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PROBLEMÀTICA HABITACIONAL

PAH MONTCADA
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
es reuneix cada dijous a la tarda al Kursaal, 
on atén casos de desnonaments
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Membres de la PAH Montcada, a la porta d’un bloc de pisos del carrer de la Conca, on el passat 13 de juliol es va frenar un desnonament

El degoteig de desnonaments es manté 
malgrat la moratòria fi xada per l’Estat
Els desnonaments d’habitatges 
continuen estant a l’ordre del dia 
malgrat que el govern de l’Estat 
ha ampliat fi ns a fi nal de desem-
bre la moratòria per protegir les 
famílies en risc d’exclusió soci-
al i evitar que es quedin sense 
llar. Des d’inici d’any i fi ns ara, 
l’Ajuntament i la PAH Montca-
da han aconseguit aturar deu in-
tents de desallotjament –el més 
recent, el passat 13 de juliol, al 
barri de la Ribera. I encara hi ha 
deu llençaments més notifi cats 
d’aquí fi ns a fi nal d’any. 
Aquestes dades només inclouen 
la xifra de casos que afecten 
usuaris de Serveis Socials amb 
certifi cat reconegut de vulnera-
bilitat. El consistori i la PAH sos-
piten, però, que la realitat encara 
és més crua i que s’estan produ-
int setmanalment desnonaments 

de famílies sense recursos, que 
no han demanat cap mena de su-
port o que ho han fet massa tard.

Perspectives funestes. La crisi 
social i econòmica derivada de 
la pandèmia augura un agreu-
jament de la problemàtica habi-
tacional en els propers mesos. 
Els grans tenidors d’habitatges 
–bancs, empreses i fons d’in-
versions– segueixen pressionant 
judicialment per recuperar els 
habitatges ocupats i es neguen a 
oferir lloguers socials, ignorant 
el que estableix la Llei del Dret 
a l’Habitatge aprovada pel Parla-
ment. Majoritàriament, els grans 
tenidors prefereixen exposar-se 
a pagar les multes per incomplir 
aquesta norma i seguir endavant 
amb els processos de desnona-
ment per la via de la llei d’enju-
diciament criminal.

Pilar Abián | La Ribera

L’Ofi cina Local d’Habitatge ha rebut una vintena de notifi cacions judicials per executar sortides al llarg de l’any en curs
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Segovia –a l’esquerra– i Sempere gestionen Habitatge i Serveis Socials, respectivamentSegovia –a l’esquerra– i Sempere gestionen Habitatge i Serveis Socials, respectivament

El consistori recomana 
als afectats que 
informin del seu cas
a Serveis Socials

Les Regidories d’Habitatge i 
Serveis Socials són les que tre-
ballen de forma transversal per 
evitar que les famílies vulnera-
bles siguin desnonades, oferint 
assessorament jurídic i trami-
tant els informes de vulnerabili-
tat. Les responsables d’ambdós 
departaments són Jessica Se-
govia i Mar Sempere, respecti-
vament, ambdues del grup mu-
nicipal d’ECP.

Quin és l’abast de la problemà-
tica a nivell municipal?
JS. La situació és greu perquè 
el degoteig de desnonaments és 
constant, malgrat la moratòria 
del Decret fet per l’Estat segons 
el qual els denonaments de per-
sones amb informes de vulnera-
bilitat s’han d’aturar, de moment, 
fi ns al 31 de desembre.
MS. Segons les dades que te-
nim del jutjat, al llarg de l’any 
s’han fet una desena d’intents 

de desnonaments i en queden 
deu més per fer, però creiem 
que la xifra és molt més eleva-
da perquè hi ha famílies que no 
ens comuniquen la seva situa-
ció o que ho fan massa tard per 
aturar el procediment. És molt 
important que els afectats es 
posin en contacte amb nosal-
tres el més aviat possible.
Quan actua l’Ajuntament?
MS. Només en casos que afec-
ten famílies en risc d’exclusió i 
sempre i quan el pis que ocupen 
sigui d’entitats bancàries o grans 
tenidors, mai de particulars. Han 
de ser persones usuàries de Ser-
veis Socials i acreditar la seva 
situació socioeconòmica. 
Fins ara, els intents de desa-
llotjament dels que té constàn-
cia l’Ajuntament s’han aconse-
guit aturar.
JS. Sí, alguns al propi jutjat i 
d’altres, presencialment, a la 
porta de l’habitatge en qüestió. 

Hi anem acompanyades de les 
advocades del SIDH, un servei 
de la Diputació que ens ajuda a 
afrontar aquests casos.
MS. De moment, estem ajor-
nant els llençaments, però les 
perspectives no són gens bones 
perquè des del propi jutjat ens 
han advertit que la situació és 
insostenible i que els desnona-
ments en curs s’acabaran exe-
cutant.
En cas de desallotjament, de 
quines eines disposa el consis-
tori per atendre les famílies?
MS. Els nostres recursos són 
molt limitats. Quan es queden al 
carrer d’un dia per a l’altre, les 
allotgem a hotels o albergs fi ns 

Habitatge i Serveis Socials actuen 
en els casos de vulnerabilitat

ENTREVISTA

que no aconsegueixen trobar un 
altre habitatge. Però aquesta és 
una solució puntual que no es 
pot allargar més d’uns dies. 
JS. Malauradament el parc 
d’habitatges propi per atendre 
aquests casos és molt limitat, 
malgrat que l’hem fet créixer en 
els dos últims mandats. Ara per 
ara, disposem de 12 habitatges 
de propietat, una dotzena més 
amb cessió d’ús i 10 pisos de 
mediació, però tenim al voltant 
de quaranta famílies a la mesa 
d’emergència habitacional en 
llista d’espera. 
Quina és la solució a aquesta 
greu situació?
MS. La solució passa per obligar 

legalment les entitats bancàries i 
els gran tenidors a oferir lloguers 
socials, tal com recull la Llei d’Ha-
bitatge aprovada pel Parlament 
de Catalunya. Si no avancem en 
aquesta línia, el futur immediat es 
presenta molt cru, perquè la crisi 
provocada per la pandèmia ha 
agreujat la situació de les famílies 
vulnerables.
JS. Em temo que en els propers 
mesos necessitarem el suport 
de la ciutadania a l’hora d’orga-
nitzar accions de resistència per 
evitar desnonaments al costat de 
la PAH Montcada, un col·lectiu 
amb el qual treballem colze a col-
ze i que està fent una gran tasca 
en suport als afectats | PA
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TESTIMONIS

Famílies vivint 
amb l’angoixa de 
ser desnonades
Tres veïnes de la Ribera expliquen la seva experiència

PLATAFORMA D’AFECTATS

La PAH ofereix assessorament i 
promou accions de resistència
El col·lectiu reclama lloguers socials assequibles per a les persones sense recursos

Cada dijous a la tarda la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) de Montcada es reuneix 
al Kursaal (Masia, 39) per aten-
dre les persones que necessiten 
assessorament i també per fer 
seguiment dels diferents casos de 
desnonament dels quals tenen co-
neixement. 
Els integrants del col·lectiu patei-
xen o han patit la problemàtica i 
comparteixen el neguit de viure 
amb l’amenaça de perdre la seva 
llar. És per això que quan hi ha un 
avís de llençament, els membres 
de la PAH Montcada no triguen 
a posar-se la samarreta verda que 
els identifi ca com a col·lectiu i a 
desplaçar-se fi ns al domicili afec-

tat per donar suport als inquilins 
i fer resistència pacífi ca. La seva 
militància no només es limita al 
municipi, també n’hi ha qui par-
ticipa en accions convocades per 
altres PAH del territori. Els casos 
als quals en dona suport són els 
que afecten ocupacions de pisos 
de bancs o grans tenidors, mai in-
tervenen si es tracta de domicilis 
particulars. 

Demandes. El balanç de les mobi-
litzacions fetes en els darrers me-
sos per la Plafatorma a Montcada 
és molt satisfactori ja que cap dels 
intents de desnonaments en què 
ha fet acte de presència s’ha exe-
cutat, en bona part gràcies a les 
gestions fetes per l’Ofi cina Local 

d’Habitatge i Serveis Socials. La 
relació entre la PAH i l’Ajunta-
ment és d’estreta col·laboració, 
com ha explicat el portaveu del 
col·lectiu, Juan Manuel Moya: 
“Compartim informació sobre 
els casos que ens arriben i anem 
a l’una per intentar frenar el 
desallotjament, cosa que no 
passa a d’altres municipis”.
Conscient que la problemàtica 
habitacional s’agreujarà ens els 
propers mesos, la PAH Mont-
cada reclama que es respecti la 
moratòria de l’Estat per frenar els 
desnonaments de les famílies vul-
nerables i que els afectats puguin 
accedir a lloguers socials assequi-
bles, d’acord amb la situació eco-
nòmica de cada família. 

Pilar Abián | Redacció

Els bancs propietaris 
dels habitatges 
es neguen a oferir 
lloguers socials, 
tot i tractar-se de 
famílies vulnerables

D’esquerra a dreta, Luz Divina Augusto, Sandra Albino i Rosa Augusto, a la plaça de la Ribera, el barri on viuen

Les vides de Sandra Albino i 
les germanes Luz Divina i Rosa 
Augusto tenen molts punts en 
comú. Les tres són veïnes del 
barri de la Ribera i viuen amb 
la incertesa de no saber quin dia 
les poden fer fora de casa. Amb 
les seves respectives famílies, van 
ocupar fa anys pisos buits propie-
tat d’entitats bancàries, alguns dels 
quals ara són en mans de fons vol-
tor com Divarian. 
Asseguren que ho van fer per 
necessitat, davant la manca de 
recursos econòmics i la impos-
sibilitat de fer front als lloguers 
que estaven pagant, i reclamen 
a la propietat que els permeti 
continuar a l’habitatge a canvi 
d’un lloguer social, ja que només 
perceben la Renda Garantida de 
Ciutadania.
Els bancs, de moment, tanquen 
la porta a aquesta opció i inten-
ten que els ocupants abandonin 
el pis a canvi d’una compensació 
econòmica. “A mi m’ha ofert 
fi ns a 10.000 euros, però jo el 
que vull és un lloguer social” 
explica Sandra, mare soltera que 
s’ha criat al barri i que té al seu 
càrrec dos fi lls menors, un d’ells 
amb discapacitat. Luz Divina, 

que és vídua i viu sola, també 
ha rebutjat cobrar per marxar: 
“Aquesta no és la solució; el 
que necessitem és un habitatge 
a un preu assequible que po-
guem pagar”. 
Del mateix parer és Rosa. “Tinc 
tres fi lls –explica– i les dues 
noies pateixen una malaltia 
minoritària amb una discapa-
citat reconeguda del 65%; vaig 
haver d’ocupar el pis perquè 
no tenia cap més opció, abans 
tot el que cobrava era per pa-
gar el lloguer”.

Intents reiterats. Les tres dones 
han patit diversos intents de des-
nonament. Sandra, un total de 
nou des que va entrar a ocupar 
el pis l’any 2018, si bé fi ns ara 
s’han aturat als jutjats gràcies a 
les gestions de l’Ofi cina Local 
d’Habitatge i dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament. “Malgrat tot, 
l’angoixa és molt gran, perquè 
mai no saps què passarà i els 
nervis no et deixen respirar”, 
comenta. 
Luz Divina, en canvi, ha patit 
dos intents frustrats de desallot-
jament amb presència policial, el 
darrer, a l’abril, durant el qual va 
sofrir una crisi nerviosa. 

Dani Font | La Ribera

En el cas de Rosa, l’experiència 
més dura va ser quan la comiti-
va judicial es va presentar a casa 
mentre ella es trobava a l’hospi-
tal, on havien ingressat una de 
les seves fi lles. Quan el marit va 
informar els representants del 
jutjat que al pis hi vivien menors, 
el desnonament es va aturar. 
Precisament l’angoixa que pro-
voca en els adults cada intent de 
desallotjament també és compar-
tida pels infants. “Els meus fi lls 
no paren de preguntar què 
passarà, si haurem de marxar 
i on anirem”, comenta Sandra.

