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Les obres del soterrament de 
l’R2 al seu pas per Montcada 
i Reixac –des de Vallbona fi ns 
passat el riu Ripoll– no podran 
començar a principi del 2023, 
com preveia Adif. El calenda-
ri es tornarà a endarrerir com 
a mínim sis mesos perquè el 
procés de licitació de l’actuació 
–iniciat el passat mes de març 
i amb un preu de sortida de 
465 milions d’euros–, s’haurà 
d’actualitzar d’acord amb la 
pujada de preus de les matèries 
primeres. Adif haurà de fer un 
nou concurs públic, atenent al 
recurs presentat per la Confe-
deració Nacional de la Cons-
trucció amb l’argument que les 
empreses constructores tenen 
molts problemes per presentar 
pressupostos per la incertesa 
sobre l’evolució dels costos 
dels materials, principalment 
l’acer i el ciment. 

Trobada a Montcada. Per explicar 
les conseqüències que té fer un 
nou concurs de licitació a efec-
tes de calendari, la presidenta 
d’Adif, Marisa Domínguez, es 
va desplaçar personalment al 
municipi el passat 16 de setem-
bre i es va reunir amb la Taula 
pel Soterrament –integrada per 
membres del govern local, dels 
grups municipals i de la Plata-
forma Tracte Just Soterrament 
Total (PTJST). 
“Esperem poder tornar a 
fer la nova licitació al mes 
de novembre amb els costos 
actualitzats”, va declarar Do-
mínguez a La Veu. La presiden-
ta d’Adif no va parlar de xifres 
concretes sobre l’increment del 
pressupost per executar el pro-

jecte, però sí va assenyalar que 
altres actuacions similars han 
sofert un increment de prop del 
30%. Malgrat tot, Domínguez 
va voler traslladar un missatge 
tranquil·litzador als represen-
tants municipals: “No dubto 
que els diners necessaris per 
fer les obres s’inclouran als 
pressupostos generals de l’Es-
tat, ja que el compromís del 
Ministeri de Foment i d’Adif 
amb aquesta actuació és ab-
solut”.

Treballs previs. Mentre es reso-
len les qüestions que han de 
permetre licitar defi nitivament 
les obres, Adif continua amb la 
campanya d’inspecció dels edi-
fi cis propers a les vies, iniciada 
el passat mes de maig. Abans 
d’acabar l’any s’hauran revisat 
aproximadament 250 habitat-
ges. Les inspeccions se centra-
ran en les façanes i els llocs co-
muns de les fi nques.
Executar el soterrament de l’R2 
implicarà una actuació de gran 
complexitat tècnica pel fet que 
ha de salvar la presència de dos 
aqüífers –el Besòs, el paral·lel 
al nou túnel, i el Ripoll–, així 

L’alça de preu de les matèries primeres 
obliga a recalcular el cost de les obres
La presidenta d’Adif comunica a la Taula pel Soterrament els motius pels quals el projecte s’endarrerirà uns sis mesos
Pilar Abián | Montcada
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La previsió és que el 
nou concurs de licitació 
del soterrament estigui 
a punt per a fi nals del 
mes de novembre

Diferents projectes 
de característiques 
similars s’han encarit 
al voltant d’un 30% 

L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), ha agraït la visita de la 
presidenta d’Adif per donar 
personalment explicacions a 
la Taula pel Soterrament sobre 
l’endarreriment de la licitació de 
les obres. Tot i el nou escull que 
retardarà l’inici de l’execució del 
projecte, l’edil opina que la deci-
sió que ha pres l’Administrador 
d’Infraestructures és l’encertada. 
“Adif ha pres la decisió cor-
recta, no volem un cas com el 
de la Sagrera a Montcada”, va 
dir Campos a la fi  de la reunió, 
en referència a unes obres que, 
un cop iniciades, han estat 
anys paralitzades. “Lamentem 
haver d’esperar sis mesos més, 
que sumem als 30 anys de re-
ivindicacions, però entenem 
que cal actualitzar els preus 

i ajustar-los a la realitat”, ha 
afegit l’edil.
Per la seva banda, el portaveu 
de la PTJST, Josep M. González, 
no ha ocultat el seu neguit pel 
nou endarreriment de les obres. 
“La presidenta d’Adif ens ha 
reiterat el seu compromís amb 
el projecte, però òbviament ens 
preocupa, d’una banda, que 
el calendari previst es torni a 

ajornar sis mesos i, de l’altra, 
l’increment dels costos que hi 
haurà”. González i Anna Solano, 
portaveus de la Plataforma, van 
compartir posteriorment amb el 
secretariat del col·lectiu les con-
clusions sobre la reunió, donant 
peu a un comunicat en què ex-
pressava la seva preocupació pel 
nou escull que retardarà l’inici de 
les obres | PA

‘Adif ha pres la decisió correcta, no volem
un cas com el de la Sagrera a Montcada’

La reunió de la presidenta d’Adif, Marisa Domínguez, amb els representants de la Taula pel Soterrament es va fer a la Casa de la Vila

Actualitat
laveu.cat

SOTERRAMENT DE L’R2

INSPECCIONS PRÈVIES
Adif continua amb la campanya 
d’inspeccions als edifi cis propers 
a l’R2 iniciada al mes de maig

com les pilones de l’autopista 
C-33. Una altra de les difi cultats 
afegides serà haver de realitzar 

les obres sense interrompre el 
servei ferroviari i, en bona part, 
en superfície. En total, es preveu 

que la intervenció duri al voltant 
de set anys.

VÍDEO A LAVEU.CAT
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ESTEM  
A PROP TEU

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

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

Preferentment  

amb cita prèvia:

apropteu@montcada.org  

    651 623 595

Ajuda per obtenir el Certificat 

digital, Clave... i molt més

CASAL DE GENT 

GRAN CASA  

DE LA MINA 
(Av. Unitat, s/n)

Dijous de 9.30 

a 13.30 h  

CENTRE CÍVIC  

CAN CUIÀS
(C. Geranis, s/n)

Dijous de 15.30 

a 19.30 h 

BIBLIOTECA 

ELISENDA  

DE MONTCADA
(C. Tarragona, 32)

Dimecres de 15.30 

a 19.30 h   

NOVA UBICACIÓ: 
ESPAI CULTURAL 

KURSAAL
(C. Masia,  39)

Dimarts de 9.30 

a 13.30 h i de 15.30 

a 19.30 h 

+ MASTERCLASS DE IOGA

+ esmorzar a Mas Duran

ASSOCIACIÓ   
DE GENT GRAN  
PARC DE SALVADOR 
ALLENDE

9 D’OCTUBRE 
DE 2022
Concentració:
Plaça de l’Església

Sortida: 9.30 h

VII CAMINADA 
INTERGENERACIONAL

RREEEEE 

llléééssssiaaa

hhhhhh

INSCRIPCIÓ FINS  

AL 7 D’OCTUBRE
En l’horari habitual de cada equipament

• Associació de Gent Gran Casa de la Mina 

Casal Casa de la Mina 

Av. de la Unitat, s/n 

caalamina@montcada.org 

Tel. 935 644 418

• Associació de Gent Gran Parc Salvador 

Allende

Casal Cívic de Montcada i Reixac 

Rambla dels Països Catalans, s/n 

associacioggmir@outlook.com 

Tel. 634 438 042

• Centre Cívic Can Cuiàs

C. Geranis, s/n 

centreciviccancuias@montcada.org 

Tel. 935 758 705

• Centre Cívic L’Alzina

C. Núria, 73 

alzina@montcada.org 

935 640 862

• Centre Cívic La Ribera

C. Llevant, 10 

centreciviclaribera@montcada.org 

Tel. 935 753 080
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Notícies MUNICIPALS 2023
Jordi Sánchez es presenta com a 
alcaldable d’ERC, acompanyat del 
president del partit, Oriol Junqueras

PÀG. 6

L’Ajuntament asfaltarà l’avin-
guda de Terra Nostra i la farà 
d’un únic sentit –de l’N-150 
en direcció a Montcada– en el 
marc d’una prova pilot que té 
com a objectiu pacifi car el tràn-
sit que passa pel vial i ampliar 
l’espai destinat als vianants. Els 
vehicles que vulguin accedir al 
barri des de Montcada podran 
fer-ho a través del carrer Anto-
ni Pujades o pel camí de terra 
paral·lel a la riera de Sant Cu-
gat, que serà compactat amb 
les restes de l’asfaltat que es 
retirin de l’avinguda. 
La previsió és que les obres 
comencin el proper 17 d’octu-
bre. El projecte, que ha estat 
consensuat amb l’AV del bar-
ri, compta amb un pressupost 
superior als 245.000 euros i 
s’explicarà al veïnat en una as-
semblea convocada el dia 3 al 
Casino de Terra Nostra (19h). 
Prèviament, a les 18h, els repre-
sentants municipals explicaran 
la nova normativa urbanística 
de la zona 15 (veure quadre).

Finalitat. Segons ha assenyalat 
el president de l’Àrea Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC), la 
intervenció signifi carà una mi-
llora per a l’espai públic. “Es 
farà un asfaltat profund per 
garantir-ne la durabilitat i, 

en fer el vial d’un únic sen-
tit, hi haurà més espai per als 
vianants”. Per motius pressu-
postaris, no es preveu ampliar 
la vorera actual, el lloc que es 
guanyarà a la calçada per al pas 
de persones –només al costat 
més proper a la via ferrovià-
ria– se senyalitzarà amb pintura 
i pilones. 
El nombre de places d’aparca-
ment existents a l’avinguda es 
mantindrà, tot i que no es con-
centrarà en un únic costat, com 
passa ara, sinó que anirà alter-
nant de manera que els vehicles 
no es trobaran una línia recta 
per circular. L’actuació també 
permetrà ampliar l’espai d’en-
trada de l’escola Mitja Costa.

Banda Turó. Els carrers Antoni 
Pujades i Montsant també es 
veuran afectats pels canvis de 
mobilitat, ja que passaran a te-
nir un únic sentit de circulació –
en aquest cas, en direcció a l’N-
150– i guanyaran igualment 
espai per als vianants. D’altra 
banda, les places d’aparcament 

es faran en semibateria, el que 
permetrà guanyar-ne més. Al-
hora, es provaran alguns can-
vis en el sentit de circulació als 
carrers Monistrol, Cerdanyola, 
Priorat i Reixac.
La intervenció prevista va lli-
gada a la recent resolució d’un 
problema recorrent al barri, 
com és la inundació del pas 
sota l’R4 –davant de l’escola 
Mitja Costa– cada vegada que 
plou amb intensitat. Segons 
ha informat l’Ajuntament, els 
darrers mesos s’ha fet una in-
tervenció que ha permès du-
plicar la capacitat del col·lector 
que recull les aigües en aquest 
punt, per tal que els episodis 
registrats no es tornin a repetir. 

AVINGUDA TERRA NOSTRA

Nou asfaltat i un únic sentit de circulació 
per guanyar espai per als vianants
L’Ajuntament presentarà el projecte al veïnat en una assemblea que es farà el 3 d’octubre i preveu iniciar les obres aquest mes
Pilar Abián | Terra Nostra La intervenció sobre 

la mobilitat es planteja 
com una prova pilot 
abans d’optar per 
canvis defi nitius
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L’assemblea del dia 3 d’octu-
bre tindrà dues parts, una pri-
mera dedicada a qüestions de 
planejament, que començarà 
a les 18h, i una segona, pre-
vista a les 19h, per informar el 
veïnat sobre el projecte d’as-
faltat. Pel que fa al planeja-
ment, es presentarà el Pla de 
Millora Urbana de la Zona 15 
de Terra Nostra, destinat a fi -
xar les condicions d’edifi cació 
de totes les fi nques del sector 
–ubicat entre la riera de Sant 
Cugat, el Coll de Montcada, 
l’N-150 i el Turó. El text refós 

del document es va aprovar al 
Ple de juny. 
El consistori, d’altra banda, 
prepara una modifi cació del 
planejament en el mateix sec-
tor per resoldre les afectacions 
urbanístiques que hi ha a l’en-
torn de la riera de Sant Cugat, 
l’N-150 i el Turó per incorporar 
les directrius del mapa d’inun-
dabilitat que ha fet recentment 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) que prohibeix la cons-
trucció de nous d’habitatges o 
l’ampliació dels ja existents en 
cotes inundables | PA

Nova normativa per a la zona 15 i 
canvi de planejament, en projecte

Amb la intervenció prevista a l’avinguda de Terra Nostra, l’Ajuntament vol reparar el ferm i ampliar l’espai destinat als vianants
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EFEMÈRIDE

La Policia Local celebra amb 
la ciutadania el 75è aniversari

Enguany fa 75 anys que es va 
crear el cos policial de Mont-
cada i Reixac, conegut inicial-
ment i fi ns a la dècada dels 90 
com la Guàrdia Urbana. Amb 
motiu de l’efemèride, el dissab-
te 1 d’octubre, a partir de les 
10h, hi haurà una matinal lú-
dica a l’interior i al voltant de 
les instal·lacions de la Policia 
Local (Progrés, 29). 
Entre les activitats previstes 
n’hi ha dues que han exhaurit 
les places disponibles com són 
l’escape room i les visites guiades 
a la seu policial. La resta de 
propostes es faran a l’aire lliure 
i no requereixen inscripció. 

