transport públic–, crear itineraris 
saludables amb més vegetació al 
voltant i reduir la contaminació 
acústica, reordenar l’amplada de 
diferents trams, preservar i visi-
bilitzar el patrimoni, impulsar el 
comerç local i l’activitat econò-
mica i defi nir els usos dels espais 
de l’entorn.
El projecte Avinguda del Vallès 
s’emmarca dins la xarxa Ri-
Connect, que té un pressupost 
de 750.000 euros, dels quals 
575.000 són fi nançats pel Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional FEDER.

El pla que marca com 
transformar l’N-150 
consta de vuit 
accions al voltant 
de l’urbanisme, la 
mobilitat i el medi 
ambient, entre d’altres 

Montcada vol que 
la connexió amb 
Cerdanyola i Ripollet 
a través del vial tingui 
voreres i xarxa ciclable
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‘VACANCES EN PAU’
La festa de benvinguda als infants 
sahrauís que passaran l’estiu amb 
famílies del municipi serà el 14 de juliol
PLAÇA JOAN FUSTER (17.30H)

DIA DE L’ORGULL LGTBI

Montcada viu la primera manifestació 
per visibilitzar els drets del col·lectiu
Els participants a la primera ma-
nifestació LGTBI feta a Montca-
da –convocada per l’Ajuntament 
i la Taula LGTBI– van recórrer 
el 28 de juny els principals car-
rers del centre amb pancartes i 
megafonia, fent una crida entre 
el veïnat a visibilitzar la seva con-
dició sense por i unir-se al mo-
viment pels drets del col·lectiu. 
El recorregut va començar a les 
portes de l’Ajuntament i va aca-
bar al fi nal del carrer Major, da-
vant del mural commemoratiu, 
que es repintarà després de ser 
vandalitzat en diverses ocasions.
En aquest indret, dos membres 
de la Taula LGTBI de Montca-
da van llegir un manifest contra 
la discriminació del col·lectiu, 
instant les persones LGTBI de 
Montcada a reclamar el seu es-
pai al municipi: “Volem acabar 
amb una llarga tradició de 
sexili, que ens ha empès his-
tòricament a buscar la nostra 
llibertat fora dels nostres mu-
nicipis, a buscar un lloc on ser 

anònimes perquè no ens asse-
nyalin”, en referència a la gran 
Barcelona, com un espai més 
segur. 

Reivindicacions. El manifest de-
mana a les administracions més 
mitjans per posar fi  a la discrimi-
nació per motius d’opció sexual 
i identitat de gènere; lleis trans i 
LGTBI que vagin a les arrels de 
les violències que pateix el col-
lectiu, des de canvis en el sistema 
educatiu, fi ns al mercat laboral, i 
l’ampliació i blindatge dels seus 
drets sexuals i reproductius. 
L’escrit també reivindica “l’ager-
manament amb totes les lluites 
com l’única manera de cons-
truir una societat justa i lliure 

de violències”. Un dels compo-
nents de la Taula, José Martínez, 
va valorar positivament la mo-
bilització: “Ens ha permès pas-
sar pels carrers de Montcada 
defensant l’orgull LGTBI i les 
lluites interseccionals”, tot i re-

conèixer que la convocatòria no 
va reunir tanta gent com hagués 
volgut l’organització, però sí més 
de l’esperada. 
La manifestació va comptar amb 
l’assistència l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i altres membres 

del govern municipal –format 
per ECP i ERC– i dels partits de 
l’oposició –PSC i Cs– i va fi na-
litzar amb una festa drag i una 
sessió de karaoke a l’Espai Jove 
Can Tauler.

Laura Grau | Montcada

La mobilització va 
acabar davant del 
mural del fi nal del 
carrer Major, on es va 
llegir un manifest
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La marxa va recórrer diferents carrers del centre de la ciutat, fent una crida a la ciutadania per unir-se a les reivindicacions

Els manifestants, passant per davant de la Casa de la Vila, on es va penjar la bandera multicolor en suport a les seves reivindicacions

Exposició sobre la diversitat 
de la comunitat transsexual

En marc de les activitats amb 
motiu del mes de l’Orgull LGTBI, 
la Taula Comunitària de Can 
Sant Joan va presentar l’1 de 
juliol l’exposició ‘NuesTRANS 
Vidas Importan’ al carrer Rei-
xagó. La mostra, iniciativa de 
l’Associació de Transsexuals 
d’Andalusia-Sylvia Rivera (ATA), 
està formada per una quinzena 
d’il·lustracions, que representen 
històries de persones trans des 
de diferents perspectives com el 
treball, la família o les relacions. 
Els dibuixos compten amb codis 
QR que porten a entrevistes de 
les persones protagonistes de 
les caricatures. 

L’autor. La inauguració va 
comptar amb la presència de 
l’autor, Izhan Alcántara –a la 
foto–, de nom artístic Er Rever-
te, estudiant d’animació 2D i 3D. 

“L’objectiu és donar esperança 
a qui es trobi en procés de sor-
tir de l’armari i informar sobre 
la identitat trans i les seves 
variants”, va dir l’artista d’ori-
gen andalús. Les il·lustracions, 
creades pel jove l’any 2021, es 
van exposar al Centre Cívic de 
Can Cuiàs el passat maig i han 
visitat diferents equipaments del 
territori català i espanyol. El veï-
nat pot veure la mostra a l’Hotel 
d’Entitats de Can Sant Joan fi ns 
al 26 de juliol | EM
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Èxit de la festa drag queen a la plaça de l’Església
La plaça de l’Església va acollir el passat 30 de juny l’espectacle ‘Drag Queen’, organitzat per l’Ajuntament 
i la Taula LGTBI en el marc del programa per celebrar el Dia de l’Orgull al municipi. El nombrós públic s’ho 
va passar d’allò més bé, corejant les conegudes cançons que van ballar les cinc artistes convidades: Chloe 
Vittu –de Montcada i Reixac, guanyadora de diversos premis–, Daphne Monroe, Faggota –a la foto–, Santa 
Maria i Nervio | SA
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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

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 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)

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!
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 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 inflable d’aigua amb pisci-
na i construccions gegants amb 
cartró
Inflables, per a infants a partir de 2 anys

De 17.30 a 19.30 h

Plaça Joan Fuster (Pla d’en Coll)

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
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Les activitats van començar el 27 de juny i s’allargaran fi ns al 29 de juliol a diferents equipaments municipals

Prop de 1.300 infants participen als 
Casals organitzats per l’Ajuntament
Més de 650 infants i joves pas-
saran aquest estiu pels casals 
organitzats per la Regidoria 
d’Infància i Joventut de l’Ajunta-
ment, entre el 27 de juny i el 29 
de juliol.
Les activitats es realitzen a les 
escoles Reixac, Elvira Cuyàs, 
Mas Rampinyo, Mitja Costa i El 
Viver. Enguany, el Casal té com 
a centre d’interès la música com 
a manifestació artística. “Cada 
setmana, oferirem activitats 
relacionades amb la música 
com tallers de hip hop i dansa 
urbana, que clouran amb la 
gravació d’un vídeo col·lectiu 
o lipdub”, ha explicat el direc-
tor del casal de l’escola Reixac, 
Marc Ballester, qui celebra que, 
després de dos anys de pandè-
mia, les activitats del casal es pu-
guin realitzar sense cap restricció. 

Cada matí es fan jocs d’aigua per 
combatre la calor –amb la instal-
lació d’infl ables un dia a la setma-
na– i també es fan dues sortides 
setmanals: una a la piscina local i 
una altra fora de Montcada.