Futur incert. A l’espera que en 
qualsevol moment els arribi una 
nova ordre de desnonament 
–l’única que té una data fi xada 
és Rosa, per al 30 de gener del 
2023–, les tres famílies asseguren 

no tenir cap alternativa a la vista. 
“Ens diuen que tinguem un 
pla B, però està clar que si el 
tinguéssim, no estaríem aquí 
vivint en constant neguit”, la-
menta Rosa tot recordant que les 
tres tenen la Taula d’emergència 
aprovada i han fet el llarg reguit-
zell de tràmits requerits per inten-
tar accedir a un habitatge social, 
de moment, sense èxit. 
Rosa, Luz Divina i Sandra no 
estan soles en la seva lluita, 
compten amb el suport del Ser-
vei d’Intermediació en Deutes 
de l’Habitatge (SIDH), que els 
ofereix l’Ajuntament i de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) de Montcada. De fet, ar-
ran la seva experiència, formen 
part de la PAH i ajuden altres 
persones que estan en la seva 
situació, compartint informació i 

participant en accions de resistèn-
cia per evitar desnonaments. 
“Gràcies a la Plataforma, enca-
ra seguim al pis; qualsevol que 
ho necessiti, que no dubti a ve-
nir a la PAH”, assegura Sandra.
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Els alguns dels casos, 
els inquilins acumulen 
prop de deu intents de 
desallotjament



04 2a quinzena | Juliol/ Agost 202204 Notícies

Notícies L’ESTANY DE GALLECS
Avancen les obres d’urbanització 
del sector amb la construcció 
de la xarxa de clavegueram 

PÀG. 9

En el moment de tancar aques-
ta edició, el govern local havia 
de donar compte al Ple de ju-
liol del protocol signat entre el 
Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i 
els ajuntaments de Montcada i 
Reixac, Cerdanyola del Vallès 
i Ripollet, per a la construcció 
del nou hospital Ernest Lluch. 
L’acord que vincula les parts 
s’estén fi ns al 31 de desembre 
del 2025 i es podrà prorrogar 
per quatre anys més. Precisa-
ment la posada en funciona-
ment del nou equipament –que 
es preveu ubicar al bell-mig dels 
tres municipis, al solar de l’anti-
ga fàbrica Redosa, davant dels 
blocs Sivis– es fi xa per al 2029. 
Per a l’execució del projecte 
serà necessari modifi car el Pla 
General Municipal (PGM) de 
tot el sòl en què es construirà 
l’hospital. La proposta d’ubica-
ció de l’equipament sanitari re-
querirà a l’entorn d’uns 35.000 
o 40.000 m2 de sostre edifi cable, 
i seran els ajuntaments els que 
hauran de garantir que el ter-
reny disposi de tots els serveis 
urbanístics bàsics adequats a la 
construcció projectada.

Finalitat. L’objectiu del futur 
centre sanitari és millorar la 

prestació de serveis d’atenció a 
la salut al Vallès Occidental i, en 
concret, a la seva àrea est-sud. 
L’equipament es concep com 
un hospital de proximitat per 
a l’atenció especialitzada i in-
termèdia potent, amb un servei 
d’urgències resolutiu, destinat a 
atendre uns 176.000 habitants i 
quedarà integrat en l’estructura 
assistencial del Consorci Cor-
poració Sanitària del Parc Taulí.
El projecte garantirà una co-
bertura més àmplia a la regió 
sanitària amb més densitat de 
població de tot Catalunya, que 
és la Metropolitana Nord. 
La construcció del centre ve a 
satisfer una reivindicació histò-
rica del territori llargament de-
mandada per entitats i residents 
dels municipis, així com pels 
ajuntaments.

SALUT PÚBLICA

Acord entre les institucions per a la 
construcció de l’Hospital Ernest Lluch
El futur equipament pretén satisfer una reivindicació històrica del territori i està previst que entri en funcionament l’any 2029

Dani Font | Redacció
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L’hospital es preveu 
ubicar al bell-mig 
dels tres municipis, 
al solar de l’antiga 
fàbrica Redosa 

L’equipament requerirà 
disposar d’entre 
35.000 o 40.000 m² 
de sostre edifi cable

La lluita ciutadana per la re-
cuperació de les urgències 
nocturnes al CAP Montcada es 
manté viva després d’11 anys. 
El 15 de juliol, la Taula per la 
Salut va organitzar un sopar de 
germanor per constatar que no 
llença la tovallola i per recla-
mar que es compleixi l’acord 
inclòs al pacte entre ECP i el 
govern de la Generalitat –for-
mat per ERC i Junts– signat al 
mes de desembre i que va pro-
piciar el suport dels comuns 
als pressupostos autonòmics.
“Ja han passat sis mesos i 
l’acord no s’està complint, no 

entenem perquè es triga tant a 
fer-ho”, va manifestar a La Veu 
un dels portaveus de la Taula 
per la Salut, José M. Guerra. El 
col·lectiu considera que Mont-
cada es mereix recuperar el 
servei i que la futura construc-
ció de l’hospital Ernest Lluch no 
ha de ser l’excusa per ignorar 
les reclamacions locals. “La 
nostra prioritat és una bona 
atenció primària i l’aposta per 
una sanitat pública de quali-
tat”, va afegir Guerra.

Comunicat de Junts. El por-
taveu de la Taula no va voler 

valorar el comunicat de Junts 
x Montcada, en què nega que 
existeixi cap acord entre el go-
vern de la Generalitat i ECP per 
reobrir les urgències nocturnes. 
En el seu escrit, Junts insta l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
i el seu partit a aclarir “si el que 
realment es va signar era el 
compromís de reobertura o la 
realització d’un estudi de via-
bilitat del servei”. D’altra ban-
da, Junts fa una crida a totes 
les forces polítiques del munici-
pi i a la pròpia Taula a treballar 
plegades per fer realitat el pro-
jecte de l’hospital | PA

La Taula per la Salut torna a reclamar a la 
Generalitat reobrir les urgències nocturnes
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Els CAP reduiran 
els seus horaris 
durant l’agost

Els serveis d’atenció primària 
adaptaran un any més els seus 
horaris durant el mes d’agost. 
Entre l’1 d’agost i el 2 de se-
tembre, les visites del consultori 
Can Sant Joan es redirigiran al 
CAP Montcada. Pel que fa al 
CAP Les Indianes, l’horari de 
servei es concentarà al matí, de 
8 a 15h. Aquesta reducció horà-
ria és una pràctica habitual en 
els mesos d’estiu, atès que, se-
gons fonts del Departament de 
Salut, en el període estival baixa 
de forma signifi cativa el nombre 
de visites als centres sanitaris 
d’atenció primària. 

Sense interrupció. No hi haurà 
canvis d’horaris per a la resta 
de serveis. El CAP Montcada 
continuarà atenent la població 
entre les 8 i les 20h, de dilluns a 
divendres no festius, mentre que 
el Punt d’Atenció Continuada 
Montcada i Reixac, ubicat al pro-
pi CAP, atendrà de 20h a 24h, 
de dilluns a divendres. Fora 
d’aquests horaris, la població 
podrà adreçar-se al CUAP de 
Cerdanyola-Ripollet o al de Ca-
sernes, a Barcelona.

Dani Font | Redacció

La llacuna de Mas Duran pre-
senta aquests dies un aspecte 
inusual, pràcticament sense 
aigua. La baixada del nivell 
freàtic i l’absència de pluja han 
deixat al descobert el llit de 
l’espai, un fet que no s’havia 
donat mai fi ns ara. Els motius 
d’aquesta situació encara no 
s’han aclarit, si bé confl ueixen 
diferents circumstàncies, com 
ara la sequera persistent fruit 
del canvi climàtic i possibles 
fi ltracions en la base d’argila 
impermeable que va donar peu 
a la creació de la llacuna en la 
segona meitat del segle passat.

Futur incert. Ara per ara, l’Ajun-
tament, com a responsable de 
l’espai, no sap del cert quin serà 
el futur d’aquest espai natural. 
“Hem d’esperar que s’acabi 
aquest episodi de calor, ne-
tejar-la i fer un seguiment 
per veure si es recupera o 

no” ha assenyalat el regidor de 
Medi Natural Oriol Serratusell 
(ECP). L’edil ha descartat que 
l’aigua extreta de la llacuna per 
apagar els incendis d’inicis de 
juliol estigui relacionada amb la 
situació actual, ja què la quanti-

tata d’aigua extreta no van ser 
signifi cativa. Des de Medi Na-
tural s’ha encarregat a una em-
presa la neteja del llit fl uvial i la 
retirada dels residus acumulats, 
així com els peixos i tortugues 
invasores abandonats al recinte, 

la majoria dels quals han mort. 
L’abandonament d’animals, que 
no està permès, és una de les 
pràctiques que més afecta el va-
lor ecològic de la llacuna i la seva 
fauna autòctona formada per 
amfi bis, rèptils i ocells.

MEDI NATURAL

Preocupa la situació en què es 
troba la llacuna de Mas Duran
L’aspecte desolador actual pot ser fruit de la sequera extrema i de possibles fi ltracions en la base d’argila
P. Abián/ D. Font | Mas Duran

Aspecte que presentava la llacuna a l’inici del mes de juliol des d’un dels punts d’osbervatori d’aus que hi ha al seu voltant
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MOBILITAT

La consellera de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya, 
Laura Vilagrà (ERC), va ser 
rebuda el 12 de juliol pel go-
vern municipal en el marc de 
la roda de visites que està fent 
arreu del territori. Vilagrà es va 
reunir amb l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i els presidents 
d’àrea de l’Ajuntament i va 
prendre nota de les demandes 
del municipi en matèria de sa-
nitat, mobilitat, erradicació del 
barraquisme al Pla del Besòs, 
habitatge social i fi nançament, 
peticions que es va comprome-
tre a traslladar al govern de la 
Generalitat.

“Des de Presidència la nostra 
missió consisteix a canalitzar i 
impulsar les peticions del mu-
nicipalisme”, va dir la conselle-
ra, tot posant en valor la tasca 
que fan els ajuntaments i la im-
portància que hi hagi una relació 
directa i estreta amb el govern 
autonòmic. 
“Moltes de les polítiques pú-
bliques de la Generalitat es 
fan a través de les corporaci-
ons locals, un exemple seria 
el contracte social que acabem 
de signar amb els municipis 
de més de 20.000 habitants”, 
va afegir Vilagrà. L’esmentat 
contracte té com a objectiu ga-
rantir l’atenció a les persones en 

situació d’especial necessitat. La 
consellera va reconèixer que els 
consistoris necessiten disposar de 
més fi nançament per abordar les 
problemàtiques socials que han 
anat assumint amb el temps, tot i 
no tenir-ne delegades les compe-
tències directes. 
“Som conscients que hi ha mol-
tes necessitats a cobrir i hem 
intentat augmentar l’aportació 
en inversions, però nosaltres 
també tenim moltes limita-
cions perquè la despesa en 
salut, drets socials i educació 
també s’ha incrementat força i 
difi culta que poguem donar al 
món local el fi nançament que 
voldríem”, va dir Vilagrà.

POLÍTICA

El govern rep la consellera de 
la Presidència en visita ofi cial
Laura Vilagrà es reuneix amb l’alcaldessa i els presidents d’àrea de l’Ajuntament

Pilar Abián | Montcada
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La consellera, al centre de la imatge, va atendre els mitjans de comunicació acompanyada de l’alcaldessa i del primer tinent d’alcaldessa
SUCCESSOS

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confi r-
mat els 21 anys de presó imposats a principi d’any pel Tribunal 
del Jurat de l’Audiència de Barcelona a l’home que l’1 de juny 
del 2019 va assassinar el company de la seva exparella al barri 
de Terra Nostra, després de clavar-li 118 ganivetades i tallar-li 
els genitals. A més de la pena de presó, el tribunal confi rma 
que el condemnat haurà d’indemnitzar amb 187.000 euros la 
parella del fi nat i amb 119.000 euros la família, que resideix a 
Veneçuela. La sentència va considerar provat que l’agressor, que 
aleshores tenia 26 anys, va intentar atacar la dona amb qui havia 
tingut una relació i que el seu acompanyant es va interposar en 
el seu camí. Els fets van passar a l’avinguda de Terra Nostra, da-
vant de l’Alzina, a mig matí i a la vista de nombrosos testimonis. 
Al judici celebrat el novembre passat a l’Audiència de Barcelona,   
el condemnat va al·legar patir esquizofrènia | PA

Confi rmada la sentència de 21 anys 
de presó per l’assassinat d’un home

El darrer tram de carril bici de 150 metres de l’N-150 s’acabarà 
en les properes setmanes i unirà la xarxa ciclable ja existent en 
paral·lel al vial fi ns al Coll de Montcada. A més, s’ha construït 
un carril bici secundari que recorre l’interior del polígon. Amb 
aquesta intervenció quedarà fi nalitzada l’anella cívica que dona 
la volta al Turó i ofereix una alternativa de mobilitat sostenible en-
tre els barris. Les obres han tingut una durada de quatre mesos 
amb un cost de prop dels 270.000 euros, fi nançats pel consistori 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona | DF

Gairebé a punt, el darrer tram de 
carril bici paral·lel a la Nacional 150
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CIDOPersones, la solució que t’envia 
la informació pública que t’interessa

Vols rebre una alerta quan alguna 
administració pública obri un procés 
de selecció que encaixi amb el teu 
per  l? O quan s’obri el termini per 
demanar la subvenció que necessites? 
Vols conèixer les ordenances del teu 
municipi? Tot això i molt més és possible 
gràcies a CIDOPersones, un servei gratuït 
del Cercador d’Informació i Documentació 
O  cials de la Diputació de Barcelona.

Només cal que accedeixis a https://cido.diba.cat/subscripcio-
cido-persones, emplenis un formulari senzill i seleccionis 
aquelles opcions que t’interessin. Rebràs les alertes a la teva 
adreça electrònica cada cop que hi hagi informació que respongui 
al teu per  l.
CIDOPersones genera automàticament alertes dels ajuts que es 
poden demanar a qualsevol institució que doni servei al territori; 
alertes sobre ofertes de treball del sector públic pròximes al 
teu municipi de residència o que incloguin places reservades a 
persones amb discapacitat, a dones, a persones a l’atur, a joves, 
a persones en situació de vulnerabilitat, a titulats universitaris 
o a personal d’investigació i recerca. I, també, t’informa sobre la 
regulació de la normativa de l’àmbit social.
A més de facilitar l’accés a les necessitats d’informació pública 

que pugui tenir cada ciutadà, CIDOPersones incorpora un 
sistema que relaciona els 947 municipis de Catalunya amb 
més de 5.500 institucions, entre les quals, les administracions 
públiques d’àmbit estatal, autonòmic i local, així com d’altres 
institucions del sector públic.
Subscriu-te a CIDOPersones i rebràs un correu electrònic 
amb diferents recursos personalitzats d’acord amb les 
teves necessitats!
El Cercador d’Informació i Documentació O  cials (CIDO) és 
un servei de la Diputació de Barcelona que facilita l’accés a 
la informació o  cial de les administracions catalanes i de les 
entitats del sector públic. Aquest cercador garanteix el dret i 
l’accessibilitat a la informació pública dels ciutadans, de forma 
fàcil, ràpida i gratuïta.