Programa variat. A més dels 
parlaments ofi cials (12h), hi 
haurà una exhibició de gossos 
policia; un taller organitzat pel 
Servei d’Emergències de Cata-
lunya (SEM) sobre nocions bà-
siques de salvament; un simu-
lacre d’intervenció a càrrec del 
cos de Bombers; una exhibició 
de vol de drons; una mostra de 
vehicles d’emergència; simula-
dors de conducció; un circuit 
de ràdio control i tallers infan-
tils –un de retallables i un altre 
a càrrec de l’ONCE, per pren-
dre consciència respecte els in-
fants amb discapacitat visual–, 
així com infl ables i servei de 
restauració amb foodtrucks.

Pilar Abián | Redacció
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L’exhibició de gossos ensinistrats és una de les activitats que més atrau els infants en les jornades de portes obertes de la Policia Local

L’1 d’octubre al matí s’organitzaran diferents activitats a la seu del cos policial

José Manuel Martín és el cap 
de la Policia Local des de fa 
dos anys.
Quins són els canvis més sig-
nifi catius que ha viscut el cos 
en els darrers anys?
Hem intentat adaptar-nos a 
una realitat canviant per do-
nar resposta a les necessitats 
de la ciutadania. En els últims 
15 anys, hem passat de tenir 
només tres unitats  –seguretat 
ciutadana, proximitat i admi-
nistrativa– a sis, on s’inclouen 
trànsit i mobilitat, atenció en 
línia i medi ambient. 
Quin ús fan de les xarxes so-
cials?
La interacció amb la ciutada-
nia a través d’aquests nous ca-
nals és una via més per rebre 
informació directa i intentar 
millorar la nostra feina en la 
mesura del possible.
A què dediquen més hores de 
servei?
Actualment, el 80% de la nos-
tra feina està relacionada amb 
la mobilitat i el trànsit, des dels 
accidents fi ns als controls pre-
ventius, i amb temes de se-
guretat ciutadana, com furts, 
robatoris i incivisme.

Cal millorar la imatge del cos?
Crec que cal posar en valor la 
nostra vessant assistencial, ja 
que els agents no només po-
sen multes de trànsit i perse-
gueixen delinqüents, sinó que 
també estan al costat de les 
persones vulnerables.
Quins són els propers reptes?
Dintre del pla de modernitza-
ció, ens falta implementar la 
unitat de denúncies i coordina-
ció operativa, on s’emmarcarà 
l’Ofi cina d’Atenció a la Víctima, 
que s’ocuparà exclusivament 
de les actuacions relacionades 
amb la violència de gènere. La 
previsió és poder-ho fer a fi nal 
d’any, quan s’incorporin quatre 
nous agents a la plantilla | JA

‘No només multem i perseguim 
delinqüents, també estem al costat 
de les persones vulnerables’
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Jordi Sánchez es va presentar 
el 22 de setembre públicament 
com a candidat d’ERC a les 
properes eleccions municipals 
al costat del president del par-
tit, Oriol Junqueras, en un 
acte fet a la plaça de l’Església. 
L’alcaldable, que opta al càrrec 
per tercera vegada consecuti-
va, va estar acompanyat dels 
caps de llista dels republicans 
d’altres localitats i de militants 
i simpatitzants. Abans del seu 
parlament van intervenir dues 
representants locals del partit. 
D’una banda, l’actual regido-
ra de Cultura i Patrimoni, M. 
Rosa Borràs, qui va parlar en 
nom de l’experiència, i de l’al-
tra, Laura Tort, qui es va referir 
al futur d’Esquerra.
Borràs va elogiar el candidat, a 
qui va defi nir com una persona 
“honesta, noble, lluitadora, 
preparada i molt implicada 
amb la política municipal i de 
país”. Tort també va parlar de 
l’alcaldable d’ERC en els matei-
xos termes, destacant especial-
ment la seva capacitat de liderat-
ge i el seu tarannà dialogant i va 
expressar la seva satisfacció per 
formar part d’un partit “divers i 
heterogeni”.

Projecte  col·lectiu. En l’inici de 
la seva intervenció, el candidat 
d’Esquerra va voler deixar clar 
que el projecte dels republicans 
no és individual, sinó col·lectiu. 
“Som un equip plural, amb 
gent de diversa, un refl ex de la 
societat a la qual volem repre-
sentar”, va manifestar Sánchez. 
L’alcaldable va aprofi tar l’ocasió 

per fer balanç davant l’audiència 
de la tasca que el partit ha fet des 
que va entrar al govern al 2015, 
amb l’Alcaldia liderada per Ini-
ciativa i els comuns, després de 
16 anys de governs sociovergents 
marcats, va dir, per casos de 
corrupció i per una mala gestió 
econòmica que van endeutar les 
arques municipals. “Hem sane-
jat els comptes, hem posat fi l a 
l’agulla per resoldre els dèfi cits 
urbanístics que encara hi ha en 
alguns barris i hem sentat les 
bases per fer un salt endavant 
per millorar la qualitat de vida 
al nostre municipi així com 
l’orgull de pertinença”, va asse-
nyalar Sánchez.

Nou horitzó. L’alcaldable dels re-
publicans va posar el focus en el 
futur incidint en l’impacte positiu 
que tindrà el soterrament de l’R2 
per cohesionar el nucli urbà i en 
la situació estratègica del muni-
cipi. “Hem de deixar de ser el 

pati de darrera de Barcelona 
i passar a ocupar la nova cen-
tralitat metropolitana”, va dir 
Sánchez. Per aconseguir aquest 
objectiu el candidat proposa, en-
tre d’altres mesures, atraure in-
versions a la localitat i traslladar 
la cimentera.
Sánchez es va mostrar convençut 
que ERC, en el govern des del 
2015 com a segona força, pot fer 
un salt en les properes eleccions, 
atenent al creixement que ha ex-
perimentat. “Tenim les bases i 
el potencial necessari per lide-
rar l’Alcaldia”, va dir, si bé no 
va parlar de governar en solitari 
sinó acompanyat d’altres forces.

Suport del president d’ERC. Jun-
queras també es va referir a les 
oportunitats de futur que té 
Montcada i Reixac. “Hem de 
ser capaços de posar en valor 

MUNICIPALS 2023

‘Esquerra ha crescut a Montcada i té 
prou potencial per liderar l’Alcaldia’
Jordi Sánchez, acompanyat d’Oriol Junqueras, es presenta públicament com a candidat d’ERC als comicis
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Ll. Maldonado/ P. Abián | Montcada ‘Som un equip plural, 
amb gent diversa, un 
refl ex de la societat 
a la qual volem 
representar’, va 
manifestar Sánchez

El candidat va mostrar el seu agraïment als assistents i als participants a l’acte de presentació, que es va fer a la plaça de l’Església

‘La República i la 
independència només 
es poden assolir 
des d’un projecte 
transversal’, va dir 
Junqueras

A la fi  de l’acte, Sánchez es va fotografi ar amb Junqueras i membres d’ERC Montcada
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A vuit mesos per a les eleccions muni-
cipals, el PSC Montcada ha començat 
el procés d’elaboració del seu programa 
electoral. El partit ha creat vuit grups de 
treball al voltant de diferents àrees temà-
tiques: polítiques socials i feministes; for-
mació, medi ambient i agenda urbana; 
política municipal i territori; economia, 
cultura, educació i esports; comerç i tre-
ball; comunicació i xarxes socials; segu-
retat i neteja, i organització. Cadascun 
dels grups està liderat per un membre de 
l’executiva local i integrat per militants, 
simpatitzants i representants de la societat 

civil i la coordinació de tots ells va a càrrec 
del primer secretari i candidat del PSC, 
Bartolo Egea. L’alcaldable ha assenyalat a 
través d’un comunicat que els grups són 
oberts a la ciutadania. “Qualsevol persona 
que vulgui sumar i tingui idees per millo-
rar la ciutat es pot apropar a l’agrupació; 
sempre hi tenim les portes obertes”, ha 
dit, tot afegint que aquest fet demostra el 
tarannà “fort, unit, inclusiu i actiu” del 
partit al municipi. Egea opta a l’Alcaldia 
per segona vegada amb l’objectiu de re-
cuperar el lideratge que el PSC va tenir a 
l’Ajuntament entre el 1999 i el 2015 | PA

El PSC crea grups de treball oberts a la 
ciutadania per elaborar el seu programa
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la seva ubicació privilegiada a 
l’entrada de Barcelona i aca-
bar amb la visió de municipi 
trinxat cosint els seus barris”, 
va dir. En clau de partit i de país, 
el president d’ERC va expressar 
el seu orgull perquè la formació 
aculli gent diversa, entenent que 
la República i la independència 
només es poden assolir des d’un 

projecte transversal i integrador. 
“Necessitem ser democràti-
cament més forts; no és fàcil 
guanyar als que porten anys 
governant i, a sobre, tenen el 
suport dels poderosos, però 
nosaltres ho podem aconseguir 
amb el suport de la ciutada-
nia”, va assenyalar Junqueras.

VÍDEO A LAVEU.CAT
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La Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac ha iniciat 
una campanya de recollida de 
signatures per exigir el tanca-
ment de la planta local de La-
fargeHolcim, en compliment de 
la resolució del TSJC, que insta 
la Generalitat a clausurar l’acti-
vitat fi ns que obtingui una nova 
llicència ambiental, atès que les 
que va concedir a l’empresa els 
anys 2008, 2015 i 2017 van ser 
declarades nul·les. 

Conferència programada. La cam-
panya va començar el 20 de se-
tembre a la plaça Bosc de Can 
Sant Joan i anirà acompanyada 
d’una xerrada que es farà el 6 
d’octubre al Kursaal (19h) per 
explicar l’impacte de la incinera-
ció en la salut humana, a càrrec 
del doctor en medicina Josep 
Martí Valls, membre del Centre 
d’Anàlisi i Programes Sanita-
ris (CAPS). Aquesta entitat és 
una organització científi ca no 

LITIGI CONTRA LAFARGEHOLCIM

Campanya de signatures per 
exigir que tanqui la cimentera
La Plataforma Antiincineració organitza una xerrada amb el doctor Martí Valls

Dani Font | Can Sant Joan

Membres de l’AV Can Sant Joan i de la Plataforma Antiincineració, recollint signatures
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governamental que, des d’una 
perspectiva sociosanitària i plu-
ridisciplinar, pretén contribuir 
a l’intercanvi d’idees, a la refl e-
xió i a la investigació, entorn els 
problemes relacionats amb la 
salut. Al 2018 va presentar un 
estudi sobre la contaminació de 

la cimentera local segons el qual 
era superior a la causada per les 
emissions del trànsit de vehicles. 
A l’acte del dia 6, també in-
tervindran l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i el portaveu de 
la Plataforma Antiincineració, 
José Luis Conejero.

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

dia 12 de setembre de 2022, i de conformitat amb el Decret de 

l’Alcaldia núm. 2139/2019, de 2 de juliol de 2019, de delegació 

d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, ha 

aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 

d’actuació d’actuació número 2 (PAU 2) del Pla de millora 

urbana de la Vallençana Baixa.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, 

mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més 

divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac, amb audiència a les persones interessades, 

amb citació personal.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es 

podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 

davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des de 

l’endemà de la publicació d’aquest anunci, o alternativament, 

recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos 

administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a 

comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. 

Si s’ha interposat recurs potestatiu de reposició, no podrà 

interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell 

no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva 

desestimació per silenci administratiu pel transcurs d’un mes 

des de l’endemà de la data d’interposició.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

21/09/2022

ANUNCI
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El procés participatiu per 
transformar l’antiga N-150 en 
l’Avinguda del Vallès, liderat 
per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) amb els ajun-
taments implicats, entitats i so-
cietat civil, és un dels projectes 
que formen part de l’exposició 
‘Metropòlis d’avingudes’ amb 
l’objectiu d’explicar aquest con-
cepte, que proposa el nou Pla 
director urbanístic metropo-
lità, en fase de redacció i que 
planteja una xarxa d’avingudes 
metropolitanes que vertebri el 
transport públic i garanteixi 
l’accessibilitat a peu i en bicicle-
ta entre municipis.
La mostra, inaugurada el 28 de 
setembre a l’Espai Mercè Sala 
de Transports Metropolitans 

de Barcelona (TMB), presen-
ta una ciutat imaginada en la 
qual vies, autopistes i carrete-
res s’han transformat en espais 
públics accessibles, sostenibles i 
integrats tant en la ciutat com 
en la natura. “És un nova con-
cepció de creixement urba-
nístic que canvia radicalment 
l’actual, potenciant la mo-
bilitat sostenible i activa i el 
transport públic”, ha explicat 
Jordi Sánchez (ERC), president 
de l’Àrea Territorial de l’Ajun-
tament i vicepresident de l’Àrea 
de Desenvolupament de Políti-
ques Urbanístiques de l’AMB.
La mostra, que es podrà visitar 
fi ns al 10 de gener, exposa els re-
sultats del concurs d’idees Nusos 
i Cruïlles sobre el paper de les 
infraestructures viàries.