Casal de Joves. El centre d’inte-
rès també és la música, però les 
activitats es fan un any més a 
l’INS Montserrat Miró. “Tenim 
una cinquantena d’adolescents 
cada setmana, alguns fan el 
casal sencer, però d’altres han 
escollit una, dues o tres setma-

nes ja que enguany hi havia 
aquesta opció”, ha explicat el 
coordinador del Casal, Carles 
Serrano, qui ha destacat que 
l’objectiu és que “els participants 
disposin d’un espai d’oci per re-
lacionar-se i, alhora, aprenguin 
nous coneixements des de la ves-
sant lúdica”.
Les activitats es realitzen de 10 a 
14h, de dilluns a dijous, i diven-
dres l’horari s’amplia fi ns a les 
18h, perquè és el dia que marxen 
d’excursió fora del municipi. “El 
que més m’agrada és compar-
tir experiències amb els amics 
i els dos dies que venim a la 
piscina”, ha indicat Francisco 
José Franco. Sara Jurgova tam-
bé repeteix enguany amb la idea 
“de conèixer gent nova i tor-
nar a passar-m’ho tan bé com 
l’any passat”.

Laura Grau/ Sílvia Alquézar | Montcada

La música és el centre 
d’interès del Casal 
Infantil i el de Joves, 
coordinats per Infància 
i Joventut

Esports de forma lúdica
Al voltant de 600 infants –re-
partits en dos torns quinzenals– 
passaran pel Casal Esportiu que 
organitza la Regidoria d’Esports 
durant el mes de juliol a la Zona 
Esportiva Centre, el pavelló Mi-
quel Poblet, l’estadi de La Ferre-
ria i la pista coberta de Can Cuiàs. 
“L’eliminació de les restriccions 
anticovid ha permès ampliar la 
ratio i promoure la interacció 
entre els diferents grups”, ha 
explicat el coordinador del Casal 
Esportiu, Ilde Teruel.
Els usuaris del Casal tenen 
l’oportunitat de practicar diver-
ses disciplines com el futbol, 
l’handbol, el patinatge, la nata-
ció, l’hoquei i l’atletisme, amb 
l’ajuda d’una quarantena de 
monitors. “L’objectiu és que els 
nens visquin l’esport d’una for-
ma lúdica”, ha afegit Teruel. El 

casal també inclou dues sortides 
lúdiques, la primera quinzena, a 
un parc d’aventures, i la segona, 
a la platja | LG

El Casal Infantil, amb prop de 600 nens i nenes de 3 a 12 anys, es realitza a les escoles Reixac, Elvira Cuyàs, El Viver, Mas Rampinyo i Mitja Costa
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El Casal de Joves visita dos dies a la setmana la piscina de la Zona Centre, una de les propostes preferides per la majoria del seus participants

Infants del Casal Infantil que es fa a l’escola Reixac es remullen als infl ables d’aigua

Unes nenes del Casal Esportiu, preparades per practicar amb el patinet a l’escola Reixac

VÍDEO A LAVEU.CAT

VÍDEO A LAVEU.CAT
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Una vintena de joves de 1r a 4t 
d’ESO de diferents instituts de 
Montcada –El Viver, Montserrat 
Miró, La Ribera i La Ferreria– 
participen en el Casal Lingüístic 
que el Pla Educatiu d’Entorn ha 
posat en marxa per primera ve-
gada aquest estiu, en el marc del 
Pla de Millora d’Oportunitats 
Educatives (PMOE). 
La iniciativa va començar el 27 
de juny i, durant tres setmanes, 
els participants –derivats des 
dels centres educatius– realitza-
ran un ampli ventall d’activitats. 
“El Casal pretén intervenir en 
la cohesió i la integració de les 
persones nouvingudes, alhora 
que es reforça la llengua i se 
les ajuda a conèixer l’entorn 
on viuen”, ha explicat la coor-
dinadora del servei, Mireia Vila, 
d’Eina Cooperativa, l’empresa 
que gestiona la iniciativa. 

Activitats variades. El Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina és 
l’espai de referència on realitzen 
les activitats, de 9.30h a 12h. Els 
dilluns és el dia que fan excursi-
ons per conèixer el municipi; els 
dimarts, algunes associacions de 
Montcada, com els Gegants, fan 
tallers per apropar-los a l’entitat; 
els dimecres van a remullar-se a 
la piscina i els dijous és el torn 
de Basket Beat, un projecte que 
impulsa l’entitat del mateix nom 
amb l’objectiu d’acompanyar el 
jovent en el seu creixement per-
sonal, especialment a aquell amb 

menys oportunitats, a través de 
la creació i l’aprenentatge musical 
en grup i amb pilotes de bàsquet. 
“Aquesta activitat m’agrada 
molt”, explica Ayoub Dahaoui, 
de 17 anys, alumne de 4t d’ESO. 
“És la primera vegada que faig 
un casal i m’està agradant molt 
perquè fem activitats diverti-
des i puc conèixer nous amics”, 
argumenta Elisabeth Yaoui, que 
enguany ha cursat 2n d’ESO. 
Una altra de les propostes estre-
lla és la piscina. “Els hi encanta, 
tot i que molts no saben nedar 
perquè mai han fet cap curset”, 
ha comentat Vila.

Sílvia Alquézar | Casa de la Mina

El PEE engega un 
Casal Lingüistíc per 
a joves nouvinguts

NOVETAT

Alumnes del grup de 1r i 2n d’ESO del Casal Lingüístic fent un taller de pintura relacionat amb la cultura dels dracs i els diables

L’objectiu és aprendre la llengua i conèixer l’entorn
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Estudiants de 3r i 4t d’ESO fan un taller de guió audiovisual amb l’objectiu de reforçar la llengua

Hi participa una vintena 
d’alumnes de quatre 
instituts del municipi 
derivats des dels 
centres educatius

VÍDEO A LAVEU.CAT

TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

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

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

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

Truyols Serveis Funeraris disposa de centres a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.
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PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

El 95% dels estudiants de Mont-
cada i Reixac han superat les 
Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU) d’aquest curs, que van te-
nir lloc del 14 al 16 de juny. Dels 
136 estudiants dels diferents ins-
tituts de la ciutat que s’hi han 
presentat, n’han aprovat un total 
de 129. Aquest any les proves 
han tornat a la seva durada ha-
bitual d’abans de la pandèmia, 
tres dies, després de dos cursos 
on les proves s’han repartit en 
quatre jornades. 

Millors notes. La resta de canvis 
implementats amb el nou ‘model 
Covid’, com la fl exibilitat d’opció 
dels exàmens, s’ha mantingut. 
Lucas Manzano (INS Montser-
rat Miró), Miguel Puelma (INS 
La Ferreria), Anna Parra (La Sa-
lle) i Emilio Hernández (INS La 
Ribera) han aconseguit les mi-
llors notes a cadascun dels cen-
tres educatius del municipi. Tots 
coincideixen a destacar l’esforç i 
la constància que hi ha darrera 
d’aquests resultats excel·lents.

Laia Jubany | Montcada

Anna Parra
La Salle 

Emilio Hernández
INS La Ribera

Lucas Manzano
INS M. Miró

Miguel Puelma
INS La Ferreria

La majoria d’alumnat aprova la selectivitat
Dels 136 montcadencs que s’hi han presentat, un total de 129 persones, el 95% dels estudiants, ha superat les PAU

És la millor qualifi cació de l’INS 
Montserrat Miró, amb un 9’5 a 
les PAU i un 13’7 a la nota d’ac-
cés a la universitat. “Quan van 
sortir les notes, no les vaig mirar 
de seguida, volia esperar a es-
tar tranquil”, explica Lucas, qui 
després de fer el batxillerat hu-
manístic vol estudiar Traducció i 
Interpretació a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. “M’agra-
den els idiomes perquè els veig 
com un repte, impliquen un es-
forç per aprendre’ls, tot i que no 
tinc clar a què em vull dedicar», 
comenta. Treballar en la docèn-
cia o en un organisme internaci-
onal són algunes de les sortides 
laborals que valora. “El batxille-
rat s’ha de prendre amb calma i 
és bo reservar temps per a altres 
activitats”, opina el jove | LJ