Publireportatge



08 2a quinzena | Juliol/ Agost 202208 Publicitat

estiu!

Projecte finançat amb els pressupostos participatius 2022 (àmbit social).

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2021-2022
M O N T C A D A  P A R T I C I P A

Totes les activitats a 
www.montcada.cat/holaestiu

De l’1 al 28 d’agost de 2022
De dilluns a dijous, de 18 a 20 h

Espai de joc i aprenentatge per als més petits. 
Activitats amb racons i materials de joc,
jocs de taula, atelier creatiu, programació 
d’activitats...  per promoure els vincles,
el joc compartit i la creativitat.

@aprenentambtu

Per a infants i joves entre 6 i 12 anys i les seves famílies

PROGRAMA
• Hissada de la senyera

• PARLAMENTS OFICIALS. 
A càrrec de l’alcaldessa, 
Laura Campos, 
i del montcadenc 
i productor de cinema
Albert Espel 

• Actuació musical, a càrrec 
del violoncel·lista Joan Riera 
i del violinista Séyédou-Joan 
Diallo Jaén

• Ofrena floral del consistori

Diumenge 11
de setembre
de 2022

DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA

Plaça de l’Església, 10 h
ACTE INSTITUCIONAL

Carrer Reixagó, 5 (Can Sant Joan) • Tel. 935 643 001

Centre 
de Formació d’Adults
de Montcada i Reixac

INFORMACIÓ De dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
Divendres, de 10 a 12 h

Al mateix centre:
www.agora.xtec.cat/cfa-montcada
A la web:

Matrícula oberta
2022/2023
Curs

Inscripcions a partir del 2 de setembre

Oferta formativa
 Graduat en Educació Secundària 

(ESO)

 Preparació a les proves d’accés a 

Cicles Formatius de Grau Mitjà  

i Grau Superior

 Català inicial (A1 del Marc Europeu 

de les llengües)

 Informàtica: acreditació ACTIC 

bàsic, mitjà i avançat

 Anglès: Inicial, A1, A2.1 i A2.2 

(certificats homologats pel Marc 

Europeu de les llengües)

 Llengua castellana (Spanish 

lessons): Inicial, A1, A2 i B1

 Aprendre a llegir i escriure

 Perfeccionament de la 

lectoescriptura
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Les obres d’urbanització 
avancen a bon ritme
L’actuació va començar fa dos mesos i costarà 2,2 milions 

Pilar Abián | L’Estany de Gallecs

L’ESTANY DE GALLECS

“Tot i les molèsties puntuals, 
estem contents de com està 
anant l’execució del projecte; 
per fi  s’està fent realitat allò 
que desitjavem des de fa molts 
anys”.  Aquestes són les im-
pressions del president de l’AV 
L’Estany de Gallecs, Francesc 
Cardona, dos mesos després de 
l’inici de les obres d’urbanitza-
ció del sector, on hi ha una sei-
xantena de parcel·les. L’empresa 
encarregada del projecte ja està 
instal·lant el clavegueram i ar-
ranjant els carrers. En paral·lel, 
el ritme de pagament també és 
satisfactori, segons fons muni-
cipals; els propietaris han pagat 
la segona quota del cost total 
que els correspon assumir per 
les obres –2,2 milions d’euros–, 
que es preveu estiguin enllesti-
des abans de l’estiu vinent. 
“Vull posar en valor l’esforç 
i sacrifi ci que suposa per als 
veïns assumir el projecte i, en 
especial, el paper de l’AV per 
promoure la col·laboració i el 

treball en equip amb l’Ajun-
tament”, ha manifestat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). 
Segons ha assenyalat l’edil, 
l’Estany de Gallecs és un exem-
ple per a d’altres urbanitzacions 
del municipi pendents de regu-
larització i també per a la resta 
del territori. “Aquesta és una 
assignatura pendent a Cata-
lunya, on hi ha molt poques 
d’urbanitzacions en procés 
de consolidació, per això és 
tan important el que s’està 
fent aquí”, ha afegit Sánchez.

Les obres acabaran abans del proper estiu
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La Policia Local de Montcada i 
Reixac i el Seprona de la Guàr-
dia Civil investiguen l’origen 
dels 300 caps de bestiar –ovelles i 
cabres– que van ser decomissats 
el 15 de juliol a l’assentament de 
barraques del Pla del Besòs. Se-
gons fons policials, estaven des-
tinats a la venda directa i fora 
del circuit legal a persones de la 
comunitat musulmana amb mo-
tiu de la Festa del Xai, una de 
les celebracions religioses més 
importants del seu calendari. De 
moment, hi ha set persones im-
putades per un presumpte delic-
te contra la salut pública i per un 
altre de maltractament animal. 
L’alerta la va donar un veí que 
va trucar a la Policia Local, avi-
sant que un camió estava descar-
regant un ramat a la zona. Amb 
l’ajut del Seprona, els agents van 
comprovar la presència de xais 
al maleter d’un cotxe i van de-
cidir entrar a les parcel·les on es 
trobaven la resta d’animals, que 

no tenien cap certifi cat veterina-
ri, ni codi de procedència. 

Quarantena. L’Ajuntament s’ha 
fet càrrec de la cura i el mante-
niment del ramat a l’espera de 
traslladar-lo a una explotació 
ramadera que se n’ocupi.  Vete-
rinaris del departament d’Agri-
cultura de la Generalitat han 
examinat els exemplars incau-
tats per comprovar el seu estat 

de salut i estaran 28 o 30 dies 
en quarantena segons ha indicat 
l’edil de Medi Natural Oriol Ser-
ratusell (ECP). 
Durant la inspecció també es va 
trobar una fossa amb vísceres i 
altres restes d’animals que serà 
netejada la mateixa empresa ra-
madera contractada. La Policia 
Local va obrir diligència de tots 
aquests fets, que ja han arribat a 
mans del jutjat. 

INTERVENCIÓ POLICIAL

Decomissats prop de 300 caps 
de bestiar al Pla del Besòs
La Policia Local i el Seprona investiguen la procedència dels animals requisats

L. Grau /D. Font | Redacció

Alguns dels xais requisats per la Policia Local i el Seprona a l’assentament del Pla del Besòs
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MONTCADA 
I REIXAC 

2022-2023

CURSOS 
I TALLERS

MUNICIPALS

Organitzen:

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

Casino de Terra Nostra,

Centre Cívic L’Alzina 

i Centre Cívic La Ribera:

https://lalzina.miram.cloud
Centre Cívic Can Cuiàs:

https://cancuias.miram.cloud

Inscripcions a partir 
del 12 de setembre.
Les inscripcions 
als cursos del Casal 
de Gent Gran Casa 
de la Mina comencen
el 7 de setembre 
i les d’Esports, 
l’1 de setembre.

Col·labora:
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Majoritàriament, tots els actes es fan a la 
plaça del Poble i els organitza l’AV Terra 
Nostra. Les activitats que es realitzen en 
altres emplaçaments o les organitzen 

programa.

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
18.30 h.  Lliurament de premis del 
concurs de cartells i de dibuix 
de Festa Major
Organitzen: AV Terra Nostra i Escola Mitja 
Costa
21.30 h. Pregó de Festa Major 
A càrrec d’Eva Nieto, ballarina i directora 
de l’Escola de dansa Eva Nieto
22 h. Concurs de pastissos

22 h. Sopar de germanor

23 h. Bingo popular

1 h. Sessió de DJ

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
10 h. Torneig de futbol, per a grans 
i petits
Lloc: Estadi de futbol de la Ferreria
10 h. Modelisme Ferroviari
Lloc: Casino de Terra Nostra
Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril 

12 h. Roller jams
Organitzen: AV Terra Nostra i Roller Jams
De 12 a 14 h. Concurs de paelles
Inscripcions i bases del concurs, al bar de 
les festes
17 h. Masterclass de zumba
A càrrec d’Ángel Peramos i Muriel Pascual
18 h. Berenar infantil
A càrrec de La Alameda
Organitzen: AV Terra Nostra i La Alameda
18.30 h. Festa de l’escuma

21 h. Lliurament de premis del 
torneig de futbol de Festa Major

21.30 h. Els globus dels desitjos
Amb música en directe, a càrrec de Santi 
Gozálbez i Paula Delgado

DILLUNS 5 I DIMARTS 6
DE SETEMBRE
De 18 a 20 h. Activitats infantils 
i juvenils

DIMECRES 7 DE SETEMBRE
De 18 a 20 h. Activitats infantils 
i juvenils

18 h. Taller de surfkate
Inscripcions, al bar de les festes

DIJOUS 8 DE SETEMBRE
12 h. 
Lloc:  Església de Santa Maria
De 18 a 20 h. Activitats infantils 
i juvenils

11 h.
13.30 h. Sardinada musical
A càrrec de Leyla Covers
17.30 h. Disco infantil

18 h. Berenar infantil
A càrrec de Merka Terra Nostra
Organitzen: AV Terra Nostra i Merka Terra 
Nostra
18 h. Masterclass de country

20.30 h. Actuació dels Gegants de 
Montcada i Reixac

a l’estació de tren de Terra Nostra
21 h. Festa del Fanalet
Estació de tren de Terra Nostra
Organitza: AV Terra Nostra
Col·laboren: Renfe i Adif 
21.30 h. Correfoc
A càrrec de la colla de Drac i Diables 
de Can Sant Joan
23 h. Concert, amb Los Caipirinhas 
Rumberus

1.30 h. Sessió de DJ

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
10 h. Torneig de futbol
Lloc: Estadi de futbol de la Ferreria
10 h. Modelisme Ferroviari
Casino de Terra Nostra
Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril 
11 h. Bicicletada popular
Organitzen: AV Terra Nostra i Action Bikes

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
21 h. Nit boja

0.30 h. 
2 h. Sessió de DJ

DISSABTE 10 SETEMBRE
10 h. La Milla Urbana
Sortida: plaça del Poble
13.30 h. Concurs d’all i oli fet a mà

14 h. Botifarrada popular
Preu: 2 euros. Tiquets a la venda al bar de 
les festes (aforament limitat)
17.30 h. Berenar infantil
Organitzen: AV Terra Nostra i Jardins
el Palau
18 h. Taller de salsa i bachata en línia
A càrrec de Paco, el del cole
19 h. Taller de ball de saló llatí
A càrrec de l’Escola de dansa Eva Nieto
22 h. Tribal&Flames Torches up
A càrrec d’India Carolin
22.30 h. Disco mòbil 

1.30 h. Sessió de DJ

DIUMENGE 11  DE SETEMBRE
8.30 h. Caminada matinal
Sortida: plaça del Poble
Organitzen: AV Terra Nostra i Centre 
Excursionista El Cim

10 h. Trobada de puntaires
Organitzen: AV Terra Nostra i l’Associació 
de Puntaires Terra Nostra
11 h. Escacs

11 h. Tornejos de 3x3 de futbol i de 
tennis taula

12 h. Actuació dels Castellers de 
Montcada i Reixac

14 h. Fideuà popular
Preu: 4 euros. Tiquets a la venda al bar de 
les festes (aforament limitat)
Organitzen: AV Terra Nostra i Ilustres 
ignorantes
17 h. Circuit caní

17 h. 
17.30 h. Berenar infantil

18 h. Ball de gitanes

19 h. Sardanes
Organitza: Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra
21 h. Havaneres
A càrrec de l’Espingari
22 h. Rom cremat

23 h. Fi de festes
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Societat
laveu.cat/societat

TORNA LA PINK RUN MIR
Ja són obertes les inscripcions a la cursa 
solidària, que tindrà lloc el 16 d’octubre

PÀGINA 13

NOVA INICIATIVA

El comerç estrena logo i imatge per 
promoure el consum de proximitat
‘FEM comerç, FEM barri, FEM 
Montcada’ és la nova marca del 
comerç local, que es va presen-
tar en societat el 14 de juliol en 
un acte a la plaça de l’Església, 
que va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), el regidor de Comerç i 
Turisme, Salva Serratosa (ERC), 
i representants del teixit comer-
cial. Els nous elements es van 
mostrar a la ciutadania per mitjà 
d’un dibuix en 3D, a càrrec de 
l’artista Toni Ortiz, que va anar 
realitzant al terra durant tot el 
dia. Un cop acabat, el públic as-
sistent es va poder fer una foto-
grafi a amb aquesta inèdita imat-
ge des del balcó de l’Auditori.