La pacifi cació de l’N-150, 
present a la mostra 
‘Metròpolis d’avingudes’
L’exposició es podrà visitar fi ns al 10 de gener, a Barcelona

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada és un dels municipis on el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural ha establert mesures de prevenció després 
de determinar que la grip aviar va ser la causa de la mort d’un ànec 
localitzat a l’agost a la llera del Besòs, al terme de Santa Coloma. És per 
aquest motiu que el agents rurals han alertat les granges d’autoconsum 
perquè reforcin els corrals i impedeixin que les seves aus entrin en 
contacte amb les silvestres. Des del cos també es recomana que beguin 
aigua fi ltrada i evitin la de pous on puguin accedir aus silvestres. Des 
de fi nals de 2021 el Departament d’Acció Climàtica ha confi rmat quatre 
casos de grip aviar a Catalunya. Els tres anteriors es van detectar a les 
comarques del Segrià i l’Alt Empordà durant els mesos d’hivern | DF

Un cas de grip aviar al Besòs obliga 
a prendre mesures de prevenció

SALUT PÚBLICA

Els Mossos d’Esquadra de les comissaries de Montcada i Reixac i de 
Cerdanyola del Vallès, juntament amb agents de la Policia Local de 
Montcada i Reixac, van detenir el 12 de setembre quatre homes com 
a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació, detenció 
il·legal i danys. Els fets van tenir lloc a una nau industrial del polígon de 
la Ferreria on un dels treballadors va ser agredit, emmordassat i lligat de 
mans i peus pels assaltants. Segons fonts policials, els quatre detinguts 
pretenien sostreure 450 caixes amb roba, per un valor total de més d’un 
milió d’euros | DF

Quatre persones detingudes per 
un intent de robatori amb violència

SUCCESSOS

Sánchez, al centre de la imatge, el dia en què es va inaugurar la mostra a Barcelona
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Coincidint amb la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible, el 22 de 
setembre es va presentar a la 
Casa de la Vila el programa de 
voluntariat social En bici sense 
edat, que ofereix acompanya-
ment a la gent gran i a persones 
amb mobilitat reduïda a través 
de passejades en tricicles elèc-
trics adaptats. Aquest projecte, 
que ja funciona a 11 municipis 
de tot Catalunya, podria arrelar 
també a Montcada i Reixac on 
es farà en breu una prova pilot. 
El projecte compta amb la col-
laboració de les regidories de 
Ciutadania i Participació Ciuta-
dana, Serveis Socials i Mobilitat.
María Elisa Ojeda, coordinado-
ra de l’entitat En bici sense edat, 
va explicar a Montcada en què 
consisteix la iniciativa, que va 
néixer a Dinamarca el 2012 i 
que s’ha estès a 2.700 municipis 
de 52 països gràcies a una xarxa 
de 35.000 voluntaris. Barcelona 
va ser el 2016 la primera ciutat 
catalana a provar l’experiència.

Participants. Les primeres passe-
jades al municipi es faran amb 
amb usuaris de la Residència 
Santa Maria i del Centre Ge-
rontològic Vila-Nova amb un 
tricicle cedit per En bici sense 

MOBILITAT SOSTENIBLE

El projecte En bici sense edat 
farà una prova pilot al municipi
Experiència feta amb personal voluntari i oberta a usuaris de residències de gent gran

La iniciativa promou 
el voluntariat 
i les relacions 
intergeneracionals

Representants de l’entitat En bici sense edat i de l’Ajuntament, després de la presentació de la iniciativa, feta a la Casa de la Vila
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Pilar Abián | Redacció

El tricicle d’En bici sense edat ja ha passat per Montcada, però amb usuaris de Barcelona
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edat i a càrrec de persones vo-
luntàries amb experiència, tot i 
que el projecte està obert a tot-
hom que estigui interessat a fer 
un voluntariat –més informació 
al Punt de Voluntariat, al correu 
voluntariat@montcada.org o al telè-
fon 662 30 38 81.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), confi a que el progra-
ma s’instauri al municipi un 
cop acabi la prova pilot. “És 
un projecte que combina la 
solidaritat, les relacions inter-
generacionals i la mobilitat 
sostenible, valors que s’em-
marquen en la nostra estra-
tègia de posar la persona al 
centre de les polítiques”, va 
dir l’edil. Per la seva part, el re-
gidor de Ciutadania i Participa-

ció Ciutadana, Juan Carlos de 
la Torre (ECP), va lloar el fet 
que la iniciativa “lluita contra 
la soledat no desitjada i el risc 
d’exclusió social”.
En bici sense edat s’emmar-
ca en el programa Montcada 
Ciutat Amiga de les Persones 
Grans, que té com a objectiu 
donar compliment als objectius 
vinculats a la promoció de les 
relacions intergeneracionals i a 
la lluita contra l’aïllament social 
d’aquest sector de la població.
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PINK RUN MIR
El 16 d’octubre tindrà lloc la cinquena 
edició de la cursa per recaptar fons per 
a la investigació del càncer de mama 
LAVEU.CAT

EDUCACIÓ

L’escola FEDAC Montcada diu adeu 
a les últimes Germanes Dominiques
Laura Grau | Montcada
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La congregació va fundar el primer centre d’ensenyament religiós a Montcada l’any 1882 a l’edifi ci del carrer Major

La germana Milagros va recollir la placa en què l’escola FEDAC agraeix a la comunitat de les Dominiques la seva tasca a Montcada

‘Les monges’, un referent per a 
moltes generacions de dones
L’edat avançada de la majoria 
de les monges i la falta de noves 
vocacions han fet que avui dia ja 
no quedin Germanes Dominiques 
que es dediquin a la docència ac-
tiva a Catalunya. Amb el comiat de 
Milagros Vegas, l’última religio sa 
que quedava a la comunitat de 
Montcada, es tanca una llarga 
etapa que va començar el 1882. 
Coneguda popularment com ‘Les 
monges’, aquesta escola forma 
part de la memòria col·lectiva de 
moltes generacions de montca-
dencs, especialment de la pobla-
ció femenina, ja que l’ensenya-
ment mixte no es va incorporar 
fi ns als anys noranta, una mostra 
de la seva progressiva adaptació 
als nous corrents pedagògics. 
El col·legi ha estat testimoni d’èpo-
ques convulses com la Guerra Ci-
vil espanyola, que el juliol de 1936 
va obligar les monges a refugiar-se 
a la casa de diferents famílies de 
Montcada perquè el centre educa-
tiu va ser ocupat per la Federació 
Anarquista Ibèrica (FAI), que el 
va convertir en les seves ofi cines 
i dipòsit de comestibles. Després 

de la victòria de l’exèrcit franquis-
ta, l’escola va retornar a mans de 
la congregació, el 1939. Als anys 
quaranta, a petició de la Falange 
Espanyola i les JONS, el centre va 
acollir classes nocturnes per a les 
obreres de la fàbrica Aismalibar. 

A mitjan dels setanta, les religio-
ses del centre van deixar de portar 
l’hàbit, confonent-se amb la resta 
de professors seglars i, als vuitan-
ta, es van eliminar els caracte-
rístics uniformes blau marí, que 
van ser senyal d’identitat de les 
alumnes durant més d’un segle. 
Les instal·lacions del carrer Ma-
jor també han experimentat can-
vis importants al llarg del temps 
amb l’objectiu de donar resposta a 
l’augment d’alumnat i a les noves 
necessitats educatives | LG A dalt, religioses del Sagrat Cor amb els hàbits (1971). A baix, promoció del 1968-69

Després de 140 anys de presèn-
cia a Montcada, la comunitat 
de les Germanes Dominiques 
abandona el municipi, on va 
fundar la primera escola d’en-
senyament religiós per a nenes, 
coneguda actualment com FE-
DAC Montcada. El passat 21 
de setembre, alumnes, pares i 
professors van fer un acte de 
reconeixement de la tasca de la 
congregació durant més de mig 
segle i van acomia dar Milagros 
Vegas, l’última de la llista de 
més d’un centenar de religioses 
que van exercir la docència en 
aquest centre educatiu. Una 
petita representació d’elles va 
assistir a l’acte, que es va fer al 
pati de l’escola i va estar mar-
cat per l’emoció i l’entusiasme 
dels més petits.  Entre el públic 
també hi eren el mossèn de la 
pàrroquia de Santa Engràcia, 
Joan Ferrero, i representants de 
la comunitat de Germans de La 
Salle i Càritas Montcada. 

Agraïments. En el torn de parla-
ments, el director del FEDAC 
Montcada, Dani Abián, va elo-
giar la tasca de les religioses: 
“El llegat humà i educatiu 
d’aquestes dones quedarà en 
la memòria de moltes genera-
cions”. En nom del professorat, 
la veterana Carme Oliveras va 
agrair “l’entrega i la dedicació 
de les germanes, que han contri-
buït a convertir el centre en un 
referent educatiu al municipi”. 
Representants de l’AMPA van 
obsequiar les religioses amb 
rams de fl ors i alumnes del 
centre van interpretar danses i 
cançons en el seu honor. L’acte 
va cloure amb l’entrega d’una 
placa commemorativa a la ger-
mana Milagros, que va agrair 
l’homenatge en nom de les Do-
miniques. “Els meus anys en 
aquesta escola han estat molt 
gratifi cants i només puc donar 
les gràcies pel suport rebut per 
part de la plantilla, l’alumnat i 
les famílies”, va dir visiblement 
emocionada.

Vegas va posar 
en valor l’aposta 
de l’escola per la 
renovació pedagògica

Trajectòria. Vegas, de 81 anys i 
nascuda a Palència, va arribar a 
Montcada el 2002, assumint la 
direcció fi ns al 2008. Un any des-
prés, l’escola es va incorporar a la 
Fundació Educativa Dominiques 
de l’Anunciata Pare Coll, forma-
da per 25 escoles de Catalunya 
amb un projecte pedagògic comú 
sota els valors de l’educació cristi-
ana. “Aquest va ser un moment 
d’infl exió en la història de l’es-
cola, que va apostar per una 
renovació pedagògica i una 
major apertura al poble”, re-
corda Vegas, tot posant en valor 
l’esforç de la comunitat educativa 
per consolidar aquest nou camí. 

El juliol del 1936, el 
centre va ser ocupat 
per la Federació 
Anarquista Ibèrica 
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15a MOSTRA DELS GRUPS

DE TEATRE
DE MONTCADA I REIXAC

2022Octubre-Desembre

Informació dels espectacles 

i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

DISSABTE 8 
D’OCTUBRE, a les 20 h
i DIUMENGE 9 
D’OCTUBRE, a les 18 h
Aula de Teatre de 
Montcada i Reixac
LES CARREGA EL 
DIABLE
Teatre Municipal

DISSABTE 22 
D’OCTUBRE,
a les 20 h
S.O.S.
Grup Maçateatre 
- Grup convidat -
Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 12 DE 
NOVEMBRE,  
a les 20 h
CON3VÈRSIES
Grup Teatrac
Espai Cultural 

Kursaal

DIUMENGE 20 
DE NOVEMBRE,  
a les 18 h
EL CURIÓS 
INCIDENT  
DEL GOS  
A MITJANIT
Grup Tea345
Teatre Municipal

DISSABTE 26 DE 
NOVEMBRE, a les 20 h
P.A.V.O (PARTIDO 
ARTISTAS 
VIVIDORES 
OFENDIDITOS)
Grup La Jove 
Finestra Estràbica
Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 10 
DE DESEMBRE, 
a les 20 h
LA SENYORA 
FLORENTINA 
I EL SEU AMOR 
HOMER 
Grup TamTaller 
Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 18  
DE DESEMBRE,  
a les 18 h
MUJERES 
ATACADAS
Grup Teatroia’t
Espai Cultural Kursaal

Amb motiu del Dia Internacio-
nal d’Envelliment Actiu, que se 
celebra l’1 d’octubre, l’Ajunta-
ment i les entitats de gent gran 
del municipi preparen diverses 
activitats per celebrar l’efemèri-
de. La primera tindrà lloc el 9 
d’octubre i consistirà en la tra-
dicional caminada intergenera-
cional, que enguany arriba a la 
setena edició i que, després de 
dos anys de pandèmia, es de-
senvoluparà sense restriccions 
anticovid.
El punt de partida serà la pla-
ça de l’Església (9.30h) per fi -
nalitzar el recorregut al parc 
de la Llacuna, a Mas Duran. 
En aquest espai, hi haurà un 
esmorzar per a tots els partici-
pants i també es farà una sessió 
de ioga.
Les persones interessades es 
poden inscriure fi ns al dia 7 a 
través de les dues entitats de 
gent gran del municipi, amb 
seu a la Casa de la Mina i al 
Casal Cívic de Montcada. 
També es pot formalitzar als 
centres cívics de Can Cuiàs, 

Terra Nostra i La Ribera, en el 
seu horari habitual.

Altres activitats. Al mes de no-
vembre, hi ha previstes dues 
propostes més, pendents enca-
ra de confi rmar la data. El con-
sistori organitzarà una xerrada 
sobre el benestar emocional a 
les persones grans i, tot seguit, 
hi haurà una sessió de risoterà-
pia. D’altra banda, també s’ha 

programat un espectacle teatral 
al Parc de la Cerveseria en la lí-
nia dels vermuts musicals que 
s’han fet en aquest espai al ju-
liol o per Festa Major.
Enguany, no hi haurà l’acte a 
la plaça de l’Església de lectura 
del manifest reivindicatiu, que 
es difondrà a través de les xar-
xes socials de l’Ajuntament i les 
entitats de gent gran i el web 
municipal.   