Ha obtingut un 9’1 a la fase general 
i un 13’12 de la mitjana de batxille-
rat i les assignatures específi ques. 
“Quan van sortir les notes, estava 
a punt de començar l’entrenament 
de bàsquet i vaig passar-me tota 
l’estona amb el neguit”, comenta 
Anna, qui té clar que vol ser engi-
nyera, però dubta entre Enginyeria 
Química i el grau en Tecnologies 
Industrials i Anàlisi Econòmica. 
“Primer de batxillerat va ser més 
dur perquè veníem d’un quart 
d’ESO en pandèmia i havíem 
perdut l’hàbit d’estudiar”, relata 
Anna, qui va fer el batxillerat tecno-
lògic. “Amb la fl exibilitat d’opció 
del ‘model Covid’ pots estudiar 
només la meitat del temari i treu-
re un 10 a l’examen, però és es-
sencial escollir bé els temes que 
et prepares”, conclou Anna | LJ

Ha estat la nota més alta de l’INS 
La Ribera amb un 8 a la fase ge-
neral i un 9 com a nota d’accés a 
la universitat. “Em vaig assaben-
tar que havien sortit les notes pel 
rebombori del grup de WhatsApp 
de la classe”, explica Emilio, qui 
té clar que vol dedicar-se profes-
sionalment a la comptabilitat, però 
encara dubta entre fer Direcció 
d’Empreses a ESADE (Universitat 
Ramon Llull) o Comptabilitat i Fi-
nances a la UAB. 
El jove, qui va fer el batxillerat tec-
nològic, també considera que “és 
important tenir temps d’esbar-
jo per relaxar-se. A mi m’agrada 
practicar el voleibol”, comenta. 
“Per preparar les PAU vaig assistir 
a totes les classes de repàs que 
oferia l’institut, van ser molt profi -
toses”, conclou Emilio | LJ

Ha aconseguit amb un 9’5 la mi-
llor qualifi cació a la fase general 
de les PAU a l’INS La Ferreria, i 
un 13’37 entre la mitjana de l’ex-
pedient de batxillerat –ha fet el 
tecnològic–, les específi ques i les 
comunes. “Estic molt content 
amb els resultats”, assegura el 
jove, qui vol estudiar Matemàti-
ques a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. “Són la meva 
passió. A més, ara tenen més 
sortides professionals a part de 
la docència”, argumenta. Sobre 
com s’ha preparat la selectivi-
tat, Miguel explica que ha seguit 
una rutina similar a la de la resta 
del curs: “Al matí, anava a les 
classes de repàs a l’institut, a 
la tarda estudiava i els caps de 
setmana deixava temps per a al-
tres activitats” | SA

Acció subvencionada maig-octubre 202222

Programa d’eficiència 
energètica  en l’empresa

Si gestiones una indústria, una pime, 
ets una persona emprenedora
o professional autònom, t’ajudem.

Objectius:
• Millorar l’eficiència energètica

de la teva empresa.

• Conèixer les  polítiques energètiques 

que afavoreixen l’estalvi.

• Incorporar energies renovables.

Inscripcions fins al al 30 de setembre:
promocioeconomica@montcada.org
935 648 505

Organitza:

Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local

Acció subvencionada íntegrament per la Diputació de Barcelona

Diagnòstic de la circularitat 
al teixit empresarial 
de Montcada i Reixac

Ets una pime que genera residus? Vols treure’n profit?

Cerquem cinc indústries locals per detectar oportunitats 

de negoci d’economia circular.

Si hi participes, obtindràs:
• Diagnòstic de les teves accions.

• Informe sobre les oportunitats de negoci.

• Pla d’acció corporatiu.

Inscripcions fins al 30 de setembre:
promocioeconomica@montcada.org
935 648 505 ext. 9081 / 671 441 127
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Agenda TRADICIÓ PER SANT CRISTÒFOL

Benedicció de vehicles de més de 25 anys
Organitza: Amics dels Clàssics

10 DE JULIOL, 11.30H
CAMÍ DE LA FONT FREDA

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

1211
M.GuixC.Pardo

Duran I.Vila C.PardoRivas

18 19
M.Guix Quirós Quirósfa
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8 9 10

15 16 1713 14
Recasens Rambla RamblaC.Quirós El Punt

Rivas

20 2221

Duran Duran

23 24

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

juliol

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

8 l divendres
Hola, estiu. Taller de comerç just. Hora: 

17.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 

Cal reserva prèvia al correu centrecivic-
cancuias@montcada.org.

Cinema. ‘Toscana’, de Pau Durà. Hora: 

22h. Lloc: Parc del Turó Blau de Can 

Cuiàs. 

9 l dissabte
Literatura. Presentació de la novel·la ‘Si 

no me escuchas’, de Cristina del Valle. 

Hora: 12h. Lloc: Cafè Colon de l’Abi.

Música. Concert a la fresca amb el quin-

tet Pele Mackleod. Hora: 22h. Lloc:Parc 

Antiga Cerveseria.

10 l diumenge

Motor. Benedicció dels vehicles de més 

de 25 anys. Hora: 11.30h. Lloc: Camí 

de la Font Freda. Organitza: Amics dels 

Clàssics.

14 l dijous
Festa. Benvinguda dels nens sahrauís, 

amb jocs d’aigua i construccions ge-

gants amb cartró. Hora: 17.30h. Lloc: 

Plaça Joan Fuster (Pla d’en Coll).

15 l divendres
Festa. Trobada i sopar de germanor ‘Sal-

vem la primària’. Hora: 19h. Lloc: Plaça 

Lluís Companys. Organitza: Taula per la 

Salut de Montcada i Reixac.

Cinema. ‘En otro lugar’, Jesús del Cer-

ro. Hora: 22h. Lloc: Plaça del Poble de 

Terra Nostra. 

19 l dimarts
Inauguració. Exposició d’Isidre Humet. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

20 l dimecres
Hola, estiu. Taller d’horticultura ecològi-
ca. Hora: 17.30. Lloc: Centre Cívic Can 
Cuiàs.

21 l dijous
Estiu a les places. Pràctica de jocs tra-
dicionals. Hora: 18h. Lloc: Plaça del Po-
ble de Terra Nostra.

22 l divendres
Cinema. ‘Espejo, espejo’, de Marc Cre-
huet. Hora: 22h. Lloc: Plaça del Bosc de 
Can Sant Joan.

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 

Fins al 17 de juliol

Propera Veu, 22 de juliol 

Sortir de l’armari
El passat 28 de juny, Montca-
da va viure una data històrica: 
la primera manifestació en de-
fensa dels drets del col·lectiu 
LGTBI, una iniciativa promogu-
da des de la Taula LGTBI, amb 
el suport de l’Ajuntament. Tot i 
que la mobilització va registrar 
una participació discreta, su-
posa un pas important per vi-
sibilitzar la diversitat d’opcions  
afectivo-sexuals i de gènere 
que existeix al nostre municipi.
Històricament, els mem  bres 
d’aquest col·lectiu han preferit 
sortir de Montcada per viure la 
seva condició en l’anonimat que 
confereix una gran ciutat com 
Barcelona. El sexili és una de les 
realitats que la Taula vol comba-
tre, creant espais de seguretat 
i acompanyament a Montcada. 
El programa commemoratiu 
també va servir per visibilitzar el 
món drag, que qüestiona les no-
cions tradicionals de la identitat 
i els rols de gènere. 
Cal posar en valor l’esforç de 
la Regidoria d’Igualtat, Femi-
nismes i LGTBI i de la Taula 
perquè qualsevol persona del 
municipi tingui la possibilitat 
d’expressar la seva sexualitat 
amb total llibertat. 
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Fi de TE Connectivity
TE Connectivity, antigua 
AMP, cerró el pasado 30 de 
junio la planta de produc-
ción que tenía en Montcada. 
Después de más de 50 años en 
Catalunya, la dirección europea 
decidió el cierre de la planta en 
octubre del 2020. Durante es-
tos casi dos años se ha realiza-
do el proceso de transferencias 
de los útiles y maquinaria a las 
plantas de Alemania, Hungría y 
Chequia. Los argumentos esgri-
midos por la dirección europea 
para justifi car el cierre se ha 
demostrado que eran totalmen-
te arbitrarios y lo que defi nían 
como una reestructuración para 
para dar respuesta al mercado 
era absolutamente falso. 
El comité de empresa siempre 
defendió la viabilidad de la plan-
ta y el alto nivel de producción 
y profesionalidad de l@s traba-
jadores de Montcada, tratán-

dose de una decisión donde lo 
único que buscaba era la des-
localización de la producción 
de Montcada para alimentar 
las plantas de Alemania, Che-
quia y Hungría, con niveles 
de productividad más bajos.
Por otro lado, no habrá un pro-
ceso de reindustrialización de 
las instalaciones. La dirección 
europea venderá los activos al 
que le ofrezca el mejor precio, 
aunque detrás de ello no haya 
un proyecto de recolocación de 
la plantilla. Lamentablemen-
te nos encontramos ante un 
caso parecido al de la empresa 
General Cable de Montcada.
Sólo me queda agradecer a La 
Veu el seguimiento rea lizado du-
rante el confl icto y la esperanza 
de que vengan mejores tiempos 
para las y los trabajadores de 
este país.

