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gener
Atropellament a les vies

La mort d’un home de 75 anys, veí de Mataró, el 9 de gener
al pas a nivell del carrer Pasqual motiva la primera concentració de l’any convocada per l’Ajuntament i la Plataforma
Tracte Just per reclamar el soterrament de l’R2. Al voltant de
300 persones responen a la crida, que també compta amb la

presència de regidors, diputats al Parlament i al Congrés així
com senadors de diferents forces polítiques. El govern local
torna a lamentar l’incompliment dels compromisos del Ministeri de Foment i d’Adif i el silenci d’ambdues administracions
davant les peticions de reunió fetes en els darrers sis mesos.

El delegat del govern, Enric Millo, s’ofereix a fer
d’intermediari per parlar amb el Ministeri de Foment
En una trobada amb una representació municipal encapçalada per l’alcaldessa, Laura Campos, Millo es compromet
a propiciar una trobada amb els responsables de Foment i
d’Adif per reprendre les negociacions sobre el soterrament
de l’R2. En paral·lel, Unidos Podemos, Cs, ERC i PdeCAT
presenten una Proposició No de Llei (PNL) al Congrés que
recull íntegrament el document signat pels grups municipals
del consistori reclamant el compliment dels compromisos
adoptats pel Ministeri de Foment.
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Intervenció a la passarel·la per
millorar la seguretat dels vianants
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) instal·la, a petició de l’Ajuntament, baranes i perfils rugosos al terra dels
dos extrems de la passarel·la sobre el Ripoll, en el punt
en què hi ha els pendents més pronunciats. La mesura es
fa amb l’objectiu de garantir la seguretat dels vianants en
els trams indicats on es produeixen relliscades els dies que
gela, una problemàtica que ha obligat a tancar la passarel·la
en diverses ocasions.

Trasllat del parc de salut de la plaça
Lluís Companys a la llera del Besòs
El canvi es fa a proposta del Consell d’Infants, format
per alumnes de 5è i 6è de totes les escoles del municipi.
Aquest nou ens s’ha creat per tal que els més petits puguin dir la seva en relació amb els afers de la ciutat i la primera proposta ha estat remodelar el parc de la plaça Lluís
Companys i traslladar el parc de salut a un altre espai. Els
aparells finalment són desplaçats a la llera del Besòs.

JOAN CAPELLA

Comença una mostra sobre el pintor
montcadenc que visitaran durant quatre
mesos més de 1.600 escolars
Per l’exposició, promoguda per la Fundació Joan
Capella i comissionada per l’artista Maese Pérez,
passaran els alumnes de 3r a 6è de totes les escoles del municipi. L’objectiu de l’organització és
donar a conèixer a les noves generacions l’obra
del pintor, mort l’any 2005.

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

 La Favmir reprèn les mobilitzacions

mensuals per reclamar la reobertura de les
urgències nocturnes.
La Taula de Salut es constitueix com a
entitat
Montcada, Ripollet i Cerdanyola signen un
acord per impulsar un projecte comú d’economia
social i solidària
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Dues montcadenques,
campiones d’Espanya
d’handbol amb Catalunya
Mireia Heredia, cadet de 14 anys
del CH La Salle, i Amanda Bisecas,
infantil de 13 anys del BM Granollers, es proclamen campiones d’Espanya amb les seves respectives categories competint amb la selecció catalana a Blanes. Albert
Maresme (CH La Salle) i Patricia Espínola (BM La Roca) també
representen l’handbol montcadenc en els dos amistosos de les seleccions catalanes masculina i femenina absolutes.

ANUARI 2017

febrer
Carnaval amb Sambòdrom
Un any més, la Rua de Carnaval torna a sorprendre i a fer
gaudir el públic montcadenc per la seva gran espectacularitat. Prop de 1.400 persones, distribuïdes en 18 comparses –4 d’elles, de nova creació– i encapçalades pel grup
Brincadeira, desfilen el 25 de febrer des de Can Sant Joan

fins a l’exterior del pavelló Miquel Poblet, on s’habilita, per
primera vegada, un sambòdrom afavorint així que un major
nombre de persones pugui gaudir dels balls de lluïment de
les comparses. La proposta també permet agilitar el desenvolupament de la Rua.

EDUCACIÓ

Aprovat un nou mapa escolar per distribuir de
manera més equilibrada l’alumnat del municipi
El nou mapa escolar és fruit d’un llarg procés participatiu que es va iniciar al 2011 i la proposta ha estat consensuada entre l’Ajuntament i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Cara al nou curs,
el territori quedarà dividit en diferents sectors que inclouran tant l’oferta pública com la privada, eliminant
la zona única per als centres concertats.
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Ajornada l’aprovació del pressupost
municipal per manca de suports
El govern, format per ICV-EUiA, ERC i Círculo, presenta
públicament un pressupost de 42 milions d’euros per al
2017, un 6’5% més elevat que l’any anterior. L’executiu,
en minoria, necessita el suport d’algun grup de l’oposició
per aprovar la proposta i es veu obligat a ajornar la sessió
plenària prevista per al 9 de febrer fins a una nova data a
l’espera de consensuar el projecte econòmic amb algun
dels grups de l’oposició. La decisió provoca les crítiques
de la majoria de partits representats al Ple.