DIA DE L’ENVELLIMENT ACTIU

La caminada intergeneracional 
torna sense mesures anticovid
L’activitat tindrà lloc el 9 d’octubre i es farà entre la plaça de l’Església i Mas Duran

Sílvia Alquézar | Redacció

Enguany no caldrà dur mascareta, que sí va ser obligatòria en la darrera convocatòria
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Les activitats que s’ofereixen als dos casals de gent gran del municipi 
han tingut aquest nou curs –el primer sense restriccions– una excel·lent 
acollida, amb totes les places pràcticament exhaurides a la majoria de 
les propostes. En el cas del Casal de la Mina, amb uns 2.900 socis, s’han 
inscrit prop de 230 persones. L’oferta proposa tallers vinculats amb la 
salut –gimba (a la foto), tai-txí, estiraments i memòria– i les arts –pintura 
a l’oli, teatre, sevillanes i balls en línia. En l’àmbit tecnològic, s’ofereix 
un curs per aprendre a fer tràmits per Internet. Pel que fa al Casal Cívic 
Montcada i Reixac, que depèn de la Generalitat, hi ha hagut un total 
de 220 inscrits a l’ampli ventall d’activitats proposades, que no només 
són obertes a la gent gran, sinó al públic en general. Entre les novetats, 
destaquen un taller d’introducció a la cal·ligrafi a i pintura xinesa i un 
monogràfi c sobre com cultivar un hort casolà. Per la seva banda, l’As-
sociació de Gent Gran de Montcada-Parc Salvador Allende, amb seu al 
Casal Cívic ha posat en marxa cursos de ball en línia i country, que han 
tingut una gran resposta per per part dels socis | SA

Èxit de les activitats per 
a la gent gran als casals
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Mor Josep 
Mestres Pons

Josep Mestres Pons, conegut 
per regentar durant més de 
quaranta anys la històrica bar-
beria del carrer Major Cal Mes-
tres, va morir el 22 de setembre 
als 92 anys. Pitu o Pepitu, com 
el coneixien les persones més 
properes, va heretar la barberia 
del seu avi, que va fundar el 
1930 al mateix lloc on està ac-
tualment. El local es va conver-
tir aviat en la seu no ofi cial del 
CD Montcada i, més tard, tam-
bé va esdevenir un referent de 
la Penya Barcelonista. De fet, 
Mestres, apassionat del futbol i 
del Barça, va ocupar diferents 
càrrecs a ambdues entitats | LG

Josep Mestres va morir el 22 de setembre
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TALLER 
PROTECCIÓ 
DE DADES I DRETS 
D’IMATGE
25 i 26 d’octubre. De 17.30 a 20 h

A la Casa de la Vila (C. Major,32)

Total: 5 hores lectives

Es lliurarà un certificat d’assistència a les entitats participants

Imparteix: Fundació Pere Tarrés

2022-2023
Octubre

• GRATUÏT per a les entitats de Montcada i Reixac

• Inscripció de l’1 al 16 d’octubre 

• Cal emplenar el formulari d’inscripció:

S’ofereix servei de canguratge, cal sol·licitar-lo com a molt tard 
fins tres dies laborables abans del dia de l’activitat a l’adreça de 
correu electrònic: participaciociutadana@montcada.org 

PLA FORMATIU

ENTITATS 
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Si vols estar al dia del nostre 
compromís amb les persones 
i el medi ambient visita 
la nostra pàgina web.

www.lafargeholcim.es
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L’espai Bon dia, una iniciativa 
de Càritas Montcada amb l’ob-
jectiu d’afavorir la inclusió de 
dones en situació de vulnerabi-
litat, ha augmentat el nombre 
de participants després de la 
pandèmia. 
La situació sanitària va impe-
dir la realització de la majoria 
d’activitats durant uns mesos, 
però es va mantenir l’acom-
panyament de les participants 
i la relació grupal de manera 
telemàtica. “La soledat i l’aï-
llament viscuts durant la 
crisi sanitària ens ha afectat 
a tots de manera profunda 
en l’àmbit emocional i psi-
cològic i, en especial, a les 
persones en situació de vul-
nerabilitat. Quan el projec-
te va tornar a començar, les 
alumnes van aparèixer ràpi-
dament i amb moltes ganes”, 
ha explicat Esther Miralles, 
coordinadora del projecte,  tot 

afegint que “Bon dia ofereix a 
les usuàries un espai d’acolli-
da, aprenentatge i socialitza-
ció accessible i amable”. La 
majoria de participants arriben 
a Bon Dia acompanyades per 
altres dones que formen o han 
format part de l’espai.

Tornar a la normalitat. Progressi-
vament, el projecte va anar re-
cuperant la presencialitat i just 
abans de l’estiu la seva seu, al 
Centre Cívic de la Ribera, va 
poder tornar a obrir les portes. 
“Hem d’agrair que l’Ajun-
tament va vetllar per facili-
tar-nos espais alternatius”, 

comenta Miralles, qui consi-
dera que l’estreta col·laboració 
amb els serveis i professionals 
de l’Ajuntament és un element 
essencial per al projecte. 
De la mateixa manera, tam-
bé ho és la Parròquia de 
Santa Engràcia de Montca-
da, que subvenciona part 
de les despeses de les dife-
rents activitats del programa.
Entre les activitats dutes a ter-
me aquest curs, es troben un 
punt de suport informàtic, un 
taller de cuina, classes de llen-
gua i un curs de natació del 
que estan especialment orgu-
llosos. “Va néixer a petició de 
les participants i són elles les 
que lideren el procés de crea-
ció”, diu Miralles. 
Les classes de natació van ser 
reconegudes amb el Premi a la 
inclusió a través de l’esport a 
la gala dels Premis Esportius 
atorgats per l’Ajuntament l’any 
2019.

INCLUSIÓ SOCIAL

El projecte Bon dia incrementa 
el nombre de dones usuàries   
La iniciativa de Càritas Montcada ha recuperat la normalitat després de la pandèmia

Laia Jubany | Redacció

Les classes de natació del programa Bon dia van rebre el guardó a la inclusió als Premis Esportius atorgats per l’Ajuntament el 2019
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‘El programa ofereix 
un espai d’acollida, 
aprenentatge i 
socializació accessible 
i amable’, diu Miralles

Casal de Gent Gran Casa de la Mina
Av. Unitat s/n

Tel. 935 644 418

A/e: caalamina@montcada.org

ACTIVITATS GRATUÏTES.

AFORAMENT LIMITAT. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

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

ACOSTA’T 
AL MÓN DIGITAL

PREPARA EL TEU 
DESPLAÇAMENT  
DEL 14 DE NOVEMBRE 

AL 21 DE DESEMBRE

Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h

COM FER TRÀMITS 
PER INTERNET
DEL 3 D’OCTUBRE 
AL 9 DE NOVEMBRE

Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h

Coneix tota la informació 

de l’Ajuntament 

de Montcada i Reixac

Canal MiRactualitat

678 032 567 Envia ALTA

@ajmontcada

@ajmontcada

@ajmontcada

www.montcada.cat

NO
abandonis voluminosos al carrer

HORARI DEL SERVEI 

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

Ens estimem 
MONTCADA I REIXAC
Cuidem-la!

900 150 140
mobles.montcada@fcc.es

Atenció telefònica: de 9 a 14 h, 

de dilluns a divendres
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laveu.cat/agenda
Agenda DIA DE LES AUS

Itinerari guiat per conèixer els ocells que habiten el Turó
Inscripcions: activitats@acer-associacio.org

2 D’OCTUBRE,  10.30H
PUNT DE TROBADA: CAMÍ DE LA FONT DE LA MITJA COSTA

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

43
RamblaRecasens

Quirós El Punt RecasensM.Guix

10 11
Rambla J.Relat J.Relatfa

rm
à

c
ie

s

30 1 2

7 8 95 6
Duran I.Vila I.VilaJ.Relat Rivas

M.Guix

12 1413

Quirós Quirós

15 16

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

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

1 l dissabte
Efemèride. Acte central del 75è aniversa-

ri de la Policia Local (veure activitats a la 

pàgina 5).

Tradicions. 7a Trobada de Bestiari (veu-

re programa a la pàgina 19).

2 l diumenge
Jugatecambiental. Taller per aprendre 

a fer un herbari artístic. Hora: 11.30h. 

Lloc: parc de la Llacuna.

Patrimoni. Visita guiada a la Casa de les 

Aigües. Hora: 12h. Inscripcions: museu-

municipal@montcada.org.

Música. Concert ‘Trencadís’, a càrrec de 
l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Cata-
lunya. Hora: 18h. Lloc: Teatre Municipal.

3 l dilluns
Assemblea. Assemblea informativa so-
bre planejament de la zona 15 de Ter-
ra Nostra i el pla d’asfaltat. Hora: 18h. 
Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza: 
Ajuntament.

6 l dijous
Xerrada. L’impacte de la incineració en 
la salut, a càrrec del doctor Josep Martí 
Valls. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Organit-
za: Plataforma Antiincineració.

8 l dissabte
Teatre. Estrena de ‘Les carrega el dia-

ble’, de l’Aula de Teatre. Hora: 20h 

(també l’endemà, a les 18h). Lloc: Tea-

tre Municipal (veure pàgina 16).

Patrimoni. Visita teatralitzada a la Casa 

de les Aigües. Hora: 12h. Inscripcions: 

museumunicipal@montcada.org.

9 l diumenge
Patrimoni. Presentació d’un documen-

tal sobre el Rec Comtal. Horaris: 11.30, 

12 i 12.30h. Lloc: Casa de les Aigües.

EXPOSICIÓ
GRAVATS I LLIBRES D’ARTISTA

Fins al 23 d’octubre

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

EXPOSICIÓ
CASTELLS A L’OLI
Julen W

Fins al 16 d’octubre

Dissabte 
1 d’octubre 
de 2022
De 10 a 13.30 h

(C. Progrés, 29)

CELEBRACIÓ

VISITES GUIADES A LES INSTAL·LACIONS - EXHIBICIÓ CANINA - 

TALLER DE SALVAMENT EN ACCIDENT - ESCAPE ROOM -  EXHIBICIÓ DE 

VOL DE DRONS - MOSTRA DE VEHICLES D’EMERGÈNCIES - SIMULADORS 

DE CONDUCCIÓ - INFLABLES - TALLERS INFANTILS - CIRCUIT RÀDIO 

CONTROL - EXPOSICIÓ - PARLAMENTS OFICIALS - FOODTRUCKS
Propera Veu, 14 d’octubre

Nou escull
Cada vegada que el soterram-
nent de l’R2 sembla a tocar 
apareix un nou escull a sortejar. 
Un cop fet i aprovat el projec-
te –de gran complexitat i que 
ha portat anys de demora– i 
obtingut el compromís de con-
signació econòmica per part de 
l’Estat, ara ha aparegut un altre 
imponderable.El concurs de li-
citació iniciat al març s’ha hagut 
de frenar a causa de la infl ació. 
La pujada de les matèries pri-
meres provocada per la guerra a 
Ucraïna impideix les empreses 
constructores calcular els cos-
tos reals de la intervenció. Això 
ha obligat Adif a fer un nou con-
curs per fi xar els actuals preus 
de mercat a l’alça, el que signi-
fi carà ajornar com a mínim sis 
mesos més l’adjudicació de les 
obres. La cursa de fons que està 
suposant aquest projecte per al 
municipi continua per a llarg 
i està plena de tanques però, 
precisament per tot i el cansa-
ment acumulat, no ens podem 
permetre el luxe de defallir.

EDITORIAL

La bústia del lector
Les cartes adreçades a aquesta secció no poden atemptar ni contra persones 
ni institucions i no poden excedir les 25 línies d’extensió

som@laveu.cat
T 935 726 492

Caminada anul·lada
Amb aquest escrit volem comu-
nicar que la Junta del Centre 
Excursionista El Cim s’ha vist 
obligada a prendre la decisió de 
no organitzar aquest any la 35a 
edició de la tradicional camina-
da entre Montcada i Montserrat.
Ha estat una decisió molt difí-
cil de prendre, ja que després 
de dos anys sense poder reali-
zar-la a causa de la pandèmia, 
teníem ganes de tornar i ens 
feia molta il·lusió organizar-la.
Entre els motius que ens han fet 
prendre aquesta decisió es troba 
la difi cultat per organitzar una 
caminada com aquesta, que és 
molta, i que comporta molt de 
temps i dedicació. 
També moltes vegades no depèn 
de la nostra voluntat, ja que els 
ajuntaments i els parcs naturals 
als que hem de sol·licitar autorit-
zacions per passar-hi, cada ve-
gada demanen més documen-
tació i requisits, posant molts 
entrebancs per fer una camina-
da no competitiva com la nostra. 

De fet, a dia d’avui, no tenim cap 
resposta per part d’alguns dels 
ajuntaments on s’ha sol.licitat 
l’autorització de pas i ens falta 
documentació i informació per 
poder fer la caminada correc-
tament, seguint les normatives 
vigents. 
La nostra prioritat principal és la 
de protegir la integritat de tots 
els participants però, sobretot, 
fer una caminada que respec-
ti les normes vigents a cada 
població per la que discorre.
La disminució de participants 
a les activitats que organit-
zem des del centre ens obli-
ga a refl exionar sobre el futur 
d’aquesta caminada històrica.
Demanen disculpes a tots 
aquells socis i afi cionats que 
tenien ganes de tornar a viure 
l’experiència i aprofi tem per con-
vidar tothom a participar a les 
nostres sortides i a ajudar-nos 
a créixer i millorar com a entitat 
excursionista. 

La junta
Centre Excursionista El Cim

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Pilar Abián, Sílvia Alquézar, Dani Font, Laura Grau i Lluís Maldonado. 