Pedro Prieto
Extreballador

Tancament d’un mirador al Bosc d’en Vilaró
Fa anys que els veïns del Bosc d’en Vilaró patim la problemàtica 
dels botellots i totes les molèsties que comporten –brutícia, incivis-
me, accidents i alt risc d’incendis. Un dels punts on es concentra 
la gent és el mirador improvisat que hi ha a la zona de Badalona. 
Allà aparquen vehicles ocupant la carretera i, en ser l’única via 
d’entrada i sortida a la urbanització, els veïns hem d’envair el carril 
contrari per circular. Hem demanat a l’Ajuntament de Badalona 
que tanqui l’accés al mirador i ens diu que és el parc de la Serra-
lada de Marina qui ha de fer la petició. El parc i l’Ajuntament de 
Montcada també hi estan d’acord, però passa el temps i la situació 
continua. Necessitem més agilitat i menys burocràcia!

Loli Alfonso
Presidenta de l’AV Bosc d’en Vilaró
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“El rock no morirà mai”, 
paraules d’un dels assistents 
acabats d’arribar al parc de les 
Aigües, aixecant la mà cornu-
da abans de fondre’s en una 
abraçada amb un altre com-
pany. La imatge es va repetir 
en el decurs de Les 8 Hores de 
Rock, que es van celebrar el 
passat 2 de juliol, des de les 19h 
i fi ns ben entrada la matinada. 
Els més veterans recordaven 
amb nostàlgia com era el festi-
val originari, que va viure les 
seves millors edicions als anys 
noranta, promogut per la Co-
ordinadora de grups de rock 
de Montcada –entitat ja desa-
pareguda. L’esdeveniment va 
convertir-se en un referent co-
marcal en l’àmbit de la música 
rock, punk, hardcore i metall i 
va assolir les vint edicions.

Esperit rocker. Ara, dècades des-
prés, el Grup de Joves de l’AV 
de Can Sant Joan intenta revi-
far l’esperit d’aquells festivals. 
La primera edició va reunir 
unes 800 persones al llarg de 
la nit i va suposar un viatge 
al passat per als més veterans 
i una nova experiència per als 
més joves. Per l’escenari van 
passar grups emergents com 
els montcadencs Desenfreno 
i Rotten Terror, i d’altres més 

Cultura
laveu.cat/cultura

Les 8 Hores de Rock reviuen l’esperit 
dels festivals de la dècada dels noranta
Prop de 800 persones van passar pel recinte per gaudir de les actuacions de sis grups de rock, hardcore, punk i metall

PARC DE LES AIGÜES

El cap de cartell va ser el grup KOP, de Badia del Vallès, conegut per les seves lletres polítiques i antirepressives
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9 DE JULIOL, 22H

NITS A LA FRESCA
El quintet Pele MackLeod tocarà el seu repertori 
de pop, disco, funk i folk al Parc Antiga Cerveseria

Actuació de Ratpenat, un grup català de música punk rock amb una estètica relacionada amb el cinema de terror

‘Després de dos 
anys, hi ha ganes de 
veure els companys 
i gaudir d’una gran 
festa del rock’

‘Ja hem tornat, ja 
era hora. Brutal! Hi 
ha molt punk aquí i 
celebrem estar junts 
una altra vegada’

Oriol Lubrán Raúl Martín 

‘He vingut amb unes 
amigues a passar-
ho bé i a gaudir al 
màxim de vuit hores 
de música’

Guillem Duñó

‘El passat no torna 
mai, però estem al 
2022 i segueix el 
rock. Això és el més 
important’

Aina Rovira

J.Abad/L.Grau | Parc de les Aigües
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coneguts com KOP, una banda 
de hardcore punk de Badia del 
Vallès caracteritzada per les 
seves lletres antirepressives. 
També hi van actuar els grups 
de punk rock Último rekurso, 
de Sant Boi de Llobregat; Rat-
penat, de Barcelona, i Out of 
date, de Sant Quirze del Vallès.
Entre el públic es podien veu-
re nombroses samarretes amb 
noms de grups com Eskorbu-
to, Cicatriz i Kortatu –tribut 
al rock radical basc dels anys 
80–, cadenes penjant del coll, 

botes militars, la cresta punk 
i el símbol de l’anarquia que 
acompanya les tribus urbanes 
des de fa quaranta anys. El fes-
tival va mantenir el lema origi-
nari ‘Contra la intolerància i el 
racisme’ que, malauradament, 
continua vigent avui dia. Va 

ser una nit llarga i plena de 
retrobaments, que també va 
tenir espai per a la reivindica-
ció, quan membres del grup 
Desenfreno van desplegar una 
pancarta a l’escenari en contra 
de la cimentera LafargeHol-
cim, on es podia llegir ‘La in-
cineració és càncer, mort i cor-
rupció’. Després de la pausa, els 
decibels van continuar pujant 
fi ns a les dues de la matinada, 
dues hores abans del previst 
perquè va fallar un dels grups 
del cartell, la banda barceloni-

na QTR3S, per malaltia d’un 
dels músics. “Estem contents 
de la resposta de la gent, te-
nint en compte les difi cultats 
d’organitzar un festival com 
aquest amb un pressupost i 
un temps reduït”, ha dit Joan 
Roman en nom dels organit-
zadors, que confi en que l’esde-
veniment creixi any rere any, 
amb un doble objectiu: donar 
a conèixer grups emergents 
del panorama català i espanyol 
i oferir concerts de bandes de 
prestigi amb entrada gratuïta.

El festival reuneix veterans i noves generacions d’afi cionats al rock

El grup Desenfreno 
va desplegar una 
pancarta a l’escenari 
contra LafargeHolcim 
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El grup Ladilla Rusa publica el seu segon 
àlbum titulat ‘Costumbrismo mágico’
El disc compta amb les col·laboracions del cantautor Albert Pla i els músics de La Pegatina, Axel Magnani i Miguel Gracia

MÚSICA

El grup montcadenc Ladilla 
Rusa, format per Tània Lozano 
i Víctor F. Clares, ha publicat el 
seu segon disc titulat ‘Costum-
brismo mágico’ (El Genio Equi-
vocado, 2022). L’àlbum inclou la 
seva primera cançó en català, ‘La 
Padrina’, feta en col·laboració 
amb el cantautor Albert Pla, i 
compta amb la participació dels 
músics de La Pegatina Axel 
Magnani i Miguel Gracia, que 
toquen la trompeta i el trombó 
al tema ‘Los famosos también’. 
“És una gran satisfacció poder 
co·laborar amb artistes que ja 
admiràvem abans de formar 
el grup”, diu Lozano.