Procés participatiu. Amb aquesta 
presentació culmina la creació 
d’una marca per al comerç local, 
un projecte que va començar a 
principi de juny amb un procés 
participatiu, durant el qual es va 
convidar els comerciants locals 
a presentar suggeriments i ide-
es per a la marca i el lema. S’hi 
van presentar una vintena de 
propostes i un jurat format per 
professionals de la comunicació i 
representants de les associacions 
de comerciants es va encarregar 
de fer-ne una tria. Un total de 72 
establiments va votar, per mitjà 

del nou canal de Whatsapp del 
comerç local, i va escollir el lema 
guanyador. A partir d’aquesta 
frase identifi cadora, una disse-
nyadora gràfi ca va donar forma 
a la marca. Aquesta acció s’ha 
realitzat amb el suport del pro-
grama Apropa’t, de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.

Valoracions. “Buscàvem una 
marca que englobés tot el co-
merç de Montcada i, després 
del procés participatiu, n’han 
sortit una imatge i un lema 
molt potents que ens poden do-
nar molt de joc”, va comentar 
Serratosa. “L’objectiu d’aques-
ta iniciativa és incentivar el co-
merç local, donar-lo a conèixer 

i promoure el consum de pro-
ximitat”, va explicar l’alcaldes-
sa. D’altra banda, la presidenta 
de Montcada Centre Comerç, 
Helena Abril, va valorar positi-
vament el projecte. “Sempre do-
narem suport a iniciatives per 
fomentar el comerç local”, va 
dir, tot advertint “esperem que 
no es quedi només en un lema 
i es realitzin accions que ens 
ajudin, perquè ho necessitem 
molt”.

Sílvia Alquézar | Montcada
L’Ajuntament ha 
impulsat un procés 
participatiu amb el 
teixit comercial per 
escollir la nova marca 
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‘FEM comerç, FEM barri, FEM Montcada’ es va presentar a la ciutadania per mitjà d’un dibuix en 3D de l’artista Toni Ortiz

El públic assistent es va poder fer fotografi es molt originals gràcies a l’efecte en tres dimensions de la pintura amb el nou lema del comerç

VÍDEO A LAVEU.CAT

Els comerciants, 
contents amb el 
projecte, tot i que 
esperen que vagi 
acompanyat d’accions

D’esquerra a dreta, Laura Campos, Salva Serratosa i Helena Abril
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L’associació Sin Teta Hay Para-
íso (STHP) ha obert el termini 
d’inscripció per a la 5a edició de 
la cursa-caminada solidària Pink 
Run MiR, que tindrà lloc el 16 
d’octubre davant del pavelló Mi-
quel Poblet (10h). L’entitat abor-
da amb il·lusió la recuperació 
d’aquest esdeveniment –suspès 
els dos anys anteriors a causa de 
la pandèmia–, que té per objec-
tiu recaptar fons per a l’Institut 
d’Oncologia de l’Hospital Vall 
d’Hebron. Enguany, els cartells i 

fulls de mà llueixen una marga-
rida en record de la presidenta 
de l’entitat, Marga Rodríguez, 
que va morir a principi de 2020 
a conseqüència d’un càncer. 
“D’aquesta manera, volem 
recordar la nostra amiga, que 
tants esforços va dedicar a 
l’entitat”, ha afegit Muñoz. 
La Pink Run incorpora força 
novetats per atraure nou públic. 
A més de les sessions de zumba, 
perruqueria, pintacares i fotocol, 
hi haurà una sessió de jumping, 
un esport aeròbic que es realitza 

sobre un llit elàstic. A més, dos 
bars de Montcada –Coffee Spirit 
i Manhattan–col·laboraran amb 
la Pink, oferint esmorzars i tapes 
solidàries. Amb motiu del desè 
aniversari de STHP, també se 
sortejarà un cap de setmana en 
un SPA per a dues persones entre 
els inscrits a l’esdeveniment.
Les inscripcions ja es poden a 
través del web de la cursa fi ns a 
exhaurir les places (1.500). L’ac-
te compta amb el suport de la Jo-
ventut Atlètica Montcada (JAM) 
i l’Ajuntament. 

CURSA SOLIDÀRIA

Sin Teta Hay Paraíso recupera la iniciativa després de dos anys de pandèmia

Obertes les inscripcions de 
la cinquena Pink Run MiR 

La darrera edició de la cursa-caminada Pink Run MiR, feta el 2019, va recaptar 18.000 euros i va reunir més de mil participants
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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

Es recupera la tradició de Sant Cristòfol
Una trentena de cotxes i motocicletes va participar el passat 10 de juliol en la benedicció de vehicles antics, 
una tradició que ha recuperat l’Associació Amics dels Clàssics, coincidint amb el dia de Sant Cristòfol, el 
patró dels automobilistes i protector dels viatgers. La concentració dels vehicles participants es va fer davant 
del pavelló, des d’on va començar un recorregut que va fi nalitzar davant l’església de Santa Engràcia. Allà el 
mossèn Joan Ferrero va beneir, un per un, els diferents vehicles, que havien de tenir una antiguitat mínima 
de 25 anys. L’entitat ha fet un balanç positiu de l’activitat, però de cara a l’any vinent, estudiarà la possibilitat 
d’obrir la convocatòria a vehicles més moderns. “Hem decidit recuperar aquesta tradició perquè a molts 
altres municipis ja es fa i creiem que és un bon motiu per retrobar-nos i ampliar el calendari d’activitats 
que fem”, va manifestar Jordi Aguilar, secretari dels Amics dels Clàssics | SA
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Laura Grau | Redacció

ANUNCI

Anunci de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, de les bases reguladores 
de la subvenció per la dinamització comercial 2022.
El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió de data 30 de juny 
de 2022, va acordar:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la subvenció per la 
dinamització Comercial. 

SEGON. Publicar l’anunci relatiu a les bases aprovades al BOPB i al 
diari “La veu de Montcada”, publicar íntegrament el seu text a la web 
municipal, seu electrònica, i fer difusió a les xarxes socials, fent esment 
al termini de presentació de sol·licituds que consta a les bases.

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

VÍDEO A LAVEU.CAT
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El programa Estiu a les pla-
ces que promou l’Ajuntament 
entra en la recta fi nal amb les 
dues darreres propostes per 
a la canalla. El 26 de juliol, la 
plaça de l’Església acollirà l’ac-
tivitat ‘Remulla’t fent esport’ 
(18.30h), que consistirà en un 
circuit lúdic esportiu, amb gots 
i globus d’aigua, jocs tradicio-
nals i de punteria i animació 
multiesportiva. El dia 28, el 
parc de la Llacuna serà l’esce-
nari d’una jornada multiespor-
tiva, amb sessions de tennis 
taula, corfbol, bàsquet i circuit 
d’orientació (18h). 

Novetat. El programa Estiu a 
les places va arrencar el 28 de 
juny a Can Cuiàs i ha itinerat 
durant el juliol pels diferents 
barris de Montcada, oferint 
als infants propostes lúdiques 

i culturals. Com a novetat, du-
rant el mes d’agost, la Ribera 
disposarà d’un espai de joc i 
aprenentatge per a infants de 
6 a 12 anys, que funcionarà de 
dilluns a dijous de 18 a 20h, 
una activitat sufragada amb els 
pressupostos participatius.

LLEURE INFANTIL

El cicle Estiu a les 
places atrau força 
públic familiar
El programa clourà amb dues propostes esportives

Laura Grau | Redacció

Infants de la Font Pudenta van descobrir el billar japonès, una de les propostes lúdiques que va oferir el programa el passat 19 de juliol
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Les activitats programades es van estrenar a Can Cuiàs el passat 28 de juny

ACTIVITATS 
ESPORTIVES
ADREÇADES A PERSONES
A PARTIR DE 16 ANYS

2022-2023
Inscripcions a partir 
de l’1 de setembre

MÉS INFORMACIÓ: 
www.montcada.cat 

i www.esportsmontcada.org

La plaça de l’Església va acollir una sessió de zumba per a la canalla el 12 de juliol

Octubre-desembre 2022
Programació i venda: www.teatremontcada.cat 

i Auditori Municipal

Abonaments: del 13 de setembre a l’1 d’octubre
Entrades: a partir del 14 de setembre

NOVA TEMPORADA 
D’ESPECTACLES

Més infomació:
www.teatremontcada.cat

Teatre Municipal de Montcada i Reixac

      @teatremontcada
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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. 

Mar Sempere

Ya van 11 años desde que el gobierno de la Generalitat deci-
dió cerrar la atención sanitaria en horario nocturno en Mont-
cada i Reixac, dejando a los vecinos y vecinas sin asistencia 
médica. Junto a entidades ciudadanas como la Taula per la 
Salut y la Favmir desde En Comú Podem y desde este equipo 
de gobierno llevamos muchos años reclamando la apertura del servicio sanitario desde la me-
dianoche a las 8 de la mañana, que provoca también otros perjuicios como la no obligación 
de las farmacias a dar servicio durante la noche.
Somos la única población de 37.000 habitantes de la zona metropolitana que no ofrece aten-
ción médica continuada. Con la excusa de la cercanía a los CUAP de Casernes en BCN 
y Ripollet (cercanía fi cticia, puesto que en transporte público nocturno se tarda una hora 
aproximadamente en llegar), se deja sin atender a un municipio que ya ha padecido muchos 
recortes en lo que a sanidad respecta. Después de años de esperas y reivindicaciones (más 
de 20) hemos conseguido que la Generalitat y el Catsalut reactiven la construcción del Hos-
pital Ernest Lluch, que ofrecerá atención sanitaria continuada a Montcada i Reixac, Ripollet y 
Cerdanyola, pero  todavía nos quedan 5 o 6 años para poder ver este proyecto hecho realidad.
Otra demanda que hacemos, tanto desde el Gobierno local como desde el Parlament, es el 
cumplimiento inmediato por parte del gobierno actual de la Generalitat (Junts x Cat y ERC) del 
acuerdo fi rmado meses atrás para hacer realidad la apertura de las urgencias nocturnas en 
Montcada. Reclamamos que se cumpla el acuerdo fi rmado, puesto que nosotros ya hemos 
cumplido con nuestra parte, dando apoyo a la aprobación de los presupuestos del 2022.
Recordamos que la apertura del servicio podría ser inmediata y económicamente asumible, 
puesto que solo requiere la contratación de personal que cubra el horario nocturno. Enten-
demos, por tanto, que negar este derecho básico a la ciudadanía, incumpliendo el acuerdo 
político y siendo una inversión mínima y muy sencilla, es una cuestión de falta de voluntad y 
compromiso. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo y solicitando tanto al Catsalut, como al 
gobierno de la Generalitat que cumplan este acuerdo. Es hora de mover fi cha.

La Generalitat sigue sin cumplir
El cambio climático es un hecho y no podemos mirar hacia otro 
lado, la ola de calor que estamos sufriendo es la muestra. Si 
no reaccionamos con celeridad, traerá consecuencias irrever-
sibles. Entendemos que estas olas de calor serán habituales en 
estaciones posteriores. Pero ¿cómo podemos paliar sus efectos 
mínimamente en nuestro municipio? Creo que con propuestas que hagan que el ciudadano 
pueda tener espacios climáticos para refrigerarse. También, de una forma temporal, ofreciendo 
transporte urbano gratuito o piscina municipal gratuita durante estos periodos que pueden su-
perar los 38 grados. Nos consta que ya se actúa de alguna forma u otra por parte del Gobierno 
Municipal, pero observando nuestro entorno está claro que no es sufi ciente.
Pero ¿qué se hace a nivel de parques en nuestro municipio para los más pequeños? Iniciativas 
como los hinchables acuáticos es una buena idea pero del todo insufi ciente, ya que con dos 
horas, de 17 a 19h, los más pequeños pueden disfrutar más bien poco, en tiempos limitados 
sufriendo colas, con demasiado tiempo de espera para unos 7 minutos en el parque. Tiempo del 
todo insufi ciente. Nos gustaría que en nuestro municipio existieran alternativas con más espacios 
para nuestros pequeños, donde puedan aliviar las altas temperaturas. Montcada carece de par-
ques de agua como los podemos encontrar en localidades vecinas como la Llagosta, Cerdanyola, 
Barberà, Castellar, Santa Coloma, municipios con gobiernos socialistas. No entendemos porqué 
En Comú Podem y ERC no ponen a disposición de la ciudadanía estas alternativas. 
En relación a los parques, recuerdo que en los presupuestos de 2022 existe una partida de 
250.000 euros aprobada por un acuerdo con el PSC para hacer que sean inclusivos. De momen-
to, no se ha realizado ninguna acción en este sentido por parte del Govern Municipal. Sólo se ha 
hecho una inversión de 50.000 euros en un parque interactivo en la plaza de la iglesia. 
Cumplan su compromiso. Actúen y busquen espacios para poder implantar parques de agua. 
Hagan que los parques que están reformando cumplan el compromiso por su parte, de incorpo-
rar los elementos necesarios para que sean inclusivos para que Montcada no esté a la cola de 
los municipios vecinos.