Equip audiovisual: Mario Azañedo, Lucas Cervantes i Raúl Rivas. Publicitat: GPL. Tel. 625 601 107 (Laura Catalán). Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 

105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent de Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: Laura Campos. Consell d’Administració: Josep Bacardit, Salvador Sánchez, Xavier 

Paredes, Francisco Ávila, Eva G. Pagán, Marisol Orta i Carme Picart. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

Francesca Poza
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Diagnosi del teixit empresarial post-Covid - 

Impuls al vostre negoci - Networking de relació 

empresarial - Desenvolupament econòmic local

13 d’octubre de 2022
De 9 a 12 h 

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

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

Organitza: Amb el suport:Col·labora:

Informació i inscripció gratuïta:

Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local

935 648 505

empresa@montcada.org

Preu: 8 euros; anticipada 5 euros Preu: 18 euros; anticipada 15 eurosPreu: 18 euros; anticipada 15 euros

Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

OCTUBRE

2022

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

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

0-50-0

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE, 12 h
Cia. Pels Més Menuts
MUSICALS 
PELS MÉS MENUTS
MÚSICA FAMILIAR

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

• Tots els espectacles es representen al Teatre Municipal

REUNIÓ INFORMATIVA

· Modificació del Pla General 

Metropolità de la Zona 15.

· Asfaltat de l’avinguda Terra Nostra 

i reordenació del trànsit al barri.

Dilluns 3 d’octubre, a les 19 h

Casino de Terra Nostra

ACTIVITATS ESPORTIVES
ADREÇADES 

A PERSONES 

A PARTIR 

DE 16 ANYS

2022-2023
Inscripcions obertes MÉS INFORMACIÓ: 

www.montcada.cat 
i www.esportsmontcada.org
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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. 

Laura Campos

L’1 d’octubre commemorem el 75è aniversari de la nos-
tra Policia Local. Un cos que ens acompanya en el nos-
tre dia a dia i que contribueix, amb la seva feina, a què 
puguem gaudir d’una ciutat més amable i segura. 
La seguretat ciutadana és una de les qüestions capdals per 
a aquest equip de govern i la Policia Local, juntament amb els altres cossos policials que 
tenen jurisdicció en el nostre municipi, juga un paper clau. La nostra Policia ens ajuda a 
viure millor, a desenvolupar la nostra vida en un entorn de respecte als nostres valors i als 
nostres drets. 
Des de l’actual equip de govern, sempre hem tingut clar que s’ha de cuidar a la Policia 
Local. Hem fet una aposta clara per la reestructuració i modernització del cos, a nivell orga-
nitzatiu i dotant-lo de més recursos materials i humans, amb la incorporació de nous agents 
de forma gradual que ens han permès arribar, en l’actualitat, als 61 efectius. En aquesta 
plantilla només hi ha tres dones (una sergenta i dues agents), que realitzen una gran tasca, 
entre elles les que estan relacionades amb la prevenció contra la violència de gènere. La 
baixa presència de dones als cossos policials és un fet recurrent i precupant a tots els mu-
nicipis i és per això que des de Montcada volem treballar per augmentar la presència de la 
dona a la nostra Policia Local.
Voldria aprofi tar aquest escrit per agrair també la gran tasca que tota la plantilla de la Poli-
cia Local va fer durant els dies més durs de la pandèmia de la Covid-19, en uns moments 
d’incertesa que ens van obligar a donar el millor de tots nosaltres en benefi ci dels nostres 
veïns i veïnes. En nom de la corporació, gràcies per la feina que vau fer en aquell moment, 
gràcies per la feina que feu en el dia a dia i molts encerts per al futur. 
Felicitats per aquests 75 anys de vida!

Felicitats a la Policia Local!
Arribem gairebé al fi nal del mandat i en aquests darrers tres 
anys i quatre mesos hem patit una pandèmia que ha posat de 
manifest com és d’important fer les inversions necessàries en 
sanitat per tenir els mitjans necessaris per fer front a situacions 
d’aquesta envergadura. També ha posat en dubte la globalitza-
ció, la dependència extrema de tercers en una cosa tan simple com unes mascaretes o qualsevol 
altre material sanitari de primera necessitat, això cal repensar-ho i ser més autosufi cient. També 
portem 215 dies de guerra a Ucraïna, uns 8 mesos en què ens aguaita una incertesa sobre els 
plans de Putin. Què farà? Quina serà la seva reacció? I quines conseqüències tindran aquestes, 
a banda del tancament del gas a Europa? Esperem que no perdi el seny. 
Aquestes dues qüestions a nivell internacional han condicionat el mandat municipal per haver 
d’actuar en conseqüència amb la guerra i els seus costos. També amb la pandèmia, recordar que 
vam estar en tot moment al costat del govern local. Sobretot, en aspectes que afecten les perso-
nes més vulnerables per minvar en la mesura del possible les necessitats de la ciutadania. També 
en el confl icte bèl·lic perquè, a part del cost en vides i desplaçats, repercuteix a nivell econòmic 
a tots els ciutadans amb la pujada dels costos de l’energia i de les matèries primeres. Sí, és cert, 
tot infl ueix, però el descontentament amb el govern local (En Comú Podem-ERC) és majúscul, la 
ciutadania clama per tenir uns serveis que s’ajustin als preus dels impostos que paga. 
Una pujada a principis del mandat del 13%, i què rebem a canvi? Deixadesa, manca de neteja 
i manteniment, asfaltat de carrers insufi cient, voreres intransitables, defi ciències a les instal-
lacions esportives municipals, associacions de tota mena insatisfetes, mobiliari urbà com a bancs 
i papereres en mal estat i un llarg etcètera. Un descontentament ciutadà que està latent al carrer. 
Un exemple és la instal·lació dels jocs interactius a la plaça de l’Església, amb una inversió de 
50.000 euros, sense tenir una utilitat latent, fa que el malestar de la ciutadania augmenti. Ne-
cessitem que Montcada i Reixac tingui els serveis i les inversions que es mereix i aprofi tar les 
oportunitats per avançar. Per això, cal treballar i estar més a prop del que demana la ciutadania.

Montcada a 8 mesos de les eleccions

Andreu Iruela

Ana Pellicer

El 22 de setembre em vaig presentar com a candidat a les 
properes eleccions municipals. Vull agrair als veïns i veïnes 
de Montcada que ens van acompanyar el seu suport, la seva 
força i la seva il·lusió. El goig de veure la plaça de l’Església 
plena empeny a un major compromís i a una major respon-
sabilitat. Em vaig presentar jo, però a Esquerra Montcada som un equip. Un equip potent i amb 
força, que creix cada dia i al qual us convidem a sumar-vos-hi. Vull agrair la feina de qui ens ha 
precedit, com la Marta Aguilar, defensant els valors republicans quan estava sola per fer-ho. Dels 
qui ens han acompanyat aquests anys i seguiran fent-ho, començant pels companys del grup 
municipal d’Esquerra al govern: en Salva, la Maria Rosa, en Gerard, en Jaume. Als militants, 
amics i simpatitzants que donen la cara per aquest projecte cada dia a tots els barris. I a la 
nova gent que s’hi està incorporant i als que ho faran i encara no ho saben. Aquests anys hem 
sentat les bases per poder fer un nou salt endavant en qualitat de vida i en orgull de pertinença 
a Montcada. En defi nitiva, fer més per Montcada.
Montcada ha de deixar d’una vegada per totes de ser el pati de darrera de Barcelona i s’ha de 
convertir en una nova centralitat metropolitana. Tenim les potencialitats per fer-ho: una ubicació 
geogràfi ca privilegiada, una cohesió social i territorial que hem de treballar, garantir i augmentar, 
un patrimoni cultural, històric i natural, que hem de posar encara més en valor. Tenim, però, 
el més important, el potencial enorme en la gent. Aquesta població de classes populars i tre-
balladores, orgulloses del nostre passat, present i futur industrial que creu que la millor política 
social és la formació i el treball de qualitat. Després d’aquests anys de feina, d’experiència, de 
compromís, tenim una oportunitat històrica que no podem desaprofi tar. Hem de fer el salt que 
Montcada mereix. Des d’aquí, faig una crida a la ciutadania treballadora, solidària, compromesa 
i lluitadora a conjurar-nos per fer més per Montcada. 
Escric això quan fa 3 anys que va morir la companya, amiga, regidora i referent, Montse Ribera. 
La seva força i la seva llum ens segueixen acompanyant i ens guiaran i il·luminaran sempre.

Més per Montcada

Jordi Sánchez

El gobierno de Montcada i Reixac se llena la boca a la 
hora de hablarnos de ecologismo y cuidado de la natura-
leza, de hecho desde siempre ha emprendido una ‘guerra’ 
contra una de las principales empresas de nuestra ciu-
dad. No hay campaña electoral que no prometan su cierre 
y ahí es bien cierto que vuelcan todas sus energías. Populismo a tope.
Mientras tanto, es muy sencillo pasear por las calles de nuestro municipio y comprobar el 
lamentable estado en el que se encuentran los parques y jardines de Montcada i Reixac. 
La dejadez del gobierno en este asunto es preocupante y demuestra que sus frases hechas 
están absolutamente vacías de contenido. 
Este equipo de gobierno, con pequeños cambios, va a estar ocho años dirigiendo los desti-
nos de la ciudad y me atrevo a asegurar que la situación en esta materia ha ido claramente 
a peor. Otro ejemplo lo tenemos con la absoluta dejación en la que se encuentra el parque 
de la Llacuna, lo que debería ser una herramienta verde de primer orden, se ha convertido 
en una zona absolutamente abandonada a su suerte. 
Resulta frustrante comprobar como en otros municipios de nuestro entorno se lleva a cabo 
una apuesta clara por zonas verdes que además son referente para los ciudadanos de esas 
ciudades y cómo en Montcada i Reixac nos quedamos en el eslogan sencillo pero, como 
decía antes, absolutamente vacío de contenido. 
En otra ocasión podríamos hablar también del estado del mobiliario urbano de la ciudad, 
pero creo que todos los vecinos y vecinas lo ven a diario. La ciudadanía merece más, mucho 
más que un gobierno más preocupado por regalar los oídos a los suyos que por gobernar de 
verdad para los ciudadanos.

Absoluta dejadez de parques y jardines

Dijous 13 d’octubre de 2022

AGRESSIVITAT 
ADOLESCENT/INFANTIL

Dimecres 16 de novembre 

de 2022

NORMES I LÍMITS

Horari: de 18.30 a 20 h

Els espais de debat familiar son petites càpsules formatives, on es 

treballen diferents temàtiques de la mà dels formadors de Fundesplai.

XERRADES:
ESPAI DE DEBAT 

FAMILIAR

Reserva de plaça:

     passa@montcada.org

     633 334 753

Segueix-nos a:

      @passa.passa

Xerrades en format en línia. Inscripcions individuals per a cada xerrada.

Opinió
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TROBADA DE BESTIARI
Els Diables de Can Sant Joan 
conviden l’1 d’octubre cinc colles 
amb les seves respectives bèsties

Els efectes devastadors de la 
guerra sobre la vida de les per-
sones són el fi l temàtic de ‘Les 
carrega el diable’, l’obra de 
l’Aula de Teatre que s’estrenarà 
el 8 d’octubre al Teatre Munici-
pal a les 20h –i que es tornarà 
a representar l’endemà, a les 
18h. Habitualment el muntatge  
conjunt era el que clausurava 
la mostra Montcada a Escena, 
però enguany serà el que obrirà 
el programa que està integrat 
per sis muntatges més (veure 
pàgina 17). 

Argument. En el context de la 
invasió russa d’Ucraïna, el di-
rector Climent Sensada ha res-
catat i actualitzat un muntatge 
que va crear i dirigir fa 26 anys 
per denunciar els efectes d’una 
altra guerra, la de Bòsnia.  
“Es tracta d’una obra amb 
una forta càrrega dramàtica, 
que al 1996 crear a partir de 
converses amb testimonis del 
confl icte”, ha explicat Sensada, 
qui destaca que l’espectacle té 
un fort component visual, amb 
escenes de curta durada que no 
segueixen un fi l argumental, 
“però que intenten transme-
tre als espectadors l’essència 
d’allò que passa en qualsevol 
guerra”. 

Col·laboració. L’onzè muntatge 
de l’Aula de Teatre, ‘Les carre-
ga el diable’, tornarà a reunir 
sobre l’escenari una trentena 
d’actors i actrius dels diferents 
grups de teatre locals, als quals 
s’han sumat una quinzena més 
de col·laboradors que s’ocupen 
de les tasques de so, vestuari i 
decorats. Tot i que existeix un 
nucli estable de participants, 
cada any hi ha noves incorpo-
racions en els diferents àmbits. 
Mentre duren els assajos, l’Aula 
funciona com una sola compa-
nyia, on cadascú té una o més 
tasques assignades, en funció 
de les seves habilitats, coneixe-
ments i interessos. 
“L’obra conjunta és una expe-
riència singular de Montcada 
que no es dona a altres muni-
cipis i que ha permès generar 
sinèrgies positives entre els 
grups i enfortir el teixit tea-
tral”, assenyala Sensada, qui ha 
posat en valor l’esforç que fan 
tots els participants per assistir 
als assajos en dies feiners, que 
comencen a partir de les 21h.