‘Petardeo’. El nou treball de la 
banda segueix la línia del seu 
primer disc ‘Estado del malestar’ 
(2018) i torna a apostar per la 
barreja de diferents estils musi-

cals, des de l’electrorumba i l’elec-
tropop, fi ns al merengue, amb lle-
tres plenes d’humor i sàtira. “Són 
cançons ‘bailongas’ i divertides, 
on fem molta broma”, explica la 
cantant. I encara que no es con-
sideren un grup reivindicatiu, 
“si ens volem queixar d’alguna 
cosa, ho fem sense cap proble-
ma”, afegeix la cantant.
A més de les noves cançons, 
‘Costumbrismo màgico’ recull 
alguns senzills que el grup ja ha-
via publicat i que s’havien que-
dat “penjats”, com l’èxit ‘KITT 
y los coches del pasado’, una 
cançó que ja ha registrat més 
d’11 milions de reproduccions 

des que va sortir el 2019. Ladi-
lla Rusa, que s’ha convertit en 
un dels grups insígnia del ‘pe-

tardeo’, ja ha començat la gira de 
presentació del disc, que s’allar-
garà fi ns a l’octubre i el durà a 

diferents ciutats de l’Estat espa-
nyol, com Pamplona, València i 
Màlaga.

La Cantina llença el seu tercer 
senzill ‘Danzas al fuego’
El montcadenc Martí Joaquín és el trombonista d’aquesta banda de Sant Cugat

Martí Joaquín, amb el trombó i els seus companys de La Cantina, grup fundat a Sant Cugat 

El grup La Cantina ha publicat 
el seu tercer senzill titulat ‘Dan-
zas al fuego’, una cançó que 
combina ritmes llatins, com el 
tumbao i el reggaeton, amb el 
funk i les melodies pop. Segons 
Martí Joaquín, integrant mont-
cadenc del conjunt, “aquest 
tema vol ser un cant a la lli-
bertat col·lectiva i a la justícia 
social”. La banda, fundada el 

2020 a Sant Cugat del Vallès, 
va publicar el seu primer sen-
zill ‘Condenado’ fa dos mesos. 
Joaquín, de 24 anys i graduat en 
Biotecnologia, viu a Terra Nos-
tra i és el trombonista d’aquesta 
banda formada per vuit músics. 
El montcadenc porta cinc anys 
tocant el trombó i, actualment, 
estudia al Taller de Músics, la 
prestigiosa escola de música de 
Barcelona. Tant el tema ‘Dan-

zas al fuego’, com ‘Condenado’ i 
‘La voz de la esperanza’, –el seu 
altre senzill–, estan caracterit-
zats per una barreja d’estils, en-
tre els quals hi ha el rock, els rit-
mes llatins, el rap i el funk, amb 
melodies de vent del reggae o 
l’ska. La Cantina s’autodefi neix 
com un projecte musical com-
promès amb les lluites socials, 
tal com es pot comprovar a les 
lletres de les seves cançons.

Laia Jubany | Redacció

LC

Laia Jubany | Redacció

Víctor F. Clares i Tània Lozano composen aquest duet dedicat al ‘petardeo’, un gènere musical molt popular, sobretot, entre el col·lectiu LGTBI

El duet Lozano-Clares 
s’ha convertit en un 
dels grups insígnia del 
‘petardeo’
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CASA DE LA VILA

Encarna García-Uceda, parlant durant la inauguració de la mostra a la Casa de la Vila, al costat de la regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs

Encarna García-Uceda ha de-
butat al món de la pintura amb 
l’exposició ‘Tornar’, formada 
per una vintena de retrats de 
dones de diferents cultures fets 
amb aquarel·la, tinta xinesa i pa 
d’or. La majoria de les obres les 
va pintar durant els mesos del 
confi nament de 2020 i volen po-
sar en valor la diversitat “com 
un tresor comú que s’ha de 
protegir”. 

Fragilitat. El títol de la mostra 
fa referència a la necessitat de 
“tornar al moment de néi-

xer per entendre que tots 
som iguals, que no existeixen 
diferències  en el moment del 
part ja que tots arribem nus 
i descalços a aquest món”, va 
explicar l’autora, qui reconeix 
que la seva feina com a lleva-
dora li ha permès atendre do-
nes de diferents procedències i 
constatar “la fra gilitat de totes 

elles en el moment de donar 
a llum una nova vida”. Ho va 
explicar l’artista durant la inau-
guració de la mostra, feta el 28 
de juny a la Casa de la Vila, 
amb la presència de nombrosos 
amics i familiars, a més de la re-
gidora de Cultura i Patrimoni, 
M. Rosa Borràs (ECP).  
García-Uceda és afi cionada a la 
pintura des de la infància. Ha 
fet cursos a diferents acadèmies, 
com el Pou d’art de Sant Cugat 
del Vallès, i actualment fa clas-
ses amb la pintora Natalia Lai-
nez, de Barcelona, on creu que 
ha fet un progrés remarcable.

Laia Jubany | Redacció ‘Cal tornar enrera 
per entendre que 
tots arribem nus i 
descalços al món’

Can Sant Joan va viure intensament la seva primera Festa Major sense 
normativa anticovid després de la pandèmia. La participació va ser la 
tònica a la majoria dels actes programats, des de la lectura del pregó 
inaugural, el 21 de juny, fi ns a la mascletà que va posar punt fi nal al 
programa, el dia 26. “Creiem que aquestes festes ens han permès 
retrobar-nos com a barri i deixar enrera dos anys difícils”, ha dit el 
president de l’AV, José Luis Conejero, en referència a l’etapa pandèmi-
ca. El líder veïnal ha destacat la gran col·laboració d’entitats i penyes 
del barri en l’organització del programa i ha fet una crida a la implicació 
del jovent, tant en el disseny de la programació com en l’organització. 
“Els que estem al front ens comencem a fer grans i necessitem re-
lleu”, ha afegit Conejero. La festa va comptar amb la col·laboració dels 
Diables de Can Sant Joan –a la foto, durant la matinal d’aigua amb 
el Drac Miquelet–, els Castellers de Montcada, les penyes No Somos 
nadie, Caciquera i Bocachanclas, l’IE El Viver, l’Associació de gent gran 
del Casal de la Mina, el CEAV, el projecte comunitari Cultura i Barri, La 
Muntanyeta Viu i el grup de joves de l’AV, promotor de la nova etapa de 
Les 8 hores de Rock (veure pàgina 16) | LG

Can Sant Joan gaudeix de la seva
primera festa sense restriccions

FESTA MAJOR
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Encarna García-Uceda retrata 
dones de diferents cultures 
La mostra, titulada ‘Tornar’, suposa el debut de l’autora al món de la pintura
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L’Afotmir torna a 
guanyar les lligues 
catalana i espanyola

FOTOGRAFIA

L’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
ha guanyat la Lliga Espanyola 
de Fotografi a per quarta ve-
gada –la segona consecutiva–, 
sent la que més puntuació ha 
aconseguit entre les 120 parti-
cipants. A més, tres autors del 
club local han quedat entre els 
deu primers millor puntuats: 
Antoni Figueras, Manel Puig-
cerver i Cosme Oriol. Aquests 
dos últims també s’han endut el 
primer premi en les categories  
de monocrom i esports, respec-
tivament.

Altres premis. L’entitat mont-
cadenca també ha triomfat a 
la Lliga Catalana per setena 
vegada consecutiva, assolint 
la màxima puntuació entre 
una seixantena de clubs. En 

la llista dels deu millors autors 
repeteixen Manel Puigcerver i 
Cosme Oriol i s’afegeixen Txe-
ma Lacunza i Josep M. Vintró. 
Per temes, Oriol ha guanyat en 
la categoria de natura; Antoni 
Figueras, en la de paisatge no 
urbà, i Vintró, en la de repor-
tatge. “Felicitem als nostres 
associats pels resultats obtin-
guts, que ens tornen a situar 
com una entitat referent de 
la fotografi a a nivell català i 
estatal”, ha dit el president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol.
D’altra banda, fi ns al 20 de 
juliol,  l’Afotmir exposa una 
mostra de fotografi es panorà-
miques del món al centre d’ex-
posicions FIAP de Vilafranca 
de Confl ent (França). L’activi-
tat s’inclou en les relacions d’in-
tercanvi que manté amb clubs 
de diferents països.