ÈXITS ESPORTIUS

La nedadora Marina Castro, campiona
de Catalunya de Fons Indoor
Marina Castro, del CN Sabadell, guanya el 21 de gener a les instal·lacions del
seu club el Campionat de Catalunya
de Fons Indoor a la categoria júnior 2.
Castro neda els 3.000 metres amb
un temps de 34’03’’04, fent el tercer
millor registre entre les nedadores de
categories absolutes.

Neix Montcada Camina amb l’objectiu
de promoure l’excursionisme popular
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME), el centre excursionista El Cim, el Centre Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV)
i el Centre Excursionista de Can Cuiàs (CECC) impulsen el
cicle de sortides gratuïtes que es fan mensualment per donar
a conèixer l’entorn natural i el patrimoni local.

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

 El PPC tramita al Parlament una proposta que insta

l’Ajuntament a negociar amb els propietaris del Bosc d’en
Vilaró
El govern defensa una inspecció a Lafarge criticada
per l’empresa i grups de l’oposició
Èxit de l’EdCamp Montcada, una jornada educativa
organitzada pel Fedac amb 150 participants
Obres per pal·liar el soroll derivat del trànsit a la
sortida sud del túnel de la C17, a la plaça d’Espanya
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L’atleta Aitor Martín, campió català
absolut de 800 metres en pista coberta
Martín guanya per segon cop el Campionat de Catalunya. L’altleta de Joventut Atlètica Sabadell (JAS) fa un temps
d’1’54’’09. D’altra banda, lldefons
Teruel, de la Joventut Atlètica Montcada (JAM), és bronze a la categoria de
majors de 55 anys, al campionat de
Catalunya de Cros.

Dotze podis del Roller Can Cuiàs al
Campionat de Catalunya de circuit
El club assoleix tres victòries i tres subcampionats. M. Carmen Gómez ‘Bitxo’ (Màster 40) es proclama doble campiona a les proves de 10.000 metres puntuació i 5.000 línia,
mentre que Adrián Rodríguez (prebenjamí) és el millor als
350 metres i segon, als 700, i Jorge Fernández (Màster
50), argent als 10.000 metres puntuació i als 5.000 línia.

Chelo Narejo assoleix la medalla d’or
al Campionat d’Espanya de Wu-Shu
La montcadenca, del CT Reixac, guanya a la modalitat de
sanda (combat) i a la categoria de menys de 60 kg d’aquesta
art marcial xinesa inclosa a la Federació de Judo.

ANUARI 2017
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Els comptes, aprovats amb retard
L’executiu –ICV-EUiA, ERC i Círculo– accepta les condicions proposades per Cs per aprovar el pressupost, que
puja a 42 milions d’euros, dels quals 5,2 es destinaran a
inversions. La formació taronja, amb tres regidors al con-

sistori, demana, entre d’altres requisits, fer una auditoria
econòmica; rebaixar el 25% de l’aportació que reben els
grups municipals i que es retiri la partida de 50.000 euros
destinada a la compra de terrenys al Bosc d’en Vilaró.

L’homenatge a les víctimes del tren acaba amb un
tall de vies i de carreteres per reclamar el soterrament
En record a la víctima número 168, els assistents a l’acte
convocat per l’Ajuntament i la Plataforma el 9 de març decideixen fer una acció improvisada i tallen les vies de l’R2,
l’R4 i la C-17 a l’alçada del cementiri. Els fets passen després d’una reunió a Madrid en què els representants del Ministeri de Foment i Adif es comprometen amb l’Ajuntament
a reprendre les negociacions del conveni sobre el projecte
de soterrament de l’R2 començat a redactar al maig del
2016 per l’exministra Ana Pastor.
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Actuació de luxe al Teatre amb
el Sant Petersburg Festival Ballet
Una de les companyies de dansa clàssica més prestigioses del món, Sant Petersburg Festival Ballet, fa dues
representacions del ‘Llac del Cignes’ al Teatre Municipal, que s’omple de gom a gom. L’espectacle serà triat
pel públic com el millor del 2017 obtenint el premi Joan
Dalmau que atorga cada tardor la Regidoria de Cultura
i Patrimoni. A més de les dues funcions, la companyia
ofereix una classe magistral i un assaig obert.

PROFESSOR INNOVADOR

Nacho Gálvez guanya el primer
premi al Mobile Congres
El mestre, de l’escola El Turó és premiat a la categoria de docents que reconeix els projectes més innovadors
de professors i centres educatius de
Catalunya a través de l’ús de la tecnologia mòbil. Gálvez ha dissenyat el
robot Otto amb alumnes de 6è.

Primeres jornades per reivindicar la
visibilitat de les dones a l’espai públic
En el marc de la celebració del Dia Internacional de les
Dones Treballadores, més d’un centenar de persones participen a la concentració que es fa davant de l’Ajuntament
amb motiu de l’aturada de treball, cures i consum, convocada en més de 40 països sota el lema ‘La solidaritat és la
nostra millor arma’.