L’Aula de Teatre inaugura la mostra amb un 
al·legat contra la guerra i els seus efectes 
‘Les carrega el diable’ és l’onzè muntatge en què treballen de forma conjunta membres dels diferents grups locals

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Redacció L’obra conjunta ha 
permès crear sinèrgies 
positives entre els 
grups de teatre
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Una escena de l’espectacle ‘Les carrega el diable’, durant els assajos que els actors i actrius de l’Aula de Teatre fan a l’Auditori Municipal

Les responsables de vestuari, preparant les peces que vestiran els actors Membres de l’equip d’escenografi a, treballant en un decorat
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El cicle teatral proposa cinc espectacles 
de companyies de Montcada i un de fora
La mostra oferirà per primera vegada un espectacle d’una companyia de fora, el grup MaçaTeatre, de Maçanet de la Selva

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Redacció

A més de l’obra inaugural, la 
mostra Montcada a Escena 
2022 proposa cinc estrenes de 
grups locals i, per primera ve-
gada, un espectacle d’una com-
panyia de fora, novetat que es 
vol mantenir en les properes 
edicions. El primer grup convi-
dat és MaçaTeatre, de Maçanet 
de la Selva, que representarà 
l’obra ‘S.O.S.’ el 22 d’octubre al 
Kursaal. El muntatge, que va 
guanyar el Premi Espectador 
de la 31a edició de la Mostra de 
Teatre Amateur de Santa Per-
pètua, és un thriller en temps 
real ambientat en la centraleta 
del telèfon d’emergències 112.

Estrenes. Després d’alguns 
anys d’absència, el grup Te-
atrac torna a  la mostra amb 
l’obra ‘Con3vèrsies’, que es po-
drà veure el 12 de novembre. 
El dia 20, serà el torn del grup 
Tea345, que estrena al Teatre 

Municipal l’adaptació teatral 
del llibre ‘El curiós incident 
del gos a mitjanit’. L’obra narra 
la investigació de la mort d’un 
gos a càrrec del protagonista, 
un jove amb síndrome d’As-
perger.  La resta de muntatges 
es faran al Kursaal. La Jove 
Finestra Estràbica porta a l’es-
cenari una obra de crítica soci-
al de creació pròpia, P.A.V.O. 
(Partido Artistas Vividores 
Ofendiditos), que es podrà 
veure el 26 de novembre. El 
grup TamTaller representarà 
el 10 de desembre ‘La senyora 
Florentina i el seu amor Ho-
mer’,  de Mercè Rodoreda. El 
cicle clourà el 18 de desembre 

amb la representació de ‘Muje-
res atacadas’, a càrrec del grup 
Teatroia’t, que ha adaptat el 
guió de la famosa pel·lícula de 
Pedro Almodóvar al llenguat-
ge teatral. 

Premis Dalmau. A diferència 
d’anys anteriors, el lliurament 
dels Premis Dalmau –que re-
coneixen la trajectòria de per-
sones del municipi vinculades 
a les arts escèniques i el millor 
espectacle professional de la 
temporada passada– tindrà 
lloc coincidint amb els actes 
de celebració del Dia Interna-
cional del Teatre, que es com-
memora el dia 27 de març. 
La regidora de Cultura i Patri-
moni, M. Rosa Borràs (ERC), 
ha destacat que “la mostra 
torna amb forces renovades 
i noves propostes que, de ben 
segur, agradaran el públic 
que any rere any gaudeix 
dels nostres artistes locals”. Una escena de ‘SOS’, l’obra del grup MaçaTeatre que es podrà veure al Kursaal el 22 d’octubre

M
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CONCERT

‘Trencadís’, al Teatre Municipal
És la primera proposta de la nova Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya
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El director de l’OMAC, l’olotí Dani López, i la cantant menorquina Anna Ferrer, durant el concert 

Laura Grau | Redacció

La dolçaina, el fl abiol, el fi s-
corn, l’acordió diatònic o la 
gralla són només cinc dels més 
de vint instruments d’arrel tra-
dicional que es donaran cita 
el proper 2 d’octubre al Teatre 
Municipal en el concert ‘Tren-
cadís’ (18h). Es tracta de la pri-
mera proposta artística de l’Or-
questra de Músiques d’Arrel de 

Catalunya (OMAC), formada 
per una trentena de joves espe-
cialitzats en instruments tradi-
cio nals dels Països Catalans. 
L’espectacle, dirigit pel músic 
olotí Dani López, compta amb 
la veu de la menorquina Anna 
Ferrer i combina un repertori 
de formes musicals ancestrals 
amb versos de poetes com 
Juana Dolores Romero, Enric 

Casasses, Josep Pedrals, Sònia 
Moya i Clara Fiol. “Una de les 
funcions de l’OMAC és mos-
trar que amb els instruments 
tradicionals també es pot fer 
música contemporània. No 
hi ha instruments per a cada 
estil, cal sortir d’aquest marc 
mental”, ha dit López. La pro-
posta es va estrenar a la 24a 
Fira Mediterrània de Manresa. 

A diferència d’anys 
anteriors el Premi 
Dalmau es lliurarà 
el 27 de març, Dia 
Mundial del Teatre 
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Bon ambient i força participació a la Festa Major de Can Cuiàs, que 
va tenir lloc del 16 al 18 de setembre. La portaveu de la Comissió 
de Festes, Maria Ángeles Herrera, ha destacat especialment l’èxit del 
correbars i la participació dels més joves, “sobretot de la franja d’edat 
entre 16 i 25 anys que en edicions anteriors ens havia costat molt 
que s’impliquessin”. Un dels plats forts del programa va ser l’actuació 
del cantant Team Mati, veí del barri de projecció internacional, apadri-
nat pel músic Henry Méndez. L’Associació Mayna també va oferir una 
mostra de ball amb actuacions de hip hop i fl amenc | DF

Bon ambient i participació a la festa
CAN CUIÀS
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Les Jornades Europees de Pa-
trimoni  202, coordinades pel 
Museu Municipal, es dediquen 
en aquesta edició a visibilitzar el 
procés de recuperació i dignifi -
cació del Rec Comtal, en el tram 
entre Can Sant Joan i Vallbona. El 
9 d’octubre, El Museu i la Taula 
Comunitària del Rec Comtal orga-
nitzen dues activitats amb el lema 
‘El Rec Comtal ens dona vida’. 
D’una banda, hi haurà l’estrena 
del documental ‘El Rec Comtal. 
La lluita veïnal per un bé comú’, 
produït per La Perifèrica i Òmni-
um Cultural, que explica el procés de rehabilitació del canal d’aigua 
per mitjà dels testimonis del veïnat. Se’n faran tres passis a la Casa de 
les Aigües (11.30, 12 i 12.30h). L’altra activitat prevista és un itinerari a 
peu pel Rec Comtal, de 10 a 12.30 h, des de la Casa de les Aigües de 
la Trinitat Nova fi ns a la de Montcada. Per assistir-hi, cal fer inscripció 
prèvia a arxiuhistoric9b@gmail.com. El dia 8 d’octubre hi haurà una 
nova sessió de la visita teatralitzada a la Casa de les Aigües, amb el títol 
‘Els pous de Montcada’ (12h) | LG

Activitats al voltant del Rec Comtal
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JORNADES DE PATRIMONI

JORNADES
EUROPEES
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ELS POUS DE MONTCADA
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Laura Grau | Redacció

FESTIVAL DE CINEMA FANTÀSTIC

Ània Casajuana participa en un 
curt seleccionat per a Sitges
L’estudiant de Comunicació Audiovisual és la directora de fotografi a de ‘Mira niño’

Montcada tindrà representació 
al 55è Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Cata-
lunya, que es farà del 6 al 16 
d’octubre a Sitges. La jove Ània 
Casajuana, estudiant de l’últim 
curs de Comunicació Audiovi-
sual a la Blanquerna, és la direc-
tora de fotografi a del curtme-
tratge ‘Mira niño’, seleccionat 
per participar en la secció Nova 
Autoria, que premia treballs 
d’alumnes d’escoles cinema ca-
talanes. A l’equip tècnic també 
hi ha una altra montcadenca, 
Júlia Porto, que s’ha ocupat de 
les tasques de maquillatge.
El fi lm l’ha escrit i dirigit Sergio 
Avellaneda, un amic de la in-
fància amb qui la jove ja havia 
fet alguns treballs de baix pres-
supost. “Em fa molta il·lusió 
que el primer projecte seriós 
que hem fet plegats hagi estat 
seleccionat per participar al 
festival de Sitges”, ha dit Ca-
sajuana, que està acabant els es-
tudis a la ciutat italiana de Ma-
cerata en el marc del programa 
Erasmus. 

Rodatge. El curtmetratge va ser 
rodat en una nau industrial de 
Sant Adrià del Besòs, propietat 
de la mare del director, que va 
fer servir la plantilla de treba-
lladors com a actors extres. 

“Aquest fet dona un gran re-
alisme a les escenes de la vida 
quotidiana”, ha explicat Casa-
juana, qui també ha destacat la 
complicitat entre l’equip tècnic 
format per amics i persones 
properes. 
La pel·lícula, de 13 minuts de 
durada, se centra en els intents 
d’una mare perquè el seu fi ll  no 
acabi com a empleat  en el taller 
on ella treballa. Avalada per un 
premi de l’Escola de Cine de 
Barcelona (ECIB) –on Avella-
neda s’ha format com a direc-
tor–, es projectarà el 8 d’octubre 
al Cinema Casino Prado de Sit-
ges, competint amb 12 curtme-
tratges més de directors novells. 
Casajuana compagina els estu-
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Una escena del curmetratge ‘Mira niño’, que competirà a la secció ‘Nova Autoria’ del festival

Casajuana té 22 anys i viu a la Font Pudenta

dis amb la música. Amb la seva 
parella musical, Andrea Díaz, 
participa al programa Cabal 
Musical, que promou artistes 
emergents. El duet, que ara es 
fa dir Lo lamento –abans Al 
Cuadrado–, té previst gravar el 
seu primer disc el proper mes 
de desembre.
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TRADICIONS

Montcada acollirà la setena 
edició de la Trobada de Bestiari
L’organitzen el dia 1 els Diables de Can Sant Joan i clourà amb un correfoc

Els Diables de Can Sant Joan 
organitzen l’1 d’octubre la 7a 
Trobada de Bestiari, que porta-
rà a Montcada la Puput Diabòli-
ca, dels Diables de Cerdanyola; 
La Martineta, de l’Associació de 
la Colla Bèstia de Foc de Cerda-
nyola; el Poll Foll, dels Diables 
de Ripollet; el Moll Fer, de la 
Colla dels Torrats, de Mollet del 
Vallès, i Lea, de la colla Udols 
de foc, de Calella. 
El drac Joan serà l’amfi trió 
d’una jornada que començarà 
a les 17h davant del pavelló 
Miquel Poblet, on es farà la pri-
mera plantada de les sis bèsties. 
L’espai disposarà de servei de 
bar i oferirà activitats lúdiques 
per dinamitzar la tarda. A les 
21h, arrencarà la cercavila, que 
anirà fi ns al carrer Major, on 
es farà la segona plantada de 
bestiari. I, a partir de les 22h, 
començarà el correfoc, amb el 
recorregut invers. AR
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Una escena del correfoc de la darrera trobada de bestiari que es va fer a Montcada, el 2018

spais de saluteTardor 2022

• Activitats gratuïtes • Aforament limitat •

Centre Cívic Can Cuiàs

Tel. 935 758 705

Més informació:

Casal de Gent Gran

Casa de la Mina

Tel. 935 644 418

Dijous 20 d’octubre, a les 17 h 

CAFÈ TERTÚLIA: PREVENCIÓ, DETECCIÓ I 

SENSACIONS DAVANT EL CÀNCER DE MAMA
A càrrec de Sin teta hay paraíso 

Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Dilluns 14 de novembre, a les 18 h 

CAFÈ TERTÚLIA: COMPARTIM 

EXPERIÈNCIES SOBRE LA FIBROMIÀLGIA 
Amb la participació de Manoli Tàpies, autora de l’exposició 

“Fibromiàlgia, convivint amb ella”

Centre Cívic Can Cuiàs

PINTURA

L’artista Julen W retrata 
el món dels castells

Julen Vargas, davant d’una de les teles sobre castells que exposa a la Casa de la Vila

Julen Vargas (Vilanova i la Gel-
trú, 1995) retrata les diferents 
fases de l’aixecament d’un cas-
tell amb gran força i realisme 
a l’exposició ‘Castells a l’oli’, 
que es pot visitar a la Casa de 
la Vila fi ns al 16 d’octubre. Les 
obres de l’artista reprodueixen 
la geometria perfecta de la base, 
amb el peu i la pinya, seguint 

pel folre, l’enxaneta fent l’aleta 
i, per últim, la caiguda  o la joia 
de la celebració fi nal un cop 
descarregat. “Al món casteller 
he trobat un camp per reali-
zar retrats i fi gures en acció i 
alhora expressar la meva ad-
miració per aquesta tradició 
tan única”, va explicar l’artista 
durant la inau guració, feta el 
passat 15 de setembre.

‘Castells a l’oli’ s’exposa a la Casa de la Vila fi ns al dia 16

Lluís Maldonado | Montcada
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REIXAC

D’esquerra a dreta, Borràs, Campos, Castellví i Aguilar, durant l’homenatge fet a Reixac

Joaquim Castellví, fundador de 
l’Agrupació Sardanista de Ter-
ra Nostra, va ser homenatjat el 
passat 18 de setembre, coinci-
dint amb l’Aplec de Reixac que 
va organitzar Amics de Reixac 
amb el suport de l’Ajuntament. 
L’Aplec va tornar a fer-se al seu 
escenari original, després de 
més de trenta anys. L’alcaldessa 
Laura Campos (ECP) i la regi-

dora de Cultura, M. Rosa Bor-
ràs (ERC), van elogiar la tasca 
de divulgació de la sardana que 
ha dut a terme Castellví, qui va 
agrair el reconeixement i va fer 
una crida a la joventut “perquè 
no deixi perdre aquesta dan-
sa tradicional catalana”. El 
president d’Amics de Reixac, 
Eduard Aguilar, es va queixar 
de la falta de suport de la Gene-
ralitat a la sardana.