A més, cinc autors de l’entitat obtenen els màxims 
guardons en les diferents modalitats
Laura Grau | Redacció

A dalt, ‘Refl ejos corporales’, de Puigcerver, i a sota, ‘Máster 40’, d’Oriol, premiades en les modalitats de monocrom i esports, respectivament

Nova edició de la nit de jazz
El quintet de Ramon Quadrada oferirà el concert ‘Quadraphonics’, el 16 de juliol 

Víctor de Diego és un dels millors saxofonistes tenors del panorama jazzístic de Catalunya

El quintet de jazz liderat pel 
trompetista Ramon Quadrada 
protagonitzarà la ter ce ra edició 
de la Nit de Jazz que organitza 
l’associació Amics de Reixac 
el 16 de juliol a l’esplanada de 
l’església de Sant Pere (20h). 
La banda està integrada per 
quatre músics destacats del pa-
norama jazzístic de Catalunya: 

Víctor de Diego, al saxo tenor;
Jaume Vilaseca, al piano;
Joan Motera, al contrabaix
i Xavi Maureta, a la bateria. 
El crític de jazz i col·laborador 
d’Amics de Reixac, Andreu 
Fàbregas, destaca que ‘Qua-
draphonics’ “serà un concert 
d’alt nivell, amb músics vete-
rans i un repertori variat, en 
què predominarà el bebop”– 

estil de jazz iniciat per músics 
com Dizzy Gillespie, Charlie 
Parker i Thelonious Monk. Hi 
haurà servei de bar i trasllat 
amb autocar per a les persones 
que ho necessitin. Els tiquets 
del bus, al preu de 5 euros, es 
poden comprar al despatx par-
roquial el 13 de juliol a la tar-
da. L’autocar sortirà de la plaça 
Lluís  Companys, a les 19h.

Laura Grau | Redacció
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PISCINA D’ESTIU
ZONA ESPORTIVA CENTRE
De dilluns a diumenge, d’11 a 20 h

Multiesports

Infants de 6 a 11 anys.
Dilluns i dimecres, de 17.15 a 18 h

Joves de 12 a 16 anys.

Dilluns i dimecres, de 18.15 a 19 h

Aiguagim per a persones adultes

Dimarts i dijous, de 18.15 a 19.15 h
Preu de les entrades i abonaments:

www.montcada.cat 
i www.esportsmontcada.org
Els abonaments s’han d’adquirir 
presencialment a la Regidoria d’Esports 
(C. Tarragona, 32), fins al 12 d’agost.

Activitats incloses amb el preu de l’entrada o l’abonament.

I a més… BIBLIOPISCINA

A càrrec de les biblioteques de Montcada i Reixac

Fins al 28 de juliol

Dimarts i dijous, d’11.30 a 13.30 h

estiu!eee
ACTIVITATS ESPORTIVES AL JULIOL

Dijous 14 de juliol,
a les 20.30 h,

a la plaça de l’Església

Presentació
del lema 

de promoció
del comerç

de Montcada
i Reixac

Vine 
a la descoberta!

Etiqueta’ns i guanya un obsequi
#montcadaen3D

• Dibuix en 3D, a càrrec de Toni Ortiz.

amb una imatge inèdita de la ciutat. 
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Esports
laveu.cat/esports

BALL ESPORTIU
El Club Endansa segueix sumant 
èxits, en aquesta ocasió al Campionat 
d’Espanya de llatins 

PÀG. 23

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

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

Dilluns 11 de juliol, 
a les 17.30 h

Dimecres 20 de juliol,
a les 17.30 h anuncis gratuïts Tel. 935 726 474 

som@laveu.cat

Busco trabajo. Me ofrezco 
para cuidar niños y personas 
mayores. Tel. 610 600 663 
(Carmen). 
En venda. Dues places 
d’aparcament a Carretera Vel-

la i al c. Balmes. Tel. 630 605 
022.
En venta. Piso de 2 habita-
ciones reformado en c. 
Provenza. Tel. 664 721 095 
(solo particulares).

El malestar dels usuaris de Mont-
cada Aqua respecte el funciona-
ment del complex esportiu mu-
nicipal, gestionat per l’empresa 
Geafe, s’ha posat de manifest 
en les darreres setmanes amb 
l’aparició a la façana i les por-
tes d’accés de l’equipament 
d’unes pintades que reclama-
ven l’obertura de la piscina 
exterior, tancada des de l’es-
tiu passat per un problema de 
fuites d’aigua quan s’omple el 
vas íntegrament. 
L’Ajuntament ha contractat 
una empresa especialitzada per 
resoldre la defi ciència i, mentre 
durin els treballs, els usuaris 
poden accedir gratuïtament a 
la piscina de la Zona Esportiva 
Centre. “L’avaria està en vies 
de solució, però els treballs, 
que van començar el passat 
abril, s’han allargat més del 
compte perquè es tracta d’un 
problema estructural de la 
instal·lació”, ha comentat el re-
gidor d’Esports, Gerard Garri-
do (ERC), qui ha destacat que 
“l’Ajuntament està fent tot el 
possible per obrir la piscina 
amb la major celeritat”. 

Crítiques. El retard en l’ober-
tura de la piscina exterior ha 
estat la gota que ha fet vessar 

el got per a nombrosos usuaris, 
molt crítics amb el funciona-
ment de la instal·lació munici-
pal. Els abonats –un total de 
2.441 fi ns al novembre del 
2021, segons les últimes dades 
municipals– també lamenten 
que altres espais de l’equipa-
ment, com els llits d’aigua, els 
banys de vapor i la sauna, es-
tan fora de servei o que a la 
sala de màquines fa molt de 
temps que no hi ha cap moni-
tor per assessorar els usuaris i 
tampoc es reparen els aparells 
espatllats. Molts abonats se 
senten “estafats” per pagar 
una quota per la utilització 
d’unes instal·lacions que con-
sideren que no reuneixen unes 
condicions òptimes.

Disculpes. L’empresa Geafe, en 
consens amb el consistori, va 
enviar un comunicat a totes 
les persones abonades infor-
mant de la mesura compen-
satòria per no poder utilitzar 
la piscina exterior i demanant 
disculpes per la situació de les 
instal·lacions. En aquest escrit, 
també s’informa als usuaris 
que, a principi de juliol, hi 
ha previst que entrin de nou 
en servei els llits d’aigua i la 
sauna, si arriben els subminis-

traments necessaris per arran-
jar-los. A fi nals de l’any passat, 
l’Ajuntament va arribar a un 
acord amb l’empresa concessi-
onària per rescindir el contrac-
te el 31 de desembre de 2022, 
vuit anys abans de la seva 
fi nalització, a canvi de rebre 
una compensació econòmica 
de 550.000 euros, repartida en 
dos terminis.
El consistori està treballant en 
el disseny d’un nou model de 
gestió de Montcada Aqua per 

tal de millorar el seu funcio-
nament. El govern municipal 
va avançar que no es farà una 
concessió sencera de tot el ser-
vei i que s’optarà per un mo-
del mixt, públic i privat, amb 
l’objectiu que l’Ajuntament 
tingui un control més directe 
de la gestió de l’equipament. 
“Estem treballant perquè la 
instal·lació funcioni en con-
dicions òptimes per oferir el 
millor servei als abonats”, 
ha dit Garrido.

MONTCADA AQUA

Els abonats poden accedir gratuïtament a la Zona Esportiva Centre per compensar les molèsties ocasionades per l’avaria

Un problema de fi ltracions d’aigua 
impedeix obrir la piscina exterior
Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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Imatge de la piscina exterior de Montcada Aqua, tancada des del passat estiu a causa d’un problema de fuites d’aigua quan s’omple el vas íntegrament

‘La fuita està en 
vies de solució, però 
els treballs s’han 
allargat més del 
compte perquè és un 
problema estructural’

Gerard Garrido
Regidor d’Esports
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El FC Barcelona va presentar 
el 2 de juliol el montcadenc 
Sergio González com a nou ju-
gador del primer equip de fut-
bol sala. L’ala, de 25 anys, ha 
fi rmat pel club blaugrana fi ns 
al juny del 2025. L’esportista 
local torna al Barça després 
de tres temporades al Tudela 
i dues al Valdepeñas, on s’ha 
consolidat com un dels millors 
jugadors de la Lliga Nacional 
de Futbol Sala (LNFS).
“El Barça és casa meva i tor-
nar era una de les meves as-
piracions vitals perquè aquí 
es lluita sempre per guanyar 
i això és el més bonic que hi 
ha”, ha manifestat el montca-
denc en una entrevista al canal 
Barça TV, el dia de la seva pre-
sentació.