ÈXITS ESPORTIUS

El Lee Young guanya cinc medalles al Campionat
d’Espanya de Poomsae de taekwondo

El club va obtenir cinc medalles, tres ors i dos argents al campionat disputat a Cartagena, amb un miler de competidors.

El CTT La Unió A es proclama campió de lliga de
Tennis de Taula i puja a Primera Provincial

El primer equip s’assegura el títol a Segona A amb la 20a victòria seguida aconseguida el 5 de març, a Vilanova i la Geltrú.

El club Shi Kan obté quatre podis al Campionat
de Catalunya Infantil de karate

La prova es disputa al pavelló Olímpic de Reus amb la participació d’uns 500 esportistes d’entre 6 i 13 anys.

Dos atletes de la JAM, classificats entre els millors
a les curses de resistència de muntanya

A la III Copa Catalana, Enric Dalmau i Jordi López són primer
i segon, respectivament, a les categories Màster i Veterans.

Patinadors del club Ròller Can Cuiàs, subcampions
de Catalunya de pista aleví i prebenjamí

Iván Roldán (aleví) i Adrián Rodríguez (pre-benjamí) pugen al
podi al campionat disputat a Lliçà d’Amunt.
12

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

Lidl construirà el seu centre logístic a Martorell

però mantindrà la seu de Montcada, que preveu ampliar en breu
Les mesures per reduir les emissions del trànsit
afectaran el 52% dels vehicles locals
El síndic de Greuges reclama l’execució del projecte del soterrament de l’R2 i actuacions urgents als
passos a nivell
La Pegatina estrena al Teatre Municipal l’espectacle
de la World Tour 2017 que portarà la banda de gira per
diferents països d’arreu del món

ANUARI 2017

abril
Heredia, Fill Adoptiu
L’exrector de la parròquia de Can Sant Joan i activista social
Sebastià Heredia –conegut popularment com Sebas– és nomenat Fill Adoptiu de Montcada i Reixac en un Ple extraordinari en reconeixement a la seva dedicació al barri i com a

símbol de la lluita per la dignitat i la llibertat de les persones.
Al mes de maig, el consistori organitza un acte al Kursaal
al qual assisteixen desenes d’amics, coneguts i familiars de
l’homenatjat, que li mostren la seva estima i agraïment.

‘La Veu’ celebra els 25 anys amb periodicitat
quinzenal i Montcada Ràdio, 30 anys d’emissions
El butlletí municipal arriba a l’edició número 500 convocant un
premi de disseny per triar la portada commemorativa que guanya
el veí de Ripollet José Puente. Durant el quart de segle en què
la publicació s’edita de forma quinzenal, ha obtingut en dues
ocasions el premi Arrel al millor butlletí municipal atorgat per
la Diputació de Barcelona. Montcada Ràdio, el bressol del que
més tard seria Montcada Comunicació, també està de celebració. Tres dècades després dels seus inicis, l’emissora continua
apostant per la informació local i els espais de col·laboradors
amb l’objectiu de ser un mitjà obert a la ciutadania.
13
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Foment i Adif veuen viable un nou
projecte de soterrament de l’R2
La proposta feta per Barcelona Regional i Barcelona Sagrera
presentada pel consistori és valorada satisfactòriament per
Madrid. L’estudi encarregat a ambdues empreses conclou
que el cost de les obres es podria abaratir passant de 400 a
200 milions d’euros. Representants del govern estatal i del
Ministeri anuncien que, entre els 4.200 milions d’inversions
en infraestructures previstos a Catalunya fins a l’any 2020,
s’inclou la redacció del projecte local.

El consistori aplicarà la tarifació social
a les escoles bressol el pròxim curs
La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, gestionada per la
Regidoria d’Educació, Infància i Joventut, estrenarà el curs
2017-2018 un nou model de tarifació que permetrà adaptar els preus del servei educatiu a la capacitat econòmica
de la unitat familiar. La mesura, aprovada per unanimitat en
Ple, suprimirà el pagament únic, que se substituirà per una
taula de tarifes variables ajustades als ingressos familiars.

EFEMÈRIDE

El CEAV celebra mig segle de promoció
i pràctica dels esports de muntanya
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TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

La Cup denunciarà a la Fiscalia l’ús de la Visa fet per

l’exalcalde César Arrizabalaga
Lidl vol comprar la nau de l’antiga Aismalibar per fer
un supermercat
El llibre de Jaume Alcázar ‘Montcada i Reixac desconeguda’ rescata fotografies dels segles XIX i XX
Itaca Band publica el disc més heterogeni de la seva
trajectòria
El campionat d’Europa de curses de muntanya de veterans permet gaudir de la millor edició de la Montescatano
Daniel García es proclama campió de Catalunya d’Escacs
a la categoria sots-18
Rodrigo Luna i Pilar Ferrer, tercers a la categoria de
majors de 60 anys, al Mundial de balls de saló
Joan Paredes, campió d’Espanya amb la selecció catalana sots-19 de futbol sala
Sergio González, campió de la lliga de Segona Divisió
amb el FC Barcelona B de futbol sala
L’atleta Joan de la Torre, bronze amb la selecció catalana
cadet al Campionat d’Espanya de Cros

ANUARI 2017
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Compromís pel soterrament
El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, es compromet al fet
que l’Estat assumeixi el projecte i les obres d’execució del soterrament de l’R2 al seu pas per Montcada i Reixac i Vallbona
(Barcelona), pressupostades en 300 milions d’euros. Acompan-

yat del delegat del govern i del president d’Adif, el ministre signa l’acord amb els representants dels consistoris de Montcada
i Barcelona i el conseller de Territori de la Generalitat que fixa
l’inici de les obres al 2020 i un calendari d’execució de tres anys.