No nos quedemos atrás

Andreu Iruela

Ana Pellicer

El 14 de juliol es va presentar en un acte a la plaça de l’Es-
glésia la nova marca per promocionar i fer conèixer el co-
merç local i de proximitat de Montcada i Reixac. Aquest pro-
jecte està liderat per la Regidoria de Comerç i compta amb 
el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell 
Comarcal, la Cambra de Comerç i la col·laboració de l’associació de comerciants Montcada 
Centre Comerç, El Punt i d’altres comerços no associats, a més dels tècnics i dissenyadors als 
que agraim el seu esforç, ja que sense ells no hagués estat possible.
A través d’un procés participatiu entre els comerciants en el qual s’han anat presentant pro-
postes, s’ha trobat una marca reconeixible per la ciutadania que engloba tota la varietat i diver-
sitat del comerç que tenim a Montcada i amb la que tots els comerciants se senten partíceps 
i englobats sota un sol lema a l’hora de fer properes campanyes de dinamització comercial.
El comerç és un dels indicadors qualitatius de les ciutats. Un comerç fort és sinònim d’una ciu-
tat activa, amb llum, vida i dinamisme que permet crear xarxes de convivència i solidaritat entre 
els ciutadans i contribueix a l’orgull de pertinença de viure i comprar a la nostra ciutat. Els nous 
models de mobilitat, la sostenibilitat i l’accesibilitat per a tota la població, pensant especialment 
en la gent gran, ens fan posar en valor el potencial cohesionador del comerç de proximitat.
Som les montcadenques i els montcadencs els que fem possible la consolidació i creixement 
del nostre comerç. Els nostres restauradors i comerciants obren les portes dia a dia amb un 
somriure per atendre les nostres necessitats i els hem de fer costat, sobretot en moments 
complicats com els que estem vivint actualment.
Ara més que mai, FEM Comerç, FEM Barri, FEM Montcada. Suport incondicional al comerç 
local. Valorem el que tenim!

FEM comerç, FEM Montcada

Salva Serratosa

Un Ayuntamiento que se precie debe dar unos servicios 
de calidad a sus ciudadanos, esa es la primera obligación 
que debe tener como meta cualquier gobierno municipal. 
No se deben escatimar esfuerzos en tener una ciudad de 
calidad y en esto, lamentablemente, el equipo de gobier-
no de Montcada i Reixac no puede sacar pecho, me atrevería a decir que todo lo contrario. 
Me alejaré de postulados populistas que en nada ayudarían a una refl exión profunda que 
debemos llevar a cabo si queremos tener una ciudad en la cual nos sintamos orgullosos 
de vivir. Es cierto que tenemos un municipio con una gran extensión de territorio, además 
trinchado por las vías de la R-2, que complican sobremanera la movilidad entre los distintos 
barrios montcadenses. 
Este hecho hace que los servicios sean más caros en Montcada i Reixac que en otras ciu-
dades de nuestro entorno. Esta es la realidad y desde ella debemos enfocar las soluciones, 
pero nunca podemos utilizarla como excusa para que los problemas que tenemos como 
ciudad se eternicen en el tiempo y jamás se encuentre una solución. 
La suciedad de nuestras calles, parques y cualquier instalación que se precie es evidente 
y salta a la vista. Sólo hace falta pasear por los distintos barrios para comprobarlo. No de-
bemos señalar, ni muchos menos a los trabajadores municipales por ello, soy consciente 
que se dejan la vida para lograr hacer su trabajo lo mejor posible, pero no llegan porque los 
recursos son insufi cientes. 
Debemos sentarnos y hacer un plan real sobre las necesidades de Montcada i Reixac y 
debemos castigar con dureza a los incívicos. No puede ser que las paredes de nuestra ciu-
dad se conviertan en murales propagandísticos o directamente en estercoleros. Es urgente 
afrontar este grave problema que sacude nuestras calles, mirar hacía otro lado o escudarse 
en excusas no es la solución. Merecemos una ciudad limpia y cuidada, no es imposible. 

Por una Montcada limpia

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Setembre 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
       museumunicipal@montcada.org
Tel.: 935 65651 1211 

 museumuninic      
  @museumunicipalmontcada

JORNADES DE PORTES 
OBERTES A LA CASA

DE LES AIGÜES
Dissabtes i diumenges

del 10 de setembre

a l’11 de desembre

JUGATECAMBIENTAL 
AL PARC DE LES AIGÜES

Del 18 de setembre 

al 4 de desembre,

tots els diumenges d’obertura 

de la Casa de les Aigües

I també...ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Dissabte 10 de setembre, 12 h

Visita guiada · Durada: 1,5 h · Preu: 2 €

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS
DEL MUSEU MUNICIPAL

Diumenge 11 de setembre, 11 h
CASA DE LA VILA

Durada: 1 h · Activitat gratuïta.

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

CASA DE LA MINA

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

CONTES D’AIGUA
Diumenge 18 de setembre, 11 h

CASA DE LES AIGÜES

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

a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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laveu.cat/agenda
Agenda CINEMA A LA FRESCA

‘Espejo, espejo’, de Marc Crehuet

22 DE JULIOL, 22H
PLAÇA DEL BOSC (CAN SANT JOAN)

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

22j l divendres
Cinema. ‘Espejo, espejo’, de Marc Cre-

huet. Hora: 22h. Lloc: Plaça del Bosc de 

Can Sant Joan. 

23j l dissabte
Taller. Caixes-niu per a ocells. Hora: 

18h. Lloc: Rec Comtal. Organitza: Taula 

Comunitària de Can Sant Joan.

26j l dimarts
Hola, Estiu . ‘Remulla’t, fent esport’. 

Hora: 18.30h. Lloc: Plaça de l’Església.

28j l dijous
Esports. Pràctica multiesportiva, per es-
tacions (tennis-taula, corfbol, Bàsquet 
i Circuit d’orientació). Hora: 18h. Lloc: 
Parc de la Llacuna.

30j l dissabte
Hola, Estiu. Festa de l’aigua. Hora: 18h. 
Lloc: El Rec Comtal. Organitza: Taula 
Comunitària de Can Sant Joan. 

2s l divendres
Inauguració. Festa Major de Terra Nos-
tra amb el pregó a càrrec de la ballarina 
Eva Nieto. Hora: 21.30h. Lloc: Plaça del 
Poble (veure programa a la pàgina 10).

10s l dissabte
Visita. ‘Els secrets de la Casa de les 
Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal. Preu: 2 euros. Durada: 1,5h.

11s l diumenge
Diada. Acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya. Hora: 10h. Lloc: 
Plaça de l’Església. Organitza: Ajunta-
ment de Montcada i Reixac.

12s l dilluns
Inscripcions. Nova oferta de cursos i 
tallers de la temporada 2022-2023 als 
centres cívics de l’Ajuntament (veure 
pàgina 10).

Propera Veu, 16 de setembre

Drama social
La problemàtica dels desnona-
ments, lluny d’anar a la baixa 
continua in crescendo. Cada  
cop són més les famílies en 
risc d’exclusió social que viuen 
sota l’amenaça de ser desallot-
jades dels pisos que han acabat 
ocupant, en no tenir cap altra 
sortida ocupacional. L’Ajunta-
ment i la PAH Montcada, que 
intervenen en els casos en què 
els habitatges pertanyen a grans 
tenidors i no pas a particulars, 
estan desbordats per la deman-
da d’ajuda. De moment, han 
aconseguit aturar tots els intents 
de desnonament que hi ha ha-
gut en els últims mesos sota el 
paraigües del Decret que ha fet 
el Govern de l’Estat per protegir 
les famílies que acrediten la vul-
nerabilitat a través dels Serveis 
Socials Municipals, però és una 
norma amb data de caducitat.
Què passarà quan acabi aques-
ta moratòria i s’executin els llen-
çaments? L’administració públi-
ca no té prou habitatges socials 
per donar resposta a l’emergèn-
cia habitacional i les famílies 
que es quedin al carrer no tin-
dran cap més remei que tornar 
a ocupar. Mentre els grans te-
nidors prefereixin pagar multes 
a oferir lloguers socials, el pro-
blema es cronifi carà o, fi ns i tot, 
s’agreujarà. Urgeix una solució.
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Olor nauseabundo
Desde hace días, en las noches 
de calor insoportable y consi-
derando el precio al que está la 
energía que recomienda a nues-
tras economías prescindir de 
ventiladores y, por supuesto, de 
aire acondicionado (quien lo ten-
ga), se hace inevitable tener que 
dormir con las ventanas abiertas. 
Pero, como dice el refrán “a per-
ro fl aco todo son pulgas”. 
En el frontal del río Besos, com-
partido por Can Sant Joan, la 
Ribera y parte de Montcada 
centro, barrios en los que vivi-
mos “los de siempre”, “los na-
dies”, disfrutamos de un hedor 
insoportable que nos obliga cada 
noche a elegir entre respirar mi-
erda (literalmente) o cerrar las 
ventanas y sufrir los rigores del 
calor. 
O una cosa u otra. Todo no puede 
ser. No es necesario estar titula-
dos de nada ni haber cursado 
carísimos másters para darse 
cuenta de que, muy probable-
mente, el origen de estos nau-

seabundos olores está en la es-
tación depuradora de aguas que 
hay en la carretera de La Roca. 
Basta con acercarse a ella para 
llegar a esa conclusión. Tampo-
co es necesario ser malpensado 
para concluir que hay una inten-
ción, y no buena, en el hecho 
de que sea a partir de las 12 de 
la noche cuando aparecen esos 
olores que, durante el día, como 
sea, consiguen evitar. 
¿Por qué no por la noche? ¿Sale 
muy caro? El caso es que aquí 
estamos, con sensación de ha-
ber sido agredidos y abandona-
dos por quienes (sean quienes 
sean) deberían tener la obliga-
ción de velar por la calidad de 
nuestro aire y obligar a los ope-
radores económicos (a todo,s 
pero muy especialmente a los 
que se ocupan de actividades 
relacionadas con tratamientos 
medioambientales), a cumplir 
las normas de calidad y respeto 
ambiental a la población. 

Ramon Bueno
Montcada centre

Retards històrics
Ja fa gairebé tres anys que visc 
a Montcada i continuo pensant 
que com és possible que en-
tre tantes legislatures i diversos 
ajuntaments hi hagi coses que 
tinguin no molt, sinó moltíssim 
retard. Animo aquest Ajunta-
ment o al que vingui l’any que 
ve a donar un cop de puny a la 
taula en benefi ci dels ciutadans 
de Montcada. Per què si un 
ha d’anar a l’ofi cina del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
o ha d’anar a Barcelona, com es 
que no existeix ja un bus directe? 
I, si no, escolti que “papa estat” 
o “mama Generalitat” s’impli-
quin en posar un SOC a Montca-
da. El mateix per anar al CAP de 
Cerdanyola. 
Una penúria per anar a l’hospital 
Vall d’Hebron: que si tren, que 
si metro, que si un autobús que 
fa ballar el cap. Com es que en-
cara estem així? Poder tenir el 
soterrament de la línia R2 està 
bé, però ja seria hora de facilitar 
més el camí als montcadencs. 

En conclusió, o demanem trans-
ports directes ja o que l’Estat 
mogui el cul i posi serveis més 
a prop. I això, sense saber enca-
ra com està el projecte del futur 
hospital que s’havia de construir 
entre Montcada i Cerdanyola.

Parque sin árboles
En abril del 1982 asistí a la inau-
guración del parque Salvador 
Allende de Montcada Nova. Re-
cuerdo los arboles jóvenes recién 
plantados, con la esperanza de 
verlos crecer, y así ha sido. Pero 
en pocos años, por temporales, 
enfermedades y otras causas 
han ido desapareciendo. Hoy 
he contado 32 bases de arboles 
cortados y casi no queda som-
bra. Tambien ha desaparecido la 
zona de juegos infantiles. ¿Ésta 
es la Montcada verde y ecológi-
ca que promueve nuestro Ayun-
tamiento?

Pedro Ochoa
Can Sant Joan

Pere Oliva
Montcada Nova
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FOTOGRAFIES

EXPOSICIÓ

Isidre Humet

Fins a l’11 de setembre
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La 22a campanya arqueològica 
a Les Maleses ha permès treure 
a la llum noves informacions so-
bre el sistema defensiu i l’accés 
originari a aquest jaciment ibè-
ric de la Serralada de Marina, 
ubicat entre Montcada i Sant 
Fost de Campsentelles. Després 
de quatre intenses setmanes de 
treball –del 30 de maig al 22 de 
juny–, l’equip de voluntaris i 
arqueòlegs dels Amics del Mu-
seu ha localitzat una abertura al 
perímetre del mur defensiu de 
la vessant montcadenca, amb 
restes d’un camí enllosat que 
conduiria a les escales d’accés 
al carrer principal del recinte. 
“El traçat en forma de colze 
d’aquest passadís i la possi-
ble existència de dues portes 
en el trajecte fi ns arribar a 
l’entrada, ens confi rmen la 
complexitat del sistema de-
fensiu d’aquest poblat si el 
comparem amb d’altres de la 
Laietània”, ha explicat Hidal-
go, qui també recorda la gran 
torre de guaita que presideix el 
mur, descoberta en campanyes 
anteriors.

Singularitat. Un altre tret singu-
lar de Les Maleses és el gran 
tamany de la cases que l’in-
tegren, amb més d’una i dues 
habitacions, fet poc habitual 
en d’altres jaciments. “Aquests 

dos elements, la complexitat 
del sistema defensiu i les di-
mensions dels habitatges, ens 
fan pensar que els habitants 
del poblat podrien gaudir 
d’una posició social elevada”, 
assenyala la investigadora com 
a possible hipòtesi. 