Trajectòria. González va co-
mençar al FS Montcada i, pos-
teriorment, va completar la seva 
formació al Barça i Les Corts 
UBAE. En la seva primera eta-
pa al club blaugrana, va gua-
nyar la lliga de Segona amb el 
Barça B i va arribar a debutar 
a la màxima categoria amb el 
primer equip. També és inter-
nacional amb la selecció espa-
nyola, amb qui ha jugat l’últim 
Mundial a Lituània.
Està considerat un ala poliva-
lent, amb un gran desplega-
ment físic, disciplinat tàctica-
ment i molt complet en atac i 
en defensa. 

“Intento ser el mateix de sem-
pre. Soc un noi de Montcada, 
humil, tranquil i molt de la 
meva gent. Com a jugador, 
he intentat evolucionar tot el 
que he pogut. Intentaré ser 
una millor versió del Sergio 
que va jugar al Barça B”, va 
comentar el jove esportista.
Respecte als seus objectius, 
González assegura que “a ni-
vell col·lectiu passen per gua-
nyar i, en la vessant personal, 
vull demostrar que soc vàlid 

per jugar al millor club del 
món”, va explicar.
La notícia del fi txatge, un se-
cret de domini públic des de fa 
uns mesos, ha generat un allau 
de comentaris a les xarxes 
socials desitjant molta sort al 
jove. Entre les persones que ha 
felicitat González hi ha el regi-
dor d’Esports, Gerard Garrido 
(ERC), qui ha expressat “l’or-
gull de tenir un referent del 
futbol sala al Barça que sigui 
de Montcada”.

Emotiu comiat 
de l’Albali 
Valdepeñas
Sergio González va anunciar 
a fi nals de juny la seva marxa 
del Valdepeñas, on ha jugat les 
dues últimes temporades, amb 
una emotiva carta a les seves 
xarxes socials adreçada al club 
manxec i la seva afi ció. “Me’n 
vaig, però ho faig per complir 
el meu somni, el que tinc des 
que era un nen. Se m’ha pre-
sentat una oportunitat única i 
sento que haig d’aprofi tar-la, 
però això no treu la meva tris-
tesa per abandonar un projecte 
tan bonic, una ciutat que con-
sidero casa meva i un club que 
m’ha donat tant”. Amb aques-
tes paraules es va acomiadar 
l’esportista, posant punt fi nal a 
una etapa i una temporada que 
el mateix jugador ha qualifi cat 
com “la millor de la meva car-
rera professional”. 

Balanç. Les estadístiques així 
ho demostren, amb 22 gols i 
9 assistències en els 36 par-
tits que ha disputat entre les 
diferents competicions. “Estic 
súper content i orgullós, tant 
a nivell personal com grupal. 
Aquest bon rendiment m’ha 
obert les portes a un futur 
que espero que sigui bo. Estic 
feliç de la meva etapa a Val-
depeñas”, ha manifestat, tot 
reconeixent que marxa “amb 
l’espineta clavada de no haver 
guanyat cap títol quan ho hem 
tingut tan a prop” | SA

Primera imatge ofi cial de Sergio González amb la samarreta del FC Barcelona, amb qui ha fi rmat per a les pròximes tres temporades

FUTBOL SALA

‘Sempre he somiat amb tornar al Barça’
Sergio González fi txa per tres temporades, després de consolidar-se a Valdepeñas com un dels millors jugadors de la lliga

Claudia Pina, amb Alexia Putellas, que es perdrà l’Eurocopa per una lesió

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL FEMENÍ

Claudia Pina, entre les 23 
convocades per a l’Eurocopa
La selecció espanyola, al grup B, debuta el 8 de juliol contra l’equip de Finlàndia

La montcadenca Claudia Pina, 
del FC Barcelona, és una de 
les 23 jugadores escollides 
per formar part de la selecció 
espanyola que participarà al 
Campionat d’Europa de futbol 
femení, que tindrà lloc del 6 al 
31 de juliol a Anglaterra. 
El seleccionador estatal, Jorge 
Vilda, va donar a conèixer la 
llista de convocades el passat 
27 de juny. En la roda de prem-
sa que va fer el tècnic posterior 
a l’anunci, a una pregunta so-
bre la futbolista de Montcada, 
Vilda va destacar la qualitat i 

versatilitat de l’esportista de 
Montcada: “És jove, però té 
una gran facilitat per fi na-
litzar les jugades, sent aquest 
un dels seus punts forts. A 
més, pot jugar d’interior, 
mitja punta, fals nou i d’ex-
trem esquerre, ja que és una 
jugadora que té molta quali-
tat i que s’adapta a tot, fi ns i 
tot, podria jugar de lateral”.

Calendari. Espanya, enqua-
drada al grup B, debutarà a 
la competició el dia 8 contra 
Finlàndia (18h), el dia 12 s’en-
frontarà a Alemanya (21h) i el 

16, contra Dinamarca (21h). 
Els quarts de fi nal es disputa-
ran del 20 al 23 de juliol; les 
semifi nals, els dies 26 i 27, i la 
gran fi nal serà el 31 de juliol a 
l’estadi de Wembley (18h).
Claudia Pina va debutar amb 
la selecció absoluta el 2021 
després de passar per totes las 
categories inferiors. La jove 
futbolista es va proclamar 
subcampiona del món sub-20 
i campiona del món sub-17, el 
major èxit del combinat espa-
nyol femení. La blaugrana va 
ser Pilota d’or i Bota d’or dels 
respectius tornejos.

Sílvia Alquézar | Redacció

‘El club blaugrana és 
casa meva i tornar 
era una de les meves 
aspiracions vitals’ 

‘Soc humil i tranquil, 
i vull demostrar que 
soc vàlid per jugar a la 
millor entitat del món’ 
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Nous triomfs de la parella Eva 
Nieto i Carles Cirera en sènior 2
Ha quedat subcampiona d’Espanya de llatins i guanyadora en rumba i pasdoble

El CBE Endansa ha fet un 
excel·lent paper al Campionat 
d’Espanya de Llatins, les copes 
promocions, el Trofeu Narón i 
el WDSF International, que es 
van celebrar els dies 24, 25 i 26 
al poliesportiu A Gandara de 
Narón (Galícia).
La parella formada per Carles 
Cirera i Eva Nieto s’ha procla-
mat sotscampiona d’Espanya 
en la categoria Sènior 2 llatins i 
campiona de rumba i pasdoble. 
Aleix Cirera i Alexia González 
van passar a les semifi nals del 
WDSF International i semifi -

nals del Campionat d’Espanya 
en la categoria Júnior 2 llatins; 
al Trofeu Narón van promo-
cionar a la màxima categoria, 
a nacional llatins. Per la seva 
banda, Emma Macià i Arnau 
Iglesias van quedar en primer 
lloc a la Copa Promoció a B 
nacional llatins. Rafael i Mari-
na Rodríguez van resultar fi na-
listes al Campionat d’Espanya 
i al WDSF Internacional, en 
senior 3 llatins. Les germanes 
Montoro van aconseguir el 
Trofeu Narón en Duo Style, 
categoria d’Absoluta Nacional. 
Pel que fa als conjunts, el grup 

Revolution va fer el primer pò-
dium en la categoria absoluta 
avançat, aconseguint la promo-
ció a la màxima categoria, i el 
grup Chayanne va passar a les 
semifi nals de júnior nacional. 
D’altra banda, la parella de 
dansa formada per Mario Lirio 
i Laia Rebollar, del CBE Pure 
Rhythm, de Sant Vicenç dels 
Horts, ha quedat fi nalista al ma-
teix Campionat d’Espanya de 
balls llatins. Concretament, els 
joves van assolir la sisena posi-
ció en la categoria Youth sub-18, 
d’entre un total de 26 parelles 
aspirants al títol.