Setmana negra per la coincidència de dos
nous atropellaments mortals a les vies
El 15 de maig un home de 48 anys, veí de Cerdanyola, moria atropellat per un tren que circulava per
l’R3 a l’estació de Montcada-Bifurcació. La mateixa
setmana, sis dies més tard, se sumava la víctima
número 170, un menor de 14 anys, en una zona
allunyada de nucli urbà, a l’alçada del CAP Les Indianes. Companys i amics del jove van protagonitzar
una tallada del trànsit ferroviari en record seu.
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La cimentera celebra el seu centenari
amb un acte central a la fàbrica
Al voltant de 350 persones es donen cita el 26 de maig
a LafargeHolcim per commemorar els 100 anys de la
instal·lació. El director de la cimentera, José Luis Coleto,
expressa sentir-se orgullós de poder celebrar el centenari així com el desig de continuar al municipi. Al mes de
setembre, l’empresa organitza una exposició restrospectiva a l’Auditori. Als actes no assisteix cap representant
del govern local, partidari del trasllat de la cimentera.

FIRA DEL COMERÇ I L’AIGUA

Montcada Centre Comerç fa un balanç molt
positiu de l’afluència de públic i de les vendes
La fira, organitzada per l’MCC, es fa els dies 20 i 21
de maig al carrer Major i a la plaça l’Església amb
l’objectiu de donar a conèixer el teixit comercial del
centre de la ciutat i compta amb un total de 35 establiments participants. Una exhibició de zumba, jocs
d’aigua per a la canalla organitzats per Aigües de Barcelona i altres tallers amenitzen el programa.

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

El Ple fa seves les cinc demandes que la

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
vol incorporar a la Llei de l’Habitatge
Comencen les obres per adequar la nova
seu del magatzem d’aliments
L’Ajuntament presenta dos nous projectes
per gaudir d’unes festes més cíviques i lliures
El concurs Mir@llibres premia 47 infants
per la seva afició a la lectura
Amb el títol ‘Espais de salut’, l’Ajuntament
posa en marxa una nova iniciativa per promoure
hàbits saludables
El Shi-Kan guanya 11 medalles al Campionat de
Catalunya de kyokushinkai en kata i kumite
El cadet A de l’UB MiR es proclama campió
del grup 2n del Nivell C-1 de bàsquet
Després d’un any de parèntesi, El Cim organitza una nova edició de la Marxa a Montserrat
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FUTBOL

El CD Montcada assoleix l’ascens a Segona
Catalana i l’UE Sant Joan es manté a Primera
Malgrat estar a 7 punts del líder, l’UE Sabadellenca, els verds pugen
de categoria en ser els millors segons de tots els grups de Barcelona. L’UE Sant Joan-Atlètic, per la seva banda, assegura la seva
continuïtat a Primera Catalana.
TAEKWONDO

El Lee Young guanya tres medalles a l’Europeu

Soomi Jo Lee es proclama campiona d’Europa en Poomsae i, a la
categoria màster, també guanya la medalla d’argent fent Parella 2
amb José Luis Estudillo. El Trio 2 format per Sergi de Castro, José
Luis Estudillo i Joel Lee puja a la segona posició del podi.

ANUARI 2017

juny
Festa força
participativa
El supertobogan aquàtic de l’avinguda de la
Ribera, una de les novetats més atractives
Un cop més, la Festa
Major és tot un èxit de
participació; la ciutadania surt massivament a
gaudir dels actes programats. Els Diables
estrenen un nou espectacle amb motiu del
seu 30è aniversari en
col·laboració amb Dèria
Teatre. Els carrers del
joc i del circ i els espectacles infantils, centralitzats al carrer Major, aixequen força
interès entre el públic familiar. Però, sens dubte, l’activitat
estrella per a la canalla és el supertobogan aquàtic.
19
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La majoria dels veïns de Gallecs,
partidaris de legalitzar la urbanització
Bona part dels propietaris de les setanta parcel·les existents a
l’Estany de Gallecs –de les quals una quarantena estan edificades–
aproven en assemblea tirar endavant la proposta de l’Ajuntament
per urbanitzar l’espai, condició indispensable perquè la corporació
local el pugui recepcionar i assumeixi les despeses de manteniment
de la via pública com a qualsevol altre barri del municipi. Els costos,
encara per concretar, poden pujar al voltant de 2 milions d’euros,
que hauran d’assumir els propietaris.