Dani Font | Reixac
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L’Aplec de Sardanes ret 
homenatge a Castellví 
Amics de Reixac recupera el lloc original de la trobada
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’ànalisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal 

‘LAVEU.CAT’

El montcadenc David Ferrer 
i la seva gossa Ammy han 
guanyat la medalla de bronze 
al Campionat del Món d’agi-
lity amb l’equip de la selecció 
espanyola de cans petits. La 
competició es va disputar del 
22 al 25 de setembre a Àustria 
i, a la seva categoria, va par-
ticipar un total de 28 països. 
Aquest és el segon triomf de 
Ferrer a una prova mundial. El 
2014 va guanyar el guardó de 
plata amb la gossa Sira, que va 
morir fa dos anys.
“Estic molt content sobretot 
per l’Ammy. Venia molt ben 
preparada després d’haver 
aconseguit recentment el 
Campionat d’Espanya”, ha 
manifestat Ferrer, qui també 
ha remarcat que aquest bronze 
li arriba a la seva gossa en la 
recta fi nal de la seva trajectò-
ria esportiva. “Al novembre 
farà 10 anys, per tant, crec 
que li queda un any en l’al-
ta competició”, ha explicat el 
montcadenc. L’Ammy és de la 
raça Parson Russel i pesa uns 
6 quilos. “Són uns animals 
molt esportistes i atlètics, que 
necessiten estar en forma”. 

L’agility. L’agilitat canina és un 
esport on un guia dirigeix un 

gos sobre una sèrie d’obstacles, 
els quals ha de superar de ma-
nera neta i el més exacta pos-
sible, competint contrarellotge. 
La prova del Mundial va con-
sistir a realitzar dues mànigues 
en un circuit de 20 obstacles. 
“Primer ens donen set mi-
nuts per aprendre el trajecte 
i després es fa la competició. 
Guanya el gos més ràpid i el 
que cometi menys faltes”, ha 
comentat Ferrer. 
Darrera d’aquest èxit hi ha 
moltes hores d’entrenament 

per arribar a un elevat grau de 
compenetració entre el guia i 
el gos. “Quan són més joves, 
sí que s’entrenen més dies, 
però l’Ammy ja ho sap tot i 
només fem un parell de ses-
sions de manteniment físic 
a la setmana”, afi rma Ferrer, 
qui ha remarcat que l’acom-
panyant de l’animal també ha 
d’estar en forma: “Hem de 
córrer al costat del gos do-
nant-li a cada moment les 
indicacions per saltar cada 
obstacle”.  

AGILITY

Han participat al Mundial, disputat a Àustria del 22 al 25 de setembre, amb la selecció de cans petits

David Ferrer i la gossa Ammy, 
tercers del món per equips
Sílvia Alquézar | Redacció

David Ferrer i la seva gossa Ammy, en un moment de la competició al Mundial d’Àustria. A la dreta, ambdós amb els trofeus guanyats al torneig

‘Estic molt content 
sobretot per l’Ammy. 
Venia molt ben 
preparada’, ha 
destacat David Ferrer 

Pina, una de 
les 15 jugadores 
que renuncien 
temporalment 
a la selecció

Quinze futbolistes de la selec-
ció espanyola, entre les quals es 
troba la montcadenca Claudia 
Pina, van comunicar el passat 
22 de setembre a la Real Fe-
deració Espanyola de Futbol 
(RFEF) per correu electrònic 
la renúncia temporal a la se-
lecció. Sense nomenar ningú, 
tot apunta que el malestar del 
vestuari està relacionat amb la 
continuïtat del seleccionador 
Jorge Vilda, després de caure 
eliminades a l’Eurocopa als 
quarts de fi nal. 
“Els últims esdeveniments 
succeïts a la selecció i la situa-
ció generada estan afectant de 
forma important el meu estat 
emocional i, per tant, la meva 
salut”, al·leguen les jugadores 
en l’escrit, tot afegint que no es 
veuen “en condicions” de vestir 
la samarreta de l’equip nacional 
i demanen no ser convocades 
“fi ns que aquesta situació no 
sigui revertida”.

Resposta. Per la seva banda, La 
Federació ha manifestat a través 
d’un comunicat que no permetrà 
que les jugadores qüestionin la 
continuïtat del seleccionador na-
cional i del seu cos tècnic. “Pren-
dre aquestes decisions no entra 
dins de les seves competènci-
es”, ha assenyalat l’RFEF. 

FUTBOL FEMENÍ

SE

Ferrer ja va obtenir 
la medalla de plata 
el 2014 amb la gossa 
Sira, que va morir
fa dos anys

Sílvia Alquézar | Redacció
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‘Ens estem 
adaptant bé al 
nou sistema i a 
la categoria’
L’equip d’Àlex Expósito 
va debutar a Primera Ca-
talana el 24 de setembre 
a casa amb una derrota 
contra el Sant Quirze B 
per 24 a 27. Malgrat tot, 
va oferir una bona imatge 
i va plantar cara un dels 
favorits del grup. “Ens 
estem adaptant bé a Pri-
mera, estem en la línia. 
Ara tocar continuar tre-
ballant”, ha manifestat 
l’entrenador | SA

‘Portem 3 punts 
de 4, amb unes 
sensasions 
molt positives’
La Salle ha superat amb 
nota els dos primers par-
tits de lliga contra rivals 
complicats. Al primer 
matx, va empatar a la pis-
ta del Granollers B a 27 
i, a la segona, va superar  
l’OAR Gràcia per 33 a 31. 
El tècnic, Salva Puig,  au-
gura “un calendari molt 
difícil”, però amb la satis-
facció de portar “3 punts 
de 4 i amb unes sensa-
sions molt positives” | JA

‘Estic content 
per l’actitud i 
el treball dels 
jugadors’
El Triomf UB MiR ha 
començat la seva tra-
jectòria a la categoria de 
Primera Catalana amb 
una victòria treballada 
contra el Figueres (69-
64). El nou tècnic, Òs-
car Gallifa, s’ha mostrat 
“content amb l’actitud 
i la feina de tots els 
jugadors” i s’ha propo-
sat com a objectiu “ser 
una mica millors a cada 
partit” | JA
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‘Estic satisfet 
perquè l’equip 
plasma bé el 
que treballem’
La UE Sant Joan va co-
mençar la lliga amb una 
derrota a Ripollet (1-0) i 
va sumar a casa el primer 
triomf contra el Can Rull 
(6-3) oferint una bona 
imatge. El tècnic, Daniel 
Sánchez, afi rma estar 
satisfet. “L’equip plasma 
bé el que treballa durant 
la setmana” ha dit, tot 
mostrant la seva satisfac-
ció per “l’esforç realitzat 
pels jugadors” | JA
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‘Les vibracions 
són bones, tot 
i les baixes i 
els resultats’
El conjunt d’Andoni Or-
tolà ha perdut els dos 
partits de lliga disputats: 
contra el Naise Barcelo-
na (2-3), a l’estadi de la 
Ferreria amb un gol al 
temps de descompte, i 
el Planadeu (2-1). “Les 
vibracions són bones, 
malgrat les baixes im-
portants que tenim i els 
resultats, que ho condi-
cionen tot”, ha indicat 
l’entrenador | SA

‘Merescuda 
victòria en un 
matx dels que 
fan afi ció’
El juvenil del FS Montca-
da, amb Nando Sáez a 
la banqueta, ha comen-
çat amb bon peu, amb 
un empat a Salou (2-2) 
i un triomf contra l’Hos-
pitalet (6-4), que l’han 
situat tercer. El tècnic 
ha valorat especialment 
els primers tres punts a 
casa: “Vam aconseguir 
una merescuda victòria 
en un partit dels que 
fan afi ció” | JA
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‘Ens fa molta
il·lusió arrencar 
la lliga amb 
una victòria’
El CD Montcada ha inici-
at la lliga amb un meri-
tori triomf (1-3) a Badia, 
recent ascendit i imbatut 
des de feia més d’un any. 
“Fa molta il·lusió arren-
car la lliga amb una 
victòria, és el fruit del 
treball de la pretempo-
rada, però simplement 
són tres punts, res més. 
Hem de seguir treballant 
així”, ha valorat el tècnic, 
Miki Corominas | SA

Els tècnics valoren 
l’inici de la competició
Tothom destaca la importància de fer un bon debut

Aquest mes de setembre s’han 
posat en marxa les lligues de la 
major part dels equips sèniors 
de la localitat  i, durant les pro-
peres setmanes, serà el torn de 
la resta i de les categories del 
planter. La Veu ha parlat amb 
els entrenadors montcadencs 
perquè facin una valoració de 

les primeres jornades. Tothom 
coincidieix a destacar que està 
bé començar amb bon peu i 
amb bones sensacions, tot i que 
són conscients que les compe-
ticions són curses de fons en 
què el més important no és 
tant com comencen sinó com 
acaben.

BALANÇ
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El Centre Excursionista de Mont-
cada, el Cim, ha decidit no organit-
zar aquest any la 35a edició de la 
marxa a peu a Montserrat, prevista 
entre l’1 i el 2 d’octubre. En un co-
municat, l’entitat assegura que ha 
estat una decisió “difícil” després 
de dos anys sense poder realitzar 
la sortida a causa de la pandèmia. 
El Cim argumenta que s’ha vist 
obligat a suspendre la caminada 
davant la “difi cultat que comporta 
preparar la sortida, ja que reque-
reix molt de temps i dedicació”. 

Burocràcia. L’associació també la-
menta que “cada vegada els ajun-
taments o els Parcs Naturals de-
manen més documentació i posen 
més entrebancs per fer una cami-
nada no competitiva com la nos-
tra”, tot afegint que a data d’avui 
encara no ha rebut cap resposta 
per part d’algunes administracions. 
“La nostra prioritat principal és la 
de protegir la integritat de tots els 

participants però, sobretot, la de 
fer una caminada que respecti les 
normes vigents”.
D’altra banda, el Cim avança que, 
per tot plegat, durà a terme un 
període de refl exió sobre el futur 
de la marxa davant la disminució 

de participants en les activitats 
que organitza i fa una crida a la 
població a assistir a les excursi-
ons programades durant tot l’any 
per l’entitat. A la foto, la sortida de 
l’última edició de la marxa a peu a 
Montserrat, a l’abril del 2019 | SA

La corredora de la secció d’Ultra-
jam del club montcadenc Susana 
Moreno va acabar segona de la 
seva categoria màster a l’ultra-
marató del Montblanc disputada 
entre Suïssa i França. La prova és 
una cursa de 55 km i 3.500m de 
desnivell per l’entorn dels Alps, 
amb 1.300 participants pas-
sant per llocs emblemàtics com 
Champex-lac, la zona fronterissa 
de Coll de Balme i l’arribada a la 
mítica ciutat alpina de Chamo-
nix.  La competició és la fi nal del 
circuit mundial UTMB sèries de 
trail running i en ella participen 
els millors atletes del món.
Moreno anava com a convidada 
en haver aconseguit  la tercera 
plaça de la seva categoria en la 
PDA Vall d’Aran de la UTMB, 
una de les tres UTMB World Sè-
ries Majors que s’han fet aquest 
any al món. “Sempre ha estat  
un sommi poder participar en 
aquesta cursa pel seu entorn, 
les impressionants vistes que 
regala el Montblanc i pel que 

suposa en el món del trail run-
ning. La vaig gaudir molt”. 
L’atleta montcadenca està pre-
parant la marató ultrapirineu a 
l’octubre juntament amb alguns 
corredors de l’Ultrajam. “Espero 
arribar en un bon punt de forma 
a la ultramarató transvulcània 
–a La Palma, el 22 d’octubre–, 
últim objectiu d’aquest any” | LM

Susana Moreno, segona a 
la ultramarató del Montblanc
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El FS Montcada renova 
bona part de la plantilla
Erik Berlinghieri substitueix Xavi Romeo a la banqueta

El FS Montcada femení de Di-
visió d’Honor Catalana, amb 
moltes cares noves, debuta-
rà el 2 d’octubre a la pista de 
l’Industrias Santa Coloma. 
L’objectiu passa per salvar la 
categoria sense haver de patir 
fi ns a l’última jornada com la 
temporada passada.
Erik Berlinghieri substitueix 
Xavi Romeo a la banqueta. 
Continuen Sílvia i Nayara a la 
porteria, juntament amb Sara 
García, Thais Singh, Estefanía 
Jemez i Marta Deulofeu. Les 
noves incorporacions són Na-
talia Peche i Sílvia Jorquera, 
que provenen del Mataró de 
Segona Nacional, Patricia An-

tonio, l’argentina Naza i Aman-
da Rollon, del Glòries.

Valoracions. Berlinghieri apos-
ta per un nou model de joc i 
per augmentar la pressió sobre 
l’equip rival amb la idea de 
sortir al contraatac. “Ara ens 
toca assimilar un nou estil 
amb l’aportació de les noves 
jugadores, que estic conven-

çut que sumaran molt”, ha 
subratllat el nou tècnic. 
La capitana, Thais Singh, té 
bones vibracions: “Tenim 
moltes ganes de començar la 

lliga, crec que l’entrenador és 
molt bo a nivell tàctic i totes 
les jugadores som molt com-
petitives”, ha destacat la juga-
dora local.