Nou accés. Els Amics del Museu 
volen recuperar el camí originari 
d’accés al poblat i convertir-lo en 
el punt d’entrada per al públic, 
que actualment hi accedeix per 
un altre indret. “Pot ser interes-
sant fer transitar els visitants 
per la ruta antiga amb l’objec-
tiu que tinguin una visió més 
similar a la que devien con-
templar els que arribaven per 
primer cop a Les Maleses i es 
trobaven davant d’una forta-
lesa imponent”, diu Hidalgo, 
tot matisant que els murs actuals 
no tenen l’alçada original, “però 
ens permeten fer-nos una idea 
de com seria l’espai”. L’última 
fase de la campanya va fi nalitzar 
el 15 de juliol i va consistir en les 
tasques de neteja, classifi cació i 
documentació de totes les restes 
materials localitzades. 

Les Maleses podria ser la residència 
de famílies de posició social elevada
Noves descobertes sobre la complexitat del sistema defensiu del jaciment ibèric acrediten la hipòtesi dels investigadors

22A CAMPANYA ARQUEOLÒGICA

Laura Grau | Redacció Els Amics del Museu 
volen recuperar el 
camí originari d’accés 
al poblat ibèric
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FOTOGRAFIES DE NATURA
Isidre Humet exposa a la Casa de la Vila 
una mostra de fotografi es d’aus i insectes

Enguany, s’ha localitzat una abertura al perímetre del mur defensiu de la vessant montcadenca, amb restes d’un camí enllosat

La campanya ha comptat amb la 
participació de més d’una vintena 
de voluntaris, la majoria alumnes i 
exalumnes de l’INS Montserrat Miró 
i el suport econòmic del Consorci 
del Parc de la Serralada de Marina 
i l’Ajuntament de Montcada –que 
sufraga les tasques de consolidació 
de les estructures. L’equip directiu 
també ha destacat la col·laboració 
del cercle de voluntaris de la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona en les tasques de ne-
teja de matolls i bardisses prèvies a 
la intervenció | LG

Voluntaris i amics
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CURSOS 2022-2023

PER A MÉS INFORMACIÓ:
SLC de Montcada i Reixac
Casa de la Vila, C. Major, 32, 4a planta
Tel. 935 7516 44 · montcadaireixac@cpnl.cat

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

MATRÍCULA

Antic alumnat: 12 i 13 de setembre
Nou alumnat:  del 14 al 16 

de setembre

En línia: www.cpnl.cat/inscripcions

Presencial:  al Servei Local de Català,
de 10 a 13 h

Sol·licitud de proves de nivell: 

fins al 26 de juliol 

i del 5 al 9 de setembre

Nova edició del Cabal Musical
El programa ofereix formació al Taller de Músics per a grups i músics joves

Andrea Díaz i Ania Casajuana integren el grup becat l’any passat, que ara es diu Lo lamento

El programa Cabal Musical 
busca grups i músics joves amb 
talent de Montcada, Sant Adrià, 
Santa Coloma, Badalona i Bar-
celona. Els aspirants a una de 
les beques que ofereix el pro-
grama seran seleccionats mit-
jançant una audició en directe. 
Els escollits podran formar-se 

durant 18 mesos al Taller de 
Músics de Barcelona en música, 
art i posada en escena, així com 
comunicació, màrqueting, imat-
ge corporativa i aspectes labo-
rals i empresarials. La formació 
culmina amb la gravació d’una 
maqueta en un estudi professio-
nal, l’enregistrament d’un vídeo-
clip i la realització d’una sessió 

de fotografi es. Un cop acabada 
la formació, els participants 
gaudeixen d’un acompanya-
ment en la seva introducció al 
sector de la música professional. 
En la darrera edició del progra-
ma, va guanyar una de les be-
ques el grup format per Andrea 
Díaz i Ania Casajuana, que ara 
es fa dir Lo lamento.

Laura Grau | Redacció
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DESCOBERTA DE TALENTS

Los niños de Fayum, format per T.Wilder i Bahama, durant la seva actuació al Montcadasons

Los niños de Fayum, rap per als 
joves de classe treballadora
Els músics Bahama i T. Wilder actuen junts i per separat en un nou projecte

GRUP EMERGENT

Laia Jubany | Redacció

A l’antic Egipte, Al Fayum va 
ser l’únic lloc on es van trobar 
retrats de plebeus en una època 
en què només gaudien d’aquest 
privilegi les personalitats im-
portants. Aquesta província 
egípcia és la que dona nom al 
projecte musical de dos joves 
montcadencs, Los niños de 
Fayum, format per Carlos Lu-
que, de nom artístic Bahama, 
de 22 anys, i Marc Teruel, de 
23, conegut com T. Wilder,  
ambdós veïns de Montcada 
Centre. “A Fayum retrataven 
gent humil i nosaltres fem 
música per a la classe treba-
lladora, d’aquí el nom”, ex-

plica Bahama. Els dos músics 
van endinsar-se en el món del 
rap durant els anys de l’institut, 
al Montserrat Miró. “Ens re-
troalimentàvem en la nostra 
afi ció”, recorda T. Wilder, qui 
destaca que “fem música per 
separat, però junts som ger-
mans, som família”. 

Infl uències. Els joves combinen el 
rap amb diferents estils de mú-
sica urbana com el funk, el trap 
i el hip-hop. Les seves cançons 
deixen entreveure infl uències  de 
grans rapers com el grup SFDK 
i el referent del freestyle, Piezas. 
Les dues darreres cançons de 
Bahama, ‘Chulo’ i ‘Vulnera-

ble’, són una autodescripció 
del cantant mitjançant una 
antítesis. “Xulo seria la meva 
personalitat de portes enfora 
i, vulnerable, de portes en-
dins”, explica el músic. Per la 
seva banda, T. Wilder acaba de 
publicar ‘Ferrari’, “en què des-
carrego les emocions que por-
to al meu interior”, diu el jove.
Los niños de Fayum van partici-
par al festival Montcadasons i en 
l’organització de la tarda de rap 
que va acollir Can Tauler el pas-
sat 7 de juliol –en què van prendre 
part una vintena de joves artistes. 
Bahama recalca la importància 
d’aquesta mena d’iniciatives per 
connectar els joves amb la cultura.
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Aquest mes de juliol, els usuaris 
de la piscina de la Zona Espor-
tiva Centre poden gaudir de 
lectures refrescants gràcies a la 
Bibliopiscina, un servei que van 
posar en marxa les biblioteques 
el 2019 i que s’ha reprès aquest 
estiu després de dos anys d’atu-
rada. “D’aquesta manera, la 
biblioteca surt fora del seu 
edifi ci tradicional i ofereix els 
seus serveis a l’exterior”, diu 
Miquel Serrano, treballador de 
la Biblioteca Elisenda de Mont-
cada. 
La consulta dels materials bi-
bliogràfi cs sense préstec només 
es pot realitzar a la carpa de 
la Bibliopiscina o al bar de la 

instal·lació. L’horari del servei 
és el dimarts i el dijous, d’11.30 
a 13.30h. “Tenim llibres de 
tots els gèneres, des de cò-
mic i manga fi ns a novel·les 
i poesia, a més de literatura 
juvenil, llibres infantils i con-
tes per als més petits”, explica 
Serrano. 

Resposta. La Bibliopiscina tam-
bé ofereix materials perquè els 
infants puguin jugar i dibuixar. 
“La resposta és força bona i 
cada vegada l’afl uència de 
públic és major, sobretot ve-
nen molts nens del Casal d’es-
tiu”, comenta Serrano, qui des-
taca la importància d’apropar la 
lectura als infants.

FOTOGRAFIA

Isidre Humet, de 74 anys, davant d’algunes de les fotografi es sobre natura que exhibeix a la Casa de la Vila, on ja va exposar fa 7 anys

La paciència, la tècnica i l’ex-
periència són els tres elements 
que expliquen la qualitat de les 
fotografi es de natura que Isidre 
Humet (Montcada i Reixac, 
1948) exposa a la Casa de la 
Vila. La majoria són imatges 
de diferents espècies d’aus, 
captades en el moment d’enlai-
rar-se, alimentar-se o cuidar de 
les seves cries. Aquestes foto-
grafi es estan fetes amb un gran 
teleobjectiu i al seu darrera hi 
ha una gran quantitat d’hores 
d’observació. Humet també 
treballa amb l’objectiu macro, 

especialment per captar la for-
ma i els colors de les libèl·lules, 
un insecte que el fascina i que 
aconsegueix captar amb gran 
profusió de detalls. 
La majoria de les fotografi es es-
tan fetes a parcs naturals com 
els Aiguamolls de l’Empordà, 
els deltes de l’Ebre i el Llo-
bregat i l’entorn de poblacions 

com Vallbona de les Monges. 
La mostra es va inaugurar el 
passat 19 de juliol, amb la pre-
sència de l’alcaldessa Laura 
Campos (ECP) i la regidora de 
Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC), qui van elogiar 
la qualitat de les imatges i la 
trajectòria d’Humet, membre 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
amb la qual ha obtingut nom-
brosos reconeixements nacio-
nals i internacionals. Humet 
va dedicar la mostra a la seva 
mare, que ha traspassat recent-
ment a l’edat de 98 anys. 

Laura Grau | Montcada El delta de l’Ebre i 
el del Llobregat són 
alguns dels espais on 
ha fet les fotografi es
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Isidre Humet retrata diferents 
espècies d’aus al seu hàbitat
L’exposició es pot visitar a la Casa de la Vila fi ns al proper 11 de setembre

BIBLIOTEQUES

Nens i nenes, pintant a la carpa de la Bibliopiscina durant un matí calorós a la piscina municipal
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La Bibliopiscina, una 
opció per combatre 
la calor entre llibres

Laia Jubany | Montcada

El servei funciona els dimarts i els dijous a la piscina
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BÀSQUET
La UB MiR presenta els nous fi txatges de 
la nova temporada, on jugarà a Primera 
després de l’ascens d’aquest any  

PÀG. 22

El nou tècnic del CH La Salle, 
Salva Puig, ja té enllestida la 
plantilla de cara a la pròxima 
temporada. El conjunt lassal-
lià ha apostat per la incorpo-
ració de jugadors joves amb 
la idea fer créixer i consolidar 
una nova generació al costat 
dels jugadors més veterans de 
la plantilla. Els fi txatges són els 
extrems Pablo Méndez (BM 
Granollers) i Roger Portella 
(FC Barcelona), els laterals 
Pau Tura (BM Granollers), 
Carlo Bergamín (Sants) i Àn-
gel González (Adrianenc), i el 
central Gabriel Rubio (Bor-
dils). 
De la campanya anterior, con-
tinuen els porters Guillem 
Herms i Pol Escarrabill, els ex-
trems Víctor Payán i Marc Gó-
mez, els laterals Àlex Parejo i 
Arnau Titos, els centrals Borja 
Lancina i Toni López i els pi-
vots Pol Camats, Adrià Rome-
ro i Genís Asensio. Pel que fa 
al capítol de baixes, en desta-
quen la marxa de Víctor Sáez, 
el màxim golejador de la cate-
goria –la temporada passada 
va fer 223 gols en 30 partits–, 
i dels montcadencs Josep Qui-
rós i Pol Salat, que han fi txat 
pel Sant Quirze, de la Divisió 
de Plata. 

Objectius. El primer equip ju-
garà al grup D de la Primera 
Estatal. “Enguany, la catego-
ria serà més dura perquè als 
rivals de l’any passat s’afe-
geixen el Sarrià i l’Esplu-
gues, que han baixat de ca-
tegoria.  Nosaltres lluitarem 
per aconseguir el més aviat 
possible la permanència i, a 
partir d’aquí, no renuncia-
rem a res. Serem un equip 
ambiciós”, ha manifestat el 
tècnic.
Respecte a la nova plantilla, el 
principal propòsit de l’entrena-
dor és “conjuntar el bloc i te-
nir un model de joc defi nit”, 
ha destacat Puig, tot afegint 
que buscarà l’equilibri entre la 
part ofensiva i defensiva. “Pot-

ser hem perdut capacitat de 
gol, tot i que crec que hem 
guanyat en solidesa defensi-
va”.
La Salle començarà la pretem-
porada el 22 d’agost i debutarà 
a la competició el 18 de setem-
bre amb un desplaçament molt 
complicat, ja que visitarà la 
pista del BM Granollers B. El 
primer partit al pavelló Miquel 
poblet serà el dia 25 contra 
l’OAR Gràcia de Sabadell, que 

enguany es va classifi car com a 
segon del grup D per disputar 
la fase d’ascens a la categoria 
superior.