BOSC D’EN VILARÓ

La Mesa Cívica treballa amb l’objectiu de
trobar una solució consensuada per al sector

COMIAT
Juan Parra (PSC)
anuncia al Ple de
juny que deixa l’acta
de regidor, càrrec
que ocupava des
del 1999

UNIFICACIÓ

Els posicionaments de partida són allunyats, però la voluntat de
diàleg i de treballar pel consens sobre el futur de la urbanització,
construïda en sòl forestal –a cavall entre Montcada i Badalona,
a la serralada de Marina– hi és. El 8 de juny, l’Ajuntament convoca una sessió monogràfica perquè, tant les administracions
implicades com els veïns i els grups polítics, expliquin el seu
posicionament envers la problemàtica que afecta el veïnat. Al
juliol, l’AV Bosc d’en Vilaró sofrirà un cop dur amb la inesperada
mort de la seva presidenta, Begoña Navajo.

El municipi reivindica amb diferents actes l’alliberament
sexual i de gènere en una societat sense LGTBIfòbia
20

EF i el CD unifiquen
els seus planters per
crear el Futbol Base
Montcada

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

El govern obre un procés participatiu a Terra Nostra

per dissenyar la integració de l’N-150 al barri
 L’executiu local demana a la Generalitat que retiri
l’ARE que va impulsar al 2008 a Mas Duran
L’Afotmir, millor entitat fotogràfica al Saló Internacional ‘Le Catalan’ i campiona de la Lliga Catalana
Els atletes de la JAM Celia Celma i Hugo Calvo,
medallistes al Campionat de Catalunya en 5.000 m.
Pau Egeda, campió de Catalunya en màster 30 de BTT
Grans resultats d’Endansa al Campionat de
Catalunya de Ball Sincronitzat
Elisenda Huidobro fa dos podis a la Copa Catalunya
d’agility amb els seus gossos Drac i Morgan
Erika Miró, campiona d’Espanya infantil d’handbol

ANUARI 2017
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juliol i agost
Torna ‘Vacances en pau’
L’Ajuntament, amb el suport de Montcada Solidària, recupera un projecte que va ser interromput l’any 2006. Gràcies
a la implicació de famílies del municipi, durant els mesos
de juliol i agost tres infants sahrauís passen l’estiu a la lo-

calitat. Es tracta de dues nenes i un nen dels campaments
de refugiats saharauís situats a Tinduf (Algèria) que han de
suportar unes dures condicions de vida, en ple desert i amb
temperatures que a l’estiu superen, de llarg, els 40 graus.

Marina Castro i
Joan Paredes,
millors esportistes
locals de l’any
A banda de la nedadora del CN
Sabadell i del jugador de futbol
sala del Catgas Energia Santa
Coloma, la resta de premiats són
Francisco Javier Aguado (CTT
La Unió), com a millor tècnic; la
JAM, com a millor entitat, i el primer equip del CTT La Unió, com
a millor conjunt de la temporada.
23
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juliol i agost
L’alcaldessa i els grups fan balanç
dels dos primers anys de mandat
Laura Campos i els portaveus dels grups en el govern –ICVEUiA, ERC i Círculo– expliquen a ‘La Veu’ com han estat els
primers dos exercicis del mandat i quin és fins al moment
el grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM).
Tots quatre coincideixen a dir que s’està treballant de forma
cohesionada i lamenten les dificultats econòmiques en què
es troba el consistori. Els grups de l’oposició, contràriament,
consideren que la gestió del govern és continuista i que no
està assolint els seus compromisos.

Els Casals d’Estiu d’Educació i
d’Esports s’omplen d’infants

La campanya d’excavacions a les Maleses permet
obtenir noves dades sobre la fase preurbana del
poblat ibèric ubicat a la serralada de Marina

25è OPEN D’ESCACS
TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

Es posa en marxa el projecte de dinamització del Rec
Comtal gestionat per la Fundació Jovent

Montcada Solidària aporta 3.000 euros per a dos

projectes en suport als refugiats que es troben a Grècia
El curtmetratge ‘Colgado’, dels montcadencs Maria
Medinilla i Roger Grau, premiat al Festival Internacional
de València
El Lee Young Montcada suma 17 medalles al Campionat de Catalunya de Poomsae infantil i adult
L’atleta Aitor Martín, bronze als 800 metres al Campionat de Catalunya a l’aire lliure
Itaca Band fa dos concerts solidaris a Katmandú
(Nepal) en suport a l'associació Dream Nepal
24

L’indi Shyam Sundar, de 25
anys, guanyador del certamen
Sundar és Gran Mestre Internacional i
ha estat tres vegades campió d’Àsia a
la categoria juvenil. El jugador arriba a
l’última jornada empatat a punts amb
el rus Vladimir Burmakin, amb qui fa
taules a la darrera ronda. El sistema
de desempat dona la victòria a l’indi.