Lluís Maldonado | Montcada

La capitana Thais Singh, en una acció del partit amistós contra el BarnaSants al Miquel Poblet

FUTBOL SALA FEMENÍ

El FB Montcada vol consolidar el grup
El sènior A del FB Montcada ha co-
mençat a entrenar amb l’objectiu de 
fer un bon paper a Segona Catalana. 
Aquesta serà la primera campanya a 
la categoria, després que la tempo-
rada passada l’equip acabés baixant 
en quedar a l’última posició, amb 
només 2 punts. 
El club ha fet una renovació total –no 
en queda cap jugadora de l’any pas-
sat–, tot apostant pel bloc del sènior 
B sota les ordres d’un nou tècnic, 
Jonàs Arrieta, que ha dirigit diver-
sos equips femenins de Barcelona. 
“Som una vintena de jugadores 

amb molta il·lusió i ganes de tirar 
endavant el projecte. La nostra im-
plicació és total”, ha comentat la 
central Andrea Alcalá, de 24 anys, 
qui opina que la gran virtut d’aques-
ta plantilla és “el bon ambient del 
vestidor, primordial per enten-
dre’ns al camp”.

Objectius. Per a Arrieta, la prioritat 
és “mantenir el bloc durant tota 
la temporada i intentar oferir una 
bona imatge”. El retorn a Primera 
Catalana no és un dels objectius 
d’aquesta campanya: “Volem aug-

mentar el nombre de victòries –el 
sènior B va acabar penúltim del 
seu grup a Segona Catalana, amb 7 
punts– i millorar la qualitat del joc i 
les nostres habilitats”, ha expressat 
Alcalà, contenta del creixement que 
ha experimentat el futbol femení en 
els darrers temps. “Animo totes les 
noies que tenen por a ser jutja-
des, que donin el pas i gaudeixin 
d’aquest esport, que ja no és ex-
clusiu dels homes”, ha manifestat la 
jove. A la foto, jugadores del femení 
fan un rondo al primer entrenament 
de la temporada | SA
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L’objectiu és assegurar 
la permanència a 
la Divisió d’Honor 
Catalana sense patir 
tant com l’any passat

L’AD Can Cuyás 
aposta pels 
exjugadors de 
l’equip juvenil
L’equip sènior masculí de l’AD 
Can Cuyás ha començat la tem-
porada amb moltes novetats. 
Després del descens la tempora-
da passada a Segona Catalana, 
el club ha fet una renovació total 
de la plantilla, apostant pels ju-
gadors que la campanya anterior 
formaven part del juvenil. Toni 
Moreno continua com a entrena-
dor, compaginant aquesta tasca 
amb la de coordinació.
“És un bloc nou, que té qua-
litat, però li falta experiència. 
Treballarem el model de joc 
i l’adaptació a la categoria 
amateur”, ha comentat Mo-
reno. El Can Cuyás ha quedat 
enquadrat al grup 2, on també 
es troben el FB Montcada i el FS 
Montcada B. La lliga començarà 
el 15 d’octubre | SA

El Cim suspèn la marxa a peu a 
Montserrat, prevista a l’octubre
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L’escola Mitja Costa, a Terra 
Nostra, disposa des d’aquest 
mes de setembre d’un rocò-
drom al pati, ubicat a una de 
les parets del centre. La instal-
lació ha estat possible gràcies a 
l’aportació econòmica de l’em-
presa Bimbo, que va contactar 
amb l’Ajuntament per dur a 
terme la iniciativa en el marc 
del seu programa ‘El buen de 
vecino’, de suport a projectes 
socials. 
La inauguració va tenir lloc 
el 23 de setembre en un acte 
conduït per la directora, Be-
len Bon, en presència de tot 
l’alumnat, així com de repre-
sentants municipals, de Bimbo, 
de l’escola i de l’AMPA. L’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
acompanyada del regidor d’Es-
ports, Gerard Garrido (ERC), 
va agrair a l’empresa el seu 
suport i va avançar pròximes 

millores al centre: “Aprofi tant 
les obres que farem pròxi-
mament a l’avinguda Terra 
Nostra, ampliarem l’accés a 
l’escola”, va indicarl’edil. En 
representació de Bimbo, hi 
va parlar la responsable dels 
projectes adreçats a persones, 
Shanna Acosta: “La nostra 
empresa destina uns diners 
cada any per participar en 
les comunitats on tenim els 
centres de treball”, va asse-
nyalar.

Paper de l’alumnat. Abans 
d’instal·lar el rocòdrom, tots 
els infants de l’escola de primer 

a sisè de primària van pintar 
el grafi ti amb el nom del cen-
tre que acompanya l’element 
esportiu, dirigits pel grafi ter 
montcadenc Pako. Dos alum-
nes de sisè curs van explicar 
als assistents el motiu pel qual 
es va demanar el rocòdrom, 
així com altres peticions per al 
centre com ara més zones ver-
des, un espai de pícnic, taules 
de ping-pong, noves porteries i 
millores al sorral. La proposta 
es va recollir a través d’una en-
questa realitzada als infants de 
l’escola.
El rocòdrom donarà servei a 
l’escola així com a la resta de la 
ciutadania ja que el Mitja Cos-
ta és un dels centres on la Re-
gidoria d’Esports desenvolupa 
el seu projecte de patis oberts. 
De dilluns a divendres, de 17 a 
20h, el pati és obert per a l’ús 
de les entitats esportives i del 
veïnat, en general.

Durant la inauguració, uns alumnes de l’escola Mitja Costa van fer una exhibició en el nou rocòdrom instal·lat al pati del centre
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L’escola Mitja Costa estrena 
un rocòdrom ubicat al pati
L’empresa Bimbo ha fi nançat l’equipament en el marc del projecte ‘El buen vecino’

Sílvia Alquézar | Terra Nostra La instal·lació donarà 
servei a l’alumnat i 
també a la població, 
en el marc del projecte 
de patis oberts 

HANDBOL

Èxit de La Salle amb cinc 
equips a Lliga Catalana
Juvenils, cadets i infantils jugaran a la màxima categoria 

El planter del CH La Salle ha 
començat la temporada de ma-
nera excel·lent. El club mont-
cadenc tindrà, per primera 
vegada en la seva història, un 
total de cinc equips –els juve-
nils masculí i femení, els cadets 
masculí i femení i l’infantil fe-
mení– a la Lliga Catalana. “Es-
tem molt satisfets perquè cos-
ta molt tenir tants equips a la 
màxima categoria”, ha valo-
rat el director tècnic, Pau Llei-
xà, qui ha afegit que aquests 
resultats són fruit “de la bona 
feina que venim fent amb la 
base des de fa temps”. 
Sobre els objectius a assolir 
aquesta campanya, Lleixà opi-
na que “tots els equips gau-
diran amb la categoria, però 
serà un any de molt treball 
per competir amb els millors 
equips de Catalunya. De ben 
segur que amb l’estaf de tèc-
nics que tenim, ho lluitarem 
de valent”.

Juvenils. El masculí, sota les 
ordres de Pau Lleixà, va aca-
bar  la fase classifi catòria segon 
del seu grup amb dues victòri-
es contra el Salou (35-43) i el 

Tortosa (41-16) i una derrota 
contra el Sant Cugat (30-27). 
Per la seva banda, el femení, 
dirigit per Jordi Corral, també 
va obtenir la segona plaça de la 
seva lligueta amb dos triomfs 
sobre el Sant Quirze (31-18) i 
el Montbui (22-28) i una en-
sopegada contra el Granollers 
per tan sols un gol (20-21). 

Cadets. El conjunt masculí, en-
trenat per Salva Puig –també 
tècnic del sènior A–, es va clas-
sifi car de manera brillant, ja 
que va quedar campió del seu 
grup sense haver perdut cap 
matx. Els lassal·lians van vèn-
cer l’Egara (29-24), La Roca 
(36-21) i l’Esplugues (29-36). 
D’altra banda, el femení també 
va aconseguir la primera plaça 
del seu grup sense haver encai-
xat cap derrota. L’equip, dirigit 
per Pau Lleixà, va superar el 
Sant Cugat (21-31) i el Lleida 
(23-20) i va empatar a 28 gols 
a casa contra el Ribes. 

Infantil. L’equip femení va aca-
bar segon del seu grup, darrera 
del Palautordera i per davant 
de l’Igualada –que es va reti-
rar– i el Sant Vicenç. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip cadet femení de La Salle celebra la seva classifi cació per disputar la Lliga Catalana
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TRUYOLS
Amb tu sempre per ajudar-te.

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

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

900 101 368
www.truyols.com

Tanatori de Ripollet

Truyols Serveis Funeraris disposa de centres a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.



Nascuda a Montcada fa 36 anys, Lorena Loguén tenia clar des de petita que la seva passió era el 
dibuix. Va començar fent batxillerat científi c a l’INS Montserrat Miró, però aviat va descobrir que el 
que realment l’atreia era la creació de realitats i personatges fantàstics. Finalment, va decidir estudi-
ar batxillerat artístic a l’institut Jaume Mimó de Cerdanyola i Belles Arts a la Universitat de Barcelona, 
completant la seva formació amb un màster a l’escola FX Animation. De seguida li van arribar les 
primeres oportunitats laborals, dibuixant per a sèries infantils com ‘The Dr W.’ o ‘Meine freundin 
Conni’, emeses pel Club Super3. L’any 2015 va treballar per la sèrie d’animació ‘Mutant Busters’, 
que s’ha emès per A3 Series i Netfl ix i, després de cinc anys dissenyant joguines a IMC Toys, s’ha 
incorporat recentment a Social Point, una empresa de videojocs ubicada al Districte 22@, a Poble 
Nou, on fa de concept artist, dibuixant que genera mons i personatges.

‘La inspiració arriba 
quan estàs treballant’

Sempre ha tingut clar que es 
dedicaria a l’àmbit artístic?
Des de la infància, era molt fan de 
Pixar i tenia clar que volia fer alguna 
cosa artística. És una professió 
molt maca, però inestable, a no 
ser que entris a una productora 
gran. He tingut èpoques sense 
feina, però les he aprofi tades per 
preparar el meu portafolis. Aquí no 
hi ha tanta indústria com als Estats 
Units, on està Disney o Pixar, però 
també hi ha bones oportunitats. 
Si vols un gran currículum on 
apareguin grans productores has 
de marxar fora.
A casa li van donar suport? 
Tinc molta sort perquè m’he criat 
en un ambient favorable a les arts. 
El meu pare és com Leonardo da 
Vinci, sap fer de tot. La meva mare 
treballava a l’estudi d’un dibuixant 
que feia feines per a Disney i em 

portava amb ella. Els treballadors 
em donaven els dibuixos rebutjats 
perquè jo els pintés. Els meus avis 
també han cregut sempre en mi.
Loguén no és el seu cognom real.
No, aquest és el meu cognom 
artístic –el real és García. El seu 
origen va ser una equivocació 
a l’institut, quan vaig entrar a la 
classe de francès per error i el 
professor va pronunciar el meu 
nom afrancesat i tots els nens van 
riure. Un amic de la universitat 
a qui vaig explicar aquesta 
anècdota, em va dir que Loguén 
sonava bé com a nom artístic i 
me’l vaig quedar. Així és com li 
vaig donar la volta a un episodi de 
bullying.
Va estar cinc anys en una empresa 
de joguines.
Sí, dibuixava nines i nadons, 
però em faltava alguna cosa. 

Quan l’empresa em va donar 
l’oportunitat de passar al depar-
tament d’animació, no ho vaig 
dubtar. Però, fi nalment, vaig 
marxar perquè les nines van tenir 
tant d’èxit, que la pressió va ser 
insuportable. Allà vaig aprendre 
que els gustos infantils són molt 
diferents segons les cultures. A 
Alemanya, per exemple, agraden 
molt els jocs de construcció, 
mentre que als països mediterranis 
es decanten pels que tenen un rol 
de criança i cura.
I ara ha passat als videojocs.
Sí, ja feia temps que era una 

porta que volia creuar i Barcelona 
és una de les ciutats europees 
més importants pel que fa a la 
producció de videojocs. El que 
faig a Social Point és com jugar 
a The Sims, perquè em dedico 
a dissenyar habitacions d’un joc 
per a mòbil, que es diu ‘Match in 
Paris’. He hagut de canviar a un 
estil més realista adreçat al públic 
adult.
Es defi neix com una ‘concept 
artist’. En què consisteix?
A grans trets, és un dibuixant 
que genera mons, personatges 
i accessoris. Quan vaig pel 
carrer o en el tren a vegades em 
passa que veig persones que em 
resulten molt ‘cartoonitzables’, és 
a dir, que presenten uns trets que 
faciliten poder-los convertir en un 
personatge.
És disciplinada en la seva feina o 

funciona en moments d’inspiració?
Sóc disciplinada i en poc temps faig 
molta feina quan m’hi poso. Però, 
com deia Picasso, la inspiració 
arriba quan estàs treballant i els 
terminis d’entrega també t’ajuden 
a avançar. 
Ha viscut alguna situació de 
bloqueig creatiu?
Sí, de vegades m’ha passat. Fer 
classes de guitarra va ser una de les 
teràpies que em va recomanar la 
psicoterapeuta. L’ambient de l’Aula 
Municipal de Música em recorda al 
que es creava a Belles Arts o al que 
hi havia a casa, perquè el meu pare 
és un apassionat de la pintura i de 
les arts.
Algun somni per complir?
Sempre he volgut treballar a Pixar 
o Disney, però implicaria marxar-
me d’aquí i m’agrada viure a 
Montcada. 

‘He après que els 
gustos infantils són 
molt diferents segons 
les cultures’

Dibuixant

A títol personal
DANI FONT
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Lorena Loguén
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