Canvis organitzatius. La Salle ha  
modifi cat l’estructura de gestió 
de l’entitat, amb la incorpo-
ració de la fi gura del gerent, 
càrrec que ocuparà l’expor-
ter Ricard Presas. Pau Lleixà 
continua sent el director tècnic 
i Salva Puig assumeix la di-

recció de l’escola. “El nostre 
objectiu és treballar molt la 
base per tenir un planter fort 
i consolidat que en un futur 
ens permeti marcar-nos no-
ves expectivatives amb gent 
de la casa”, ha avançat el pre-
sident, Josep Maresma, qui ha 
afegit que la idea del club és 
tenir en un termini d’uns qua-
tre anys els dos equips sèniors 
–masculí i femení– en catego-
ries estatals. 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

L’equip, sota les ordres del nou tècnic Salva Puig, debutarà a la lliga el 18 de setembre a la pista del BM Granollers B

El CH La Salle tanca la plantilla amb 
la incorporació de sis joves fi txatges
Sílvia Alquézar | Redacció
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Borja Lancina, exjugador professional de 29 anys, tornarà a ser el líder del sènior masculí de La Salle la pròxima temporada

‘Lluitarem per 
aconseguir la 
permanència el 
més aviat possible 
i, a partir d’aquí, no 
renunciarem a res’

Salva Puig
Tècnic de La Salle

Àlex Expósito torna per entrenar el femení
El montcadenc Àlex Exposito és el 
nou entrenador del sènior femení 
del CH La Salle Montcada, després 
de dues temporades a la banque-
ta del Sant Joan Despí femení, a 
la Divisió de Plata. “Torno a casa 
amb moltes ganes i il·lusions”, 
assegura el tècnic, que en la seva 
etapa anterior al club montcadenc 
havia dirigit diversos equips. Ex-
pósito arriba amb el repte de con-
solidar el bloc a Primera Catalana, 
categoria assolida la temporada 
passada.

Mateix equip. L’entitat donarà 
continuïtat a la mateixa plantilla 

de la campanya anterior, amb la 
incorporació de tres jugadores del 
juvenil: Ainhoa Otero, Mireia Sán-
chez i Lucía Fuentes. 
L’equip ha quedat enquadrat a la 
primera fase al grup A, amb rivals 
com el Gavà, que també ha pujat 
enguany a Primera, el Sarrià i el 
Sant Quirze B, entre d’altres. “La 
idea és classifi car-se per a la fase 
d’ascens, així jugarem amb la 
tranquil·litat d’haver aconseguit 
el nostre principal objectiu. Som 
conscients que hi ha molt nivell i 
que pujar el primer any que hi se-
rem a la categoria és molt difícil”, 
ha comentat Expósito, qui ha afegit 

que treballarà per confeccionar un 
bloc “que sigui competitiu, amb 
una defensa agressiva per sortir 
en transicions ràpides. Aquest 
és l’estil de joc que defi neix els 
meus conjunts”.   

Calendari. El sènior femení de La 
Salle començarà la pretemporada 
el 29 d’agost i disputarà el primer 
partit de lliga a Primera Catalana el 
25 de setembre al pavelló Miquel 
Poblet contra el Sant Quirze B, un 
club ja consolidat a la categoria. 
El primer desplaçament serà el 2 
d’octubre a la pista de La Garriga, 
també ascendit enguany | SA
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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 tècnic del FS Montcada, 
Juanjo Amigo, ha patit de va-
lent per confeccionar la planti-
lla per a la segona temporada 
a la Tercera Nacional. El club 
reforça el primer equip amb la 
incorporació de cinc fi txatges: 
el porter Sergi Carmona (La 
Prosperitat), Enric Fontani-
llas (La Unión), Javi Expósito 
(Rubí) i Yassin i Mohamed 
Darkaoui (Manlleu). També 
pugen del juvenil de Divisió 
d’Honor el porter Christopher 
Chidi i els jugadors Rubén Ro-
jano i Marc Monsonet.
Respecte la plantilla de la tem-
porada passada, continuen 
Víctor Andrés, Marc Cárde-
nas, Álex Mayor, Joan Paredes 
i Adil Nefari. 

Baixes. Els mals de cap per a 
Amigo van aparèixer amb la 
marxa de diversos jugadors 
amb els quals el club hi comp-
tava. Així, han abandonat l’en-
titat el porter David Loinaz, 
que ha fi txat pel sènior B del 
Marfi l Santa Coloma, Marc Pé-
rez, Marc Hermosel, Ibi i Álex 
Andrés, a més del porter del 
juvenil Martí Puig. 
“Fa mal que jugadors que 
s’han format des de petits al 
FS Montcada marxin quan 
se’ls ofereix la possibilitat 
d’estar al primer equip”, ha 
comentat l’entrenador, qui as-
segura estar “decebut” perquè 

l’objectiu del club era formar 
una plantilla amb gent de la 
casa, donant continuïtat al pro-
jecte iniciat la campanya passa-
da a Nacional. 

Pretemporada. El FS Montcada 
començarà els entrenaments 
el 29 d’agost. En el moment 
de tancar aquesta edició, la 
Federació Espanyola de Fut-
bol encara no havia publicat 
el calendari de la pròxima lli-
ga. “El grup continuarà sent 

molt competitiu i haurem 
de treballar dur per intentar 
assolir la permanència quan 
abans millor”, ha destacat 
Amigo.
Pel que fa al sènior femení, Xavi 
Romeo seguirà un any més a la 
banqueta del FS Montcada, en 
el que serà la seva segona tem-
porada a la Divisió d’Honor 
Catalana: “Encara no tenim 
la plantilla tancada, estem 
pendents de confi rmar dos 
fi txatges”.

El sènior B 
disposarà de 
14 futbolistes
L’entrenador Juanjo Amigo es 
farà càrrec també la tempora-
da vinent del sènior B  del FS 
Montcada, amb l’objectiu que 
ambdós equips es retroalimen-
tin i comparteixin els reptes 
esportius que, en el cas del se-
gon equip, passen per aconse-
guir l’ascens a Primera Divisió 
Catalana. “Aquest any s’hi han 
quedat a les portes. La idea és 
situar aquest equip el més alt 
possible perquè els juvenils pu-
guin agafar experiència abans 
de donar el salt al sènior A 
en categoria nacional”, ha 
explicat l’entrenador, qui s’ha 
mostrat molt il·lusionat amb el 
projecte. 

Plantilla tancada. En total, 
Juanjo Amigo disposarà de 
14 jugadors, la majoria són 
de Montcada i formats al club 
montcadenc. De la temporada 
passada continuen els porters 
Adrián Giraldo i Javier Alcalde 
i els jugadors Adrián Arroyo, 
Joel Justicia, Adrià Lora, Ais-
sa El Aissaiti, Christian Sotoca, 
Adrián García i Gerard Ibáñez. 
Com a reforç, arriba Francis-
co Amigo, així com diversos 
jugadors del juvenil B –Óscar 
Parra, Arnau Pecero i Bernat 
Bienzobas– i Adrià Salazar, del 
juvenil A de Divisió d’Honor. El 
sènior B començarà la pretem-
porada el 5 de setembre | SA

L’entrenador del FS Montcada, Juanjo Amigo, segueix atent una jugada d’un dels partits disputats la passada temporada al pavelló Miquel Poblet

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

El FS Montcada ja té l’equip, malgrat 
les baixes inesperades d’última hora
El club incorpora cinc fi txatges, però ha perdut diversos jugadors formats a la casa amb els quals l’entrenador hi comptava
Sílvia Alquézar | Redacció

‘Fa mal que nois del 
planter marxin a un 
altre club quan han de 
pujar al primer equip’ 

‘La lliga serà de nou 
complicada. Haurem de 
treballar dur per salvar-
nos’, ha dit Amigo 
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Sergio González, escollit millor ala de l’LNFS
El montcadenc Sergio González 
ha rebut diversos reconeixements 
per la seva excel·lent temporada 
a l’Albali Valdepeñas. El futbolista, 
que jugarà a partir de la campa-
nya vinent al FC Barcelona, ha es-
tat escollit el millor ala de la Lliga 
Nacional de Futbol Sala (LNFS), 
un premi al qual també optaven   
Adolfo, del Barça, i Diego Nunes, 

del Palma Futsal. Els entrenadors 
i els capitans dels equips de la 
LNFS han estat els encarregats 
d’escollir amb els seus vots el gua-
nyador del guardó. 

Futsal Corner. L’esportista local ha 
estat escollit com a millor ala dret 
als Premis Futsal Corner, convo-
cats per aquest portal especialitzat 

en futbol sala. González també ha 
estat triat per l’audiència com el 
segon millor jugador de la màxi-
ma categoria, amb 257 vots, dar-
rera de Sergio Lozano, del Barça. 
“Fa un temps, no molt llunyà, era 
impensable estar en aquesta llis-
ta. Moltíssimes gràcies a tots els 
votants”, ha comentat González a 
través de les xarxes socials | SA
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Òscar Gallifa és el nou entre-
nador de la UB MiR. Tot i la 
seva joventut, és un tècnic ex-
perimentat a les categories de 
Copa Catalunya i Primera Ca-
talana. Gallifa, que es va for-
mar com a jugador i tècnic al 
Grup Barna, arriba a Montca-
da procedent del Círcol de Ba-
dalona –l’any passat no va en-
trenar cap club– amb l’encàrrec 
de mantenir l’equip a Primera 
en el seu debut a la categoria. 
“Hi ha plantilla per asso-
lir aquest objectiu. A partir 
d’aquí, treballarem intensa-
ment per intentar estar el més 
a dalt possible. No renuncia-
rem a res”, va comentar el tèc-
nic durant la seva presentació 
ofi cial, el passat 20 de juliol, a 
les ofi cines del club blau. 

Nou repte. Respecte el salt a 
Primera, reconeix que el canvi 
és important, sobretot a nivell 
físic: “L’experiència em diu 

que el ritme és més elevat, 
però aquest bloc té molts ju-
gadors preparats per estar 
en aquesta categoria”. Gallifa 
assegura que els seus equips 
intenten ser “molt competi-
tius”, tot afegint que li agrada 
“treballar molt en defensa i 
sortir ràpid en atac”. L’equip 
començarà la pretemporada el 
29 d’agost.
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Òscar Gallifa, nou 
tècnic de la UB MiR
És un entrenador experimentat a Primera i Copa Catalunya

Sílvia Alquézar | Montcada

BÀSQUET

La UE Sant Joan fa un equip 
per pujar a Primera Catalana
El club renova bona part de la plantilla amb jugadors de categories superiors

La UE Sant Joan Atlètic ha 
apostat fort per ser un dels 
equips favorits a assolir l’ascens 
a Primera Catalana la pròxima 
temporada. La plantilla, sota 
les ordres del nou tècnic, Da-
niel Sánchez, presentarà moltes 
cares noves. 
Del Martinenc, provenen tres 
jugadors que han jugat a di-
ferents equips de categories 
superiors. El davanter Óscar 
Muñoz, de 35 anys, és el fi t-
xatge estrella, juntament amb 
els migcampistes Brian Canale-
jo, de 30 anys, i Omar Balde. 
“Són futbolistes que aporta-
ran molta experiència i qua-
litat”, ha explicat el directiu 
Óscar Pérez, qui ha recordat 
que Muñoz va marcar un gol al 
Real Madrid quan va disputar 
la Copa del Rei amb el Corne-
llà i que Canalejo va jugar amb 
la selecció espanyola sots-19. 
També s’incorporen el davan-
ter Fernando Hernández, del 
Vallbona; el central Pol Soria-

no, del Parc; el lateral dret Víc-
tor Pérez, del juvenil de Divisió 
d’Honor del Cerdanyola, i el 
porter Ferran Pol, que ha jugat 
a l’Andorra.

Renovats. Continuaran un any 
més al club Francisco Roldán, 
Albert Jiménez, Héctor Miguel, 
Álex Pérez, Mustapha Mouhou 
i Pepe González. 
El Sant Joan començarà la pre-
temporada el 16 d’agost a l’es-

tadi de La Ferreria. De cara a la 
temporada vinent, la Federació 
Catalana de Futbol (FCF) ha 
introduït canvis en el sistema 
de competició. L’equip local ha 
quedat enquadrat al subgrup 
4B on també està el CD Mont-
cada. Els cinc primers es clas-
sifi caran per disputar l’ascens 
amb els cinc primers de l’altre 
subgrup, mentre que els cinc 
últims de cada subgrup lluita-
ran per el·ludir el descens.

FUTBOL

Sílvia Alquézar | Redacció

Tres reforços en l’estrena a Primera Catalana
La UB MiR va presentar el 19 de 
juliol a les ofi cines del club els tres 
reforços per a la pròxima tempora-
da en la seva estrena a la Primera 
Catalana. Es tracta de Guillem Sán-
chez i Albert Salat, que provenen 
del CB Cerdanyola de Copa Cata-
lunya, i el jove Adrià Navarro, que 
l’any passat va jugar al CB Mollet 
de Preferent i al CB Parets. 
Sánchez, de 22 anys, juga d’aler-
escolta i és un jugador potent que 
surt molt bé al contraatac. El jove 
assegura que ha fi txat pel Montca-
da “perquè  m’ha atret el seu pro-

jecte, amb dos ascensos consecu-
tius. Hi ha un bon equip per fer 
un bon paper a la nova categoria”. 
Per la seva banda, Salat, de 31 
anys i format al planter del Barça, 
està considerat un bon defensor i 
rebotejador que també funciona 
molt bé com a tirador. “Conec al 
capità, Aitor Murúa, que m’ha 
parlat molt bé de la plantilla. Es-
tem il·lusionats i crec que podem 
contribuir a que l’equip doni un 
pas endavant”, ha manifestat.
Per a Navarro, amb 18 anys, aques-
ta serà la seva primera temporada 

com a sènior. Juga d’escolta-aler i 
té un joc atrevit en atac, amb un 
bon percentatge anotador. El seu 
objectiu és “créixer com a jugador 
i aprendre dels meus companys”. 
Pel que fa a la resta de la plantilla, 
continua a la UB MiR la columna 
vertebral de l’equip que va assolir 
l’ascens. L’única baixa és la del 
capità Marc Jané, que deixa la 
pràctica del bàsquet per motius 
personals. A la foto, d’esquerra a 
dreta, Navarro, Salat, el president 
de la UB MiR,  Carles Vilalta, i Sán-
chez | SA

Óscar Gallifa, a les ofi cines de la UB MiR

Polèmica sobre el repartiment 
dels horaris d’entrenament
La UE Sant Joan Atlètic, que l’any 
passat va crear el seu planter, ha 
recollit més de 600 signatures 
per reclamar a la Regidoria d’Es-
ports la possibilitat de disposar 
de millors horaris d’entrenament, 
sobretot, per als més petits. En el 
moment de tancar aquesta edi-
ció, el club volia traslladar la seva 
demanda al Ple de l’Ajuntament 
durant la sessió ordinària del mes 
de juliol. L’entitat tenia previst 
convocar una manifestació des 
del camp de Can Sant Joan fi ns 
al carrer Major, davant de la Casa 
de la Vila.