Anna Moreno, del
CN Granollers, doble
campiona d’Espanya
de natació sincronitzada

setembre
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Tensió judicial davant l’1-O
Més de mig miler de persones, amb el lema ‘No estàs sola’
i crits a favor de la democràcia i la llibertat, acompanyen el
25 de setembre l’alcaldessa, Laura Campos, als Jutjats de
Cerdanyola, on estava citada a declarar per la Fiscalia en
relació a la voluntat expressada pel govern municipal (ICV-

EUiA, ERC i Círculo) de no posar impediments a la realització del referèndum de l’1 d’octubre. El dret a decidir també
està present a l’acte institucional de la Diada de Catalunya,
on Campos defensa la sobirania del poble per escollir lliurament el seu futur.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Es presenta la proposta de disseny del projecte
més votat, que inclou una pista esportiva i un local
Els col·lectius promotors de la iniciativa més votada en el marc
dels pressupostos participatius, amb 5.085 vots, donen el vistiplau al disseny presentat per l’Ajuntament per a la construcció
d’una pista esportiva descoberta per a la pràctica de futbol sala,
bàsquet, handbol i korfbal i un local polivalent amb rocòdrom
que servirà com a lloc d’assaig i magatzem per a diverses entitats. El pressupost per dur-lo a terme és de 250.000 euros.
25
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Adif substituirà les tanques de protecció
de la línia R2 al seu pas per la ciutat
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) renovarà totes les tanques de la línia R2, des del Rec Comtal
fins a l’estació de Montcada i Reixac, per millorar la seguretat i estudiarà l’ampliació dels dos passos a nivell del centre
de la ciutat. El gerent de l’Oficina de Coordinació de Rodalies, Carlos Freire, manté una reunió el 19 de setembre
al consistori amb l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i
el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), per
parlar del projecte, valorat en 600.000 euros.

CULTURA

Joan Monclús rep el Premi Dalmau per
recuperar i divulgar el ball de gitanes
Monclús rep la distinció per la seva
tasca a l’Esbart Dansaire La Unió, que
va fundar al 1985. El Ballet de Sant
Petersburg obté el Dalmau al millor
espectacle, escollit per votació popular. Els guardons es lliuren durant la
gala de presentació de la nova temporada, al Teatre Municipal.

Itaca Band inicia accions legals contra
la campanya de desprestigi a les xarxes
L’increment de la matrícula viva agreuja
el problema de la massificació a les aules
Un total de 5.040 alumnes comença el nou escolar al municipi, una xifra superior al 2016. Segons l’Ajuntament, durant l’estiu es registra un increment important de matrícula
viva amb l’arribada d’una seixantena d’estudiants, un fet que
agreuja la massificació de les aules d’anys anteriors.

ESPORTS

Carles Cera, subcampió català amb
la Federació d’Entitats Excursionistes
L’atleta, de l’equip Team
Inverse-Ultrajam, aconsegueix la medalla de plata
després d’acabar en segona posició a la prova
nocturna de 21 quilòmetres de la 13a edició de la
Burriac Atac!, disputada a
Vilassar de Mar. Cera fa un
temps d’1h 59’ 29”.
26

El grup anuncia que presentarà una querella per calúmnies i injúries en resposta a les acusacions difoses contra
el cantant per una presumpta agressió masclista mai denunciada. Itaca respon així als incidents del 23 d’agost
quan un grup de persones va boicotejar el concert que
havia de fer a les festes de Sants. El grup tornarà als escenaris el 27 d’octubre al festival Cruïlla de Tardor.

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

 L’Ajuntament adjudica a la consultora Buconda la

realització d’una auditoria econòmica del consistori
Lafarge reivindica la seva aportació al desenvolupament del municipi amb motiu del seu centenari
El Club Shi-Kan obté set medalles a la primera
edició de l’Open Pirineus de karate
Sergio González disputa els seus primers partits a
Primera Divisió de futbol sala amb l’Aspil Vidal Navarra
La montcadenca Paula Orenes continuarà jugant
als Thunderbirds de bàsquet d’USA

ANUARI 2017
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El sí guanya a Montcada
La participació al referèndum de l’1-O és de 8.659 persones,
de les quals 7.040 opten pel sí a la independència i 1.260 pel
no. Els blancs i nuls sumen 359 sufragis. A Montcada, la jornada es desenvolupa sense violència i amb la normalitat que

permeten les circumstàncies derivades de la suspensió de la
consulta pel Tribunal Constitucional. Més de 2.000 persones
participen el dia 3 d’octubre a les manifestacions contra les càrregues policials que van tenir lloc a alguns col·legis del territori.

Més de 2.000 persones surten al carrer en
rebuig a les càrregues policials de l’1-O
En el marc de l’Aturada de país convocada per la Taula per la Democràcia s’organitzen dues manifestacions,
una al matí i l’altra a la tarda. Els participants tallen la
C-17 i fan recorreguts per diferents barris de la localitat. Bon part de la plantilla de l’Ajuntament s’afegeix a
l’aturada i els equipaments municipals tanquen les seves
portes, així com la majoria de comerços i establiments
del municipi.
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L’aparcament al centre de la ciutat
deixa de ser de pagament
Les zones blaves, creades al 2003, desapareixen definitivament del municipi i són substituïdes per d’altres de color taronja que entren en funcionament el 26 d’octubre i on es pot
estacionar gratuïtament durant una hora. El conductor ha de
deixar visible a l’interior del vehicle l’hora en què ha arribat,
ja sigui en un dels tiquets que reparteixen els comerços o en
qualsevol altre suport. La zona taronja està activa de dilluns
a divendres.