Laura Grau | Redacció

Eva Nieto i Carles Cirera són una parella de ball referent a Catalunya i Espanya

BALL ESPORTIU

La JAM suma dos podis 
al Campionat d’Espanya
Juan Luis Ramón va ser plata i Daniel Rueda, bronze

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) segueix aconseguint èxits 
a les categories màster. El club 
local ha guanyat dues medalles 
al Campionat d’Espanya, dispu-
tat del 17 al 19 de juny a Arona 
(Tenerife). Juan Luis Ramón 
Lopo es va penjar la medalla 
de plata a la prova dels 3.000 
metres obstacles a la categoria 
M-35, amb un registre de 9 mi-
nuts, 44 segons i 88 centèsimes. 
D’altra banda, Daniel Rueda va 
guanyar el guardó de bronze a 
la cursa dels 1.500 metres en 
M-40, amb un temps de 4 mi-
nuts, 24 segons i 30 centèsimes. 
Rueda també va participar als 
5.000 metres llisos, on va aca-

bar en cinquena posició, amb 
una marca de 16 minuts, 14 se-
gons i 55 centèsimes.

Milla. La JAM també ha pujat al 
podi al Campionat de Catalunya 
d’aquesta distància, disputat el 
3 de juliol a Palau-solità i Plega-
mans. Carles Cera i Daniel Rueda 
van aconseguir la medalla d’or a la 
categoria M35 i M40, respectiva-
ment. Cera va recórrer la distàn-
cia de 1.609 metres en un temps 
de 4 minuts i 42 segons i Rueda, 
en 4 minuts i 52 segons.
En muntanya, Susana Moreno va 
ser primera en veteranes a la cur-
sa de l’Olla de la Vall de Núria, 
en la modalitat de vertical –4 km 
i +949m desnivell–.

Sílvia Alquézar | Redacció

Autocar per 
desplaçar-se al 
Camp Nou els 
dies de partit

La Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac convoca l’11 de 
juliol una reunió a la Casa de 
la Vila (20h) per parlar de la 
possibilitat de recuperar el ser-
vei d’autocar fi ns al Camp Nou 
els dies de partit. Aquesta acti-
vitat, amb una tradició de més 
de 40 anys, es va deixar de fer 
amb l’arribada de la pandèmia 
i, ara que ja no hi ha mesures 
anticovid, l’entitat s’ha plante-
jat reactivar-la perquè l’afi ció 
montcadenca pugui realitzar els 
desplaçaments de forma con-
junta. L’autocar sortia a la plaça 
Lluís Companys al voltant de 
dues hores abans de cada partit. 
La reunió és oberta a tota la ciu-
tadania, encara que no sigui sò-
cia de la Penya Barcelonista | SA

Sílvia Alquézar | Redacció

Juan Luis Ramón Lopo, en un moment de la cursa de 3.000 metres obstacles al torneig estatal
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Ernest Priego (Barcelona, 1966), veí de Terra Nostra, és un dels onze autors de l’Estat espanyol 
seleccionats per participar en l’antologia Caricaturistas de profesión, editada per Nórdica Libros. 
El volum reivindica la feina dels creadors de caricatures, un gènere cada vegada més absent a la 
premsa escrita i digital, que refl exiona sobre l’actualitat a partir de la distorsió dels seus protago-
nistes. Priego va entrar en el món de la il·lustració de forma autodidacta i la seva primera feina en 
aquest àmbit va aparèixer de forma casual. A principi de 2018, va començar a treballar per a la 
revista d’humor gràfi c El Jueves. Paral·lelament, col·labora com a il·lustrador i dissenyador amb la 
secretaria de comunicació de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya. La 
seva tasca creativa –que es pot veure al blog Dibustracion– li ha merescut diferents premis com el 
trofeu de plata del concurs World Humor Awards de la ciutat italiana de Salsomaggiore (Itàlia).

‘La caricatura va unida 
al pensament crític’

Quan va descobrir que tenia 
talent per al dibuix?
Quan era petit, vaig haver de portar 
un aparell ortopèdic en una cama 
i, com no podia sortir a jugar, em 
passava moltes hores a casa, 
llegint els còmics que em deixava 
una veïna i intentant copiar-los 
i, més tard, fent els meus propis 
dibuixos. Ja d’adolescent, vaig 
guanyar un premi al Saló del 
Còmic de Barcelona per una 
historieta i vaig participar en la 
creació del fanzine Barzelona, que 
va tenir un cert renom i del qual 
van sortir grans il·lustradors com 
Paco Nájera. 
Com van ser els inicis?
Amb 18 anys, una persona que 
va veure dibuixos meus exposats 
en un bar de Barcelona em va 
proposar treballar en una empresa 
de Salou. Els meus primers 

treballs van ser caricatures de 
ciutats en uns mapes que pagaven 
els comerciants com a reclam 
publicitari. També em van sortir 
feines per a estudis de disseny i 
caricatures per encàrrec.
Per què no s’hi va dedicar 
professionalment?
Des del principi vaig veure clar 
que havia de tenir una altra feina 
per poder gaudir de la meva 
passió. Així que vaig fer oposicions 
a funcionari per tenir temps per 
dibuixar. La realitat m’ha donat la 
raó: dels onze autors que inclou 
el llibre, entre els quals n’hi ha 
de primera fi la, només tres viuen 
d’això i publiquen diàriament a la 
premsa.
Creu que aquest ofi ci no està 
prou valorat?
A diferència d’altres països, com 
els Estats Units o Gran Bretanya 

i alguns de l’Amèrica del Sud, 
la premsa de l’Estat espanyol 
ha anat deixant de banda els 

caricaturistes i il·lustradors. Molts 
mitjans prefereixen acudir a bancs 
d’imatges digitals per estalviar 
costos, però jo crec que això 
suposa una pèrdua de qualitat. La 
caricatura va unida al pensament 
crític i permet plantejar temes 
d’actualitat política i social d’una 
forma diferent.
Mentre perd pes a la premsa, la 
caricatura té molts seguidors a 
les xarxes socials.

Sí, és un fenomen curiós. Jo mateix 
tinc més de 30.000 seguidors al 
meu compte d’Instagram, fet que 
em sorprèn i em fa creure que 
encara hi ha esperances de futur 
per a aquest ofi ci. El Facebook 
també m’ha donat projecció i la 
possibilitat de conèixer i contactar 
amb altres autors d’arreu del món. 
Què suposa treballar per a la 
revista satírica ‘El Jueves’?
Em permet fer caricatura política, 
que és la que més m’agrada. 
Com és una publicació setmanal, 
moltes vegades has de treballar a 
contrarellotge per complir amb els 
encàrrecs, que et poden arribar a 
última hora, ja que els continguts 
estan marcats per l’actualitat 
informativa.
Quin és el secret d’una bona 
caricatura?
Ha de captar els principals trets 

de la personalitat del personatge 
i treure’n el màxim partit perquè 
sigui reconeixible, no només en la 
seva dimensió física, sinó també 
psicològica. Una caricatura que 
només té en compte els trets físics 
és pobra.
Hi ha persones més fàcils que 
d’altres?
Personatges com Putin o Trump et 
donen la feina pràcticament feta 
perquè tenen faccions i trets molt 
característics. En canvi, quan són 
més plans o canònics, costa més 
fer-ne la caricatura perquè no 
trobes elements per exagerar.
Està treballant en algun nou 
projecte?
Estic fent un àlbum de còmic que 
portarà per títol ‘Virutas humanas’. 
La idea se’m va ocórrer arran de 
la pandèmia, que va fer afl orar el 
millor i el pitjor de les persones. 

‘Putin o Trump et 
donen la feina feta 
perquè tenen trets 
molt característics’

Il·lustrador i caricaturista

A títol personal
LAURA GRAU
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Ernest Priego