Reivindicacions. Segons la di-
rectiva, l’Ajuntament els ha as-
signat al camp de Can Sant Joan 
la franja de 18.45 a 20h per als 

equips dels patufets i els preben-
jamins, amb edats compreses 
entre els 4 i els 7 anys. 
“Demanem compartir l’horari 
de 17,15 a 18.45h amb el FB 
Montcada. Si es divideix el ter-
reny de joc en espais més pe-
tits, es podria aprofi tar millor la 
instal·lació i podrien entrenar 
més conjunts”, opina el presi-
dent, Daniel Sosa. El Sant Joan 
reconeix que el club va cometre 
un error perquè no va presentar 
la proposta d’horaris en el termi-
ni establert pel consistori, però 
afegeix que “tampoc hauria ser-
vit de res, perquè existeix una 
normativa municipal que sem-
pre dona preferència als clubs 
amb més antiguitat”, ha explicat 
el directiu Óscar Pérez | SA
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El president de la UE Sant Joan Atlètic, Daniel Sosa, amb el nou fi txatge Brian Canalejo
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El Club Català de Tir amb Arc, amb seu a Can Piqué, va participar al Campionat de Catalunya amb un total de sis arquers

CC
TA

TIR AMB ARC

El CCTA guanya tres medalles 
al Campionat català de camp
Tania Martínez i Pepe Tomàs van aconseguir el guardó d’or i Marta Gelpí, la plata

El Club Català de Tir amb 
arc, amb seu a Can Piqué, ha 
guanyat tres medalles al Cam-
pionat de Catalunya de Camp, 
disputat el 10 de juliol a les 
instal·lacions del club Costa 
Brava. Tania Martínez i Pepe 
Tomàs van aconseguir l’or i 
Marta Gelpí la plata, tots tres 

en la modalitat d’arc longbow en 
categoria sènior. També hi van 
participar Marc Coll, quart en 
longbow sènior, Ariel Arrastia, 
quart en nu sènior, i Juan José 
Ruiz, sisè en longbow sènior.

Lliga Catalana. El CCTA tam-
bé ha obtingut bons resultats 
aquesta temporada. Pepe To-

màs ha quedat en primera po-
sició en longbow sènior i Ariel 
Arrastia també ha estat primer, 
però en la modalitat d’arc nu a 
la categoria sènior. D’altra ban-
da, José M. Moreno ha acabat 
en segon lloc en arc tradicional 
al grup de més de 50 anys i Juan 
José Ruiz ha fi nalitzat a la terce-
ra plaça en longbow sènior.

Sílvia Alquézar | Redacció

Triomf de la Penya 
Águilas al Papiol
L’equip de futbol de veterans, 
amb seu a va guanyar el IXè tor-
neig del Papiol, disputat el pas-
sat 9 de juliol. El conjunt local 
va superar el Sants per 2-1, va 
empatar a 0 amb l’Esparta i va 
vèncer a la fi nal l’Hospitalense 
en la tanda de penaltis per 5 a 3, 
després que el partit acabés amb 
empat a 1 | PA

Una representació montcadenca ha format part de la selecció catala-
na que va participar el 15 i el 16 de juliol al Campionat d’Europa sots-
15, a Eslovàquia. Els germans Pau i Aitana Segura es van estrenar 
com a seleccionadors catalans amb un conjunt format també per tres 
jugadors de l’AEE Miró –Judit Aresté, Leire Puntas i Subhan Aziz–, 
sent el segon club que va aportar més esportistes. Catalunya va aca-
bar al setè lloc, després de perdre per la mínima davant d’Hongria, 
Portugal i l’amfi triona i guanyar Polònia al darrer matx. “Hem fet un 
bon joc que no s’ha vist refl ectit en els resultats. Malgrat tot, estem 
molt contents”, han valorat Pau i Aitana. A la foto, els cinc represen-
tants montcadencs | SA

Àmplia representació local al 
Campionat d’Europa sots-15

CORFBOL

JO
SE

P 
SE

G
U

R
A

La moncadenca Mireia Téllez, 
de 14 anys, ha participat en la 
primera convocatòria de la nova 
temporada amb la selecció es-
panyola de patinatge de veloci-
tat sobre gel, que va tenir lloc 
del 9 al 16 de juliol a Inzell, Ale-
manya. La patinadora local va 
aconseguir la seva segona millor 
marca personal a la prova dels 
500 metres en la modalitat de 
pista llarga, amb un temps de 
46 segons i 38 centèsimes. En-
guany, l’objectiu de Téllez, que 
surt d’una lesió que li ha impe-
dit entrenar en el darrer mes, és 
fer el registre mínim per classi-
fi car-se per a la Copa del Món 
en alguna de les tres proves on 
competeix, 500, 1.000 i 1.500 
metres | SA

PATINATGE

Bon inici de temporada de Mireia 
Téllez amb la selecció espanyola
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Leo Ramos guanya la medalla d’or 
al Campionat de Catalunya 
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GIMNÀSTICA

La Fundació Adimir participa 
en una jornada d’equitació
La iniciativa, coordinada per la Regidoria d’Esports, s’adreçava a infants amb TEA 

Una dotzena d’infants entre 
6 i 9 anys, usuaris de la Fun-
dació Adimir, va participar a 
fi nals de juny en una jornada 
d’esport adaptat d’equitació, 
que va tenir lloc a l’Hípica Can 
Taió, a Santa Perpètua de Mo-
goda. La proposta, coordinada 
per la Regidoria d’Esports i 
fi nançada per la Diputació, va 
consistir a oferir a infants amb 

trastorn de l’espectre autista 
un programa adaptat per tal 
de millorar les seves habilitats 
motrius i socials.

Eina terapèutica. L’equitació 
adaptada afavoreix la millo-
ra de l’equilibri i la mobilitat, 
la comunicació, la millora del 
to muscular i la coordinació. 
També augmenta el control de 
refl exos, facilita la capacitat de 

relaxació muscular i, en gene-
ral, millora l’autoestima. 
L’activitat que van fer els in-
fants d’Adimir pretenia establir 
un primer contacte amb l’equi-
tació i que els nens i nenes ex-
perimentessin les sensacions 
que aporta muntar a cavall i 
el contacte amb l’animal i re-
forçar l’autoestima dels parti-
cipants mitjançant l’assoliment 
de fi tes personals.

ESPORT ADAPTAT

Sílvia Alquézar | Redacció
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El montcadenc Leo Ramos, de 
9 anys, va pujar al més alt del 
podi a la prova de la barra fi xa 
de la categoria P1 al Campionat 
de Catalunya de gimnàstica ar-
tística, disputat el 9 i 10 de juliol 
al pavelló Castell d’en Planes, 
a Vic. El gimnasta local pertany 
al Club Gimnàs Llenas de Sa-
badell i només fa un any que 
va començar a practicar aquest 
esport, una disciplina minorità-
ria sobretot entre els nens. “De 
sempre li ha agradat saltar, 
però l’any passat va descobrir la 
gimnàstica a les Olimpíades de 
Tòquio i ens va demanar que li 
agradaria provar”, ha comentat 
la seva mare, Araceli Fernández, 
qui reconeix que no hi ha molts 
clubs i que no ha estat gens fàcil 
trobar-ne un a prop de casa | SA



Heidi Gabarrón
Referent. La directora de l’escola Reixac dels últims 12 anys s’ha jubilat a fi nal d’aquest curs després 
de gairebé quatre dècades dedicada al món de l’educació, la meitat de les quals ocupant càrrecs 
directius. Heidi Gabarrón ha tingut l’oportunitat de treballar des de diverses vessants, ja que primer va 
començar com a auxiliar administrativa a un institut de Santa Coloma de Gramanet fi ns que, al 1988, 
va aprovar les oposicions de mestra. La seva primera destinació va ser Ripollet, on va passar set anys, 
després va ser una dècada a la Garriga –5 anys a l’equip directiu com a secretària– i al 2005 va arribar 
al centre montcadenc, on ha estat tres anys de cap d’estudis i 12 com a directora. Heidi assegura que 
ha gaudit d’una vida laboral “plena i vocacional”, i destaca el gran esforç que van fer els seus pares 
perquè tant ella com la seva germana puguessin estudiar una carrera universitària.

‘L’afecte de l’alumnat és el 
més gratifi cant de la feina’

Quin balanç fa després de gairebé 
quatre dècades dedicada al món 
de l’educació?
Soc una privilegiada. He tingut 
molta sort de poder triar aquesta 
professió, que és totalment vo-
cacional. M’han agradat molt les 
dues vessants on he treballat. Les 
tutories i el fet d’estar en contac-
te directe amb els infants et dona 
més gratifi cacions que no pas el 
despatx, però la part de gestió m’ha 
ajudat a tenir una amplitud de mi-
rada respecte tot el que m’envolta. 
La meva feina m’ha omplert i m’ho 
he passat molt bé. 
Com ha canviat la professió?
El canvi ha estat abismal. Recordo 
els primers anys quan, fi ns i tot, 
ens donava temps de fer un curset 
de natació en la franja del migdia. 
Això ara seria impensable perquè 
invertim moltes hores en el traspàs 

d’informació i els processos de re-
fl exió. Els professionals necessitem 
una mica de repòs per consolidar 
els nous projectes. Et posaré un 
exemple. Fa uns anys ja vam fer un 
gran esforç per tenir una altra mira-
da en els informes de les qualifi ca-
cions, però el curs vinent es torna 
a posar aquest tema sobre la taula 
perquè hi haurà canvis. No ho aca-
bes de pair, que ja ho has de tornar 
a canviar.
Parlant de canvis, com es presenta 
la implementació del nou currícu-
lum a partir de setembre?
Serà un procés complex, però crec 
que a Catalunya ja anem força 
avançats en la introducció d’aquest 
nou model d’educació més compe-
tencial i per projectes. El problema 
de tot plegat és que el Departament 
d’Educació no escolta el clam de la 
comunitat educativa, li falta tenir 

més complicitat amb el professorat.
Aquest curs va acabar amb vagues 
i començarà amb noves convoca-
tòries. Què reivindiquen?
La llista de demandes és llarga, 
però sobretot m’agradaria destacar 
que l’escola ha de tirar endavant 
amb una implementació més àm-
plia de plantilles i recursos cap a 
la inclusió. Hi ha un gran decret en 

aquest tema però, si no va acom-
panyat d’un augment dels recursos 
humans, es quedarà en paper mu-
llat. Tot funciona gràcies a la impli-
cació dels professionals. 

S’ha baixat el nivell educatiu?
No ho crec. Estem endinsant-nos 
en metodologies més obertes, on 
la classe magistral ha passat a la 
història. En l’actualitat, l’alumnat 
és el protagonista, el centre de 
l’educació. A les escoles i municipis 
que tenim realitats socioeconòmi-
ques més difícils o amb més alum-
nes amb necessitats específi ques 
ens cal comptar amb més recursos 
per atendre la diversitat.
La docència està prou valorada?
Potser no, perquè encara hi ha gent 
que creu que tenim moltes vacan-
ces tot i que, per sort, no tothom 
pensa així. Les metres fem a casa 
molt treball que no es veu. Crec que 
a partir de la pandèmia moltes fa-
mílies s’han adonat del paper que 
juguem en la societat. 
Què farà a partir d’ara?
Aquest és el gran repte, la gran 

por. Encara no m’ha donat temps a 
organitzar-me, però m’agradaria fer 
activitats que he hagut d’aparcar 
durant aquests anys com tocar la 
guitarra, fer pintura, fotografi a, es-
port...
Li farà il·lusió retrobar-se amb exa-
lumnes i famílies pel carrer?
Sí! M’encanta que em saludin i se 
n’alegrin de veure’m. El que més 
valoro d’aquesta feina és l’afecte 
i l’espontaneïtat dels infants i les 
grans amistats que he fet a tots els 
centres on he treballat. Aquest curs 
he perdut el meu pare i m’hauria 
agradat compartir amb ell la meva 
jubilació. Crec que estaria orgullós 
de veure la felicitat que m’ha re-
portat la gran quantitat de mostres 
d’estimació que he rebut en aquest 
fi nal de curs tan especial. La ve-
ritat és que no tinc prou paraules 
d’agraïment.

‘El Departament 
d’Educació hauria de 
tenir més complicitat 
amb el professorat’

mestra

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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