ANIVERSARI

25 anys de lluita feminista del
Grup de Dones de Can Cuiàs
L’entitat celebra el 7 d’octubre el
seu quart de segle de vida amb
l’organització d’un sopar popular al
Centre Cívic del barri, que s’omple
amb la presència d’unes 200 persones. El grup anima la gent jove a
mantenir viva la lluita feminista.

Canvis al Ple de l’Ajuntament amb la marxa
de Martín i l’entrada d’Egea i Galván
Sergi Martín –a la dreta de la imatge– anuncia al Ple
d’octubre la seva dimissió per motius personals. L’edil havia
renunciat al març als càrrecs de regidor de Transparència i
Bon Govern i de Medi Ambient i Activitats, per problemes
de salut, però continuava sent el portaveu del grup municipal de Círculo. Bartolomé Egea –esquerra– (PSC) entra en
substitució de Juan Parra; i Josep Galván (CUP) –al centre–
substitueix Gonzalo García en compliment del codi intern de
la formació.

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Els Gegants celebren els seus
30 anys amb una gran trobada

ÈXITS ESPORTIUS

La parella Eva Nieto i Carles Cirera,
del Club Endansa, subcampions del
món en ball esportiu
Els montcadencs guanyen a la categoria sènior 1 llatí a la competició disputada a Miami,
amb participació de ballarins de 15 països
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L’entitat Sin teta hay paraíso recapta 12.000 euros a
la segona edició de la Pink Run MiR, la cursa solidària
per contribuir a la investigació del càncer de mama
El FotoMontcada 2017, organitzat per l’Afotmir,
omple de fotografies les sales d’exposicions
José Sacristán, acompanyat de Javier Gorino, omple el Teatre Municipal amb la representació de l’obra
‘Muñeca de porcelana’
El món del teatre diu adéu a l’actor montcadenc Andrés
Bergel, membre de l’Aula de Teatre des de la seva creació
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novembre
Nuet declara a Madrid
Joan Josep Nuet, exsecretari tercer de la Mesa del Parlament, queda en llibertat i sense càrrecs després de declarar
el 9 de novembre al Tribunal Suprem en relació a un presumpte delicte de sedició, rebel·lió i malversació de fons públics. El jutge Pablo Llanera desestima l’informe de la Fiscalia
en quedar acreditat que el polític montcadenc, del grup de
CSQP, va votar al Parlament en contra de la tramitació de la

resolució d’independència i del procés constituent i que es va
abstenir en la votació sobre la Llei de Transitorietat. El 2 de
novembre, i després que s’ajornés la seva primera declaració
amb els altres membres de la Mesa del Parlament a petició
dels advocats de la defensa, Nuet és rebut a la seva tornada
a l’estació de Montcada i Reixac per un centenar de veïns
que van a donar-li el seu suport.

Tallades puntuals de vies i carreteres
en la jornada de vaga del 8 de novembre
La plataforma MiR x la República protagonitza diferents accions de protesta encapçalades per pancartes amb el lema:
‘Llibertat presos polítics’ –en referència als consellers cessats de la Generalitat i als presidents de l’ANC i Òmnium. Al
matí, es tallen fins a tres vegades les vies de la línia R2. A
la tarda, un grup de manifestants interromp durant una hora
la circulació a la carretera C-17.
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La II Marxa pel Soterrament manté
viva la flama de la reinvidicació
La segona edició d’aquesta activitat que organitzen la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total i l’Ajuntament compta amb la participació de prop de 200 persones que fan un
recorregut de cinc quilòmetres, des de la Cruïlla del Soterrament fins a la Casa de la Mina. La Marxa esdevé un
acte de reafirmació per seguir lluitant pel projecte, tot i el
compromís adquirit pel Ministeri de Foment.

Kariatydes s’uneix a la lluita feminista
que vol eradicar les violències masclistes
El Casal Popular el Brot serà la seu d’una nova entitat feminista
que impulsen vuit noies joves del municipi amb un ideari assembleari i anticapitalista. El seu primer acte és el preludi del programa d’actes del 25N, que es commemora amb la col·locació de
llacets de color lila a diferents arbres de la ciutat i amb un acte
central que consisteix en la lectura d’un manifest i diferents actuacions de rap.

L’Ajuntament presenta un
estudi sobre els factors que
generen exclusió social
Aquest mapa sobre la vulnerabilitat determina que el 30% de la població viu
per sota del llindar de la pobresa –Montcada ocupa la posició 25 de 104 municipis– i el 50% dels aturats no rep cap
mena de prestació.

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

L’Ajuntament estrena una nova pàgina web

més funcional i moderna
La Federació Catalana homenatja la JAM per
l’organització de l’Europeu de veterans
Les goteres al sostre de la pista coberta del
centre provoquen la suspensió d’una de les semifinals de la Copa Catalana B de korfbal
José Manuel Martín ‘Pinti’ substitueix Montes
com entrenador del CD Montcada
32

MEDI AMBIENT

La Deixallera es consolida com un
referent en la gestió de residus
d’aparells elèctrics i electrònics
L’equipament, ubicat al polígon de la Ferreria,
es presenta com un dels exemples a seguir en
el marc de la 22a jornada tècnica d’intercanvi
d’experiències. La Deixalleria Municipal ha esdevingut un referent per la seva aposta per la recuperació dels dispositius elèctrics i electrònics.

L’Afotmir celebra el seu
30è aniversari amb una
exposició retrospectiva
L’Agrupació Fotogràfica de
Montcada i Reixac, que va ser
fundada al novembre del 1987
i actualment compta amb 270
socis, commemora l’efemèride
amb una mostra a la Casa de la
Vila formada per una trentena de fotografies en blanc i negre que
van ser realitzades abans de l’any 2006.

ANUARI 2017

desembre

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ

Primera victòria de Cs
Ciutadans (Cs) aconsegueix el 21D, amb les eleccions al
Parlament de Catalunya, un triomf històric sent, per primer
cop, la força més votada en uns comicis a la localitat amb un
total de 6.477 sufragis (31,5%) i també als comicis autonòmics. La formació taronja guanya a Montcada i Reixac per

davant d’ERC, que és segona, seguida del PSC, Catalunya en
Comú-Podem, JuntsxCatalunya, el PP, la CUP i el PACMA.
L’ascens espectacular de Cs és la tònica que se segueix a la
majoria de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
la participació, la més elevada des de l’inici de la democràcia.

Joan Josep Nuet, de Catalunya en Comú-Podem,
repeteix com a diputat al Parlament de Catalunya
El polític local, que ocupava el número 5 de la candidatura de
Catalunya en Comú-Podem a la llista per Barcelona, serà l’únic
montcadenc que formarà part del Parlament, repetint la seva
presència a la darrera legislatura en què va ser exsecretari tercer
de la Mesa. Els altres tres montcadencs que es presentaven als
comicis no resulten escollits, com era de preveure, atès el lloc
que ocupaven a les seves llistes. Es tracta de l’alcaldessa Laura
Campos, número 77 per Barcelona de Catalunya en Comú-Podem; Yosef Bakali, 6 per Girona a la mateixa candidatura, i David
Gerbolés, 49 per Barcelona a la llista de Cs.
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Implementació del Programa de
detecció precoç del càncer de còlon
El Departament de Salut posa en marxa al municipi el programa
per prevenir un dels càncers més freqüents entre la població de
més de 50 anys. La majoria de vegades aquest es desenvolupa
a partir de petites lesions a l’interior del còlon o l’intestí gros i les
possibilitats de curació i de tractament són majors si es detecta
a temps. Prop de 8.500 montcadencs són convidats a participar en el programa coordinat per quatre hospitals de Barcelona
amb el suport del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya.

La parròquia de Santa Maria estrena
una representació del Naixement
Pastorets, àngels, el rei Herodes, el dimoni, soldats romans, els Reis d’Orient, Josep, Maria i Jesús i, fins i tot
un ruc, protagonitzen diferents escenes referides al Naixement en un acte que organitza un grup de veïns vinculats a la parròquia, amb el suport de l’AV i de l’Ampa
de l’escola Mitja Costa. L’obra, amb una seixantena
d’actors, atrau més de 300 persones.

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...

La matinal solidària que organitzen

l’Ajuntament i La Unió de Mas Rampinyo
al Teatre Municipal recapta prop de 3.600
euros per a La Marató de TV3
El treball de 150 voluntaris de Càritas
permet recollir 15 tones d’aliments de llarga
caducitat durant el Gran Recapte
La Penya Blanquiblava recull prop de 300
joguines a la seva campanya solidària
Paula Franco, del Shi-Kan, es proclama campionat de Catalunya en kumite a la categoria cadet
de més de 53 kilograms
Montcada Camina 2017, impulsat per El
Cim, el CEAV i el CECC en col·laboració amb
l’IME, tanca el seu calendari amb més de 500
inscripcions en 11 sortides
El primer equip del Club Korfbal Montcada es
classifica per disputar la primera final de la Copa
Catalana A de la seva història
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PLA LOCAL D’INCLUSIÓ

L’Ajuntament i Adimir impulsen un sistema de
pictogrames per identificar comerços i equipaments
El projecte ‘Entén Montcada i Reixac amb pictogrames’ s’implementa
amb l’objectiu de fer la ciutat més inclusiva i accessible perquè persones amb diversitat fundacional identifiquin les botigues i els equipaments amb dibuixos que mostren la seva activitat.

MÚSICA

La Pegatina, premiada per la seva gira mundial

La banda montcadenca és una de les guardonades en la gala dels
Premis ARC que es fa al Mercat de les Flors. La Pegatina s’endú el
guardó a la millor gira internacional del 2017 per la seva World Tour,
incloent, per primera vegada, països com Austràlia i Turquia.
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