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LA LLUITA NO S’ATURA
Si les notícies que arribin des de Madrid no són 
favorables als interessos locals, la Plataforma no 
descarta tornar a fer mobilitzacions 

El govern local, els partits polítics i la plataforma han iniciat actuacions perquè almenys la primera fase tingui una dotació econòmica 

Diputats catalans a Madrid intentaran que
el projecte entri als pressupostos estatals

SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PORTBOU

El govern municipal, els partits po-
lítics i la Plataforma Tracte Just han 
començat l’any promovent accions 
perquè el soterrament de la línia de 
Portbou al seu pas per Montcada 
s’inclogui als pressupostos generals 
de l’Estat del 2012, una fita que 
compta amb el suport dels parla-
mentaris catalans a Madrid, que 
aquest mes de gener i a petició del 
col·lectiu veïnal, tornen a visitar 
Montcada. El diputat de CiU al 
Congrés Pere Macias va avançar 
el 9 de gener que el seu grup pro-
mourà una proposició no de llei 
a la Cambra per instar el govern 
central a començar el soterrament 
de la línia de Portbou a Montcada i 
Reixac el més aviat possible i, “res-
ponent a la vocació que sempre 
ha tingut la Plataforma, intenta-
rem que la proposta sigui el més 
consensuada possible amb la 
resta de forces”, va dir Macias. 

Aquest objectiu d’unir voluntats ja 
ha rebut el suport del grup parla-
mentari de l’esquerra plural a tra-
vés del diputat montcadenc d’ICV-
EUiA, Joan Josep Nuet. “El nostre 
objectiu és que les iniciatives que 
s’hagin de tirar endavant a fa-
vor del soterrament les signin 
els partits catalans representats 
a Madrid”, ha indicat Nuet a La 
Veu, qui es reunirà amb la Platafor-
ma el 25 de gener, a la seu d’EUiA. 
El dia 23 visitarà Montcada el par-
lamentari socialista Carles Corcu-
era, qui s’entrevistarà amb l’alcal-
dessa i primera secretària del PSC 
local, María Elena Pérez, altres 

membres del partit i la Plataforma 
a la seu de Carretera Vella. També 
vindrà a Montcada la diputada del 
PP i vicepresidenta de la Mesa del 
Congrés, Dolors Montserrat, a la 
seu del PPC de local, al carrer Bo-
gatell, però la data està pendent de 
confirmar. 
Per la seva banda, la secció local 
d’ERC ha explicat que està tre-
ballant perquè vingui al municipi 
un dels seus tres representants a la 
Cambra baixa. La portaveu sobi-
ranista, Marta Aguilar, ha indicat 
que els seus diputats “estan en la 
línia de tramitar una esmena 
conjunta si els pressupostos no 
contemplen cap partida per al 
soterrament”. Des de Ciutadans 
–formació que no té representació 
a Madrid– la regidora de Montca-
da, Carmen Romero, ha expressat 
el seu suport incondicional a la 
Plataforma. “Farem una esmena 
als pressupostos de la Genera-
litat per demanar una partida 
per al projecte”, ha dit.

Carta a la ministra. L’alcaldessa ha 
sol·licitat per carta una reunió amb 
la ministra de Foment, Ana Pastor, 
i amb el secretari d’Estat de Pla-
nificació i Infraestructures, Rafael 
Català, per tal que el soterrament 
s’inclogui als comptes de l’Estat i 
per exposar’ls-hi tot el treball fet 
per dur a terme els compromisos 
reflectits al conveni del novembre 
del 2007. L’Ajuntament vol saber 
si Foment manté l’acord adquirit 
l’octubre del 2010, segons el qual el 
soterrament es dividiria en cinc fa-
ses per facilitar el seu finançament. 
“Volem assegurar-nos que el nou 
govern de l’Estat respectarà els 
compromisos”, explica l’edil. Les 
cartes s’enviaven un dia després 
de la reunió que el govern local va 
mantenir el 9 de gener amb mem-
bres de la Plataforma, on es van 

acordar accions conjuntes. El col-
lectiu ha avançat que, si els contac-
tes amb Madrid no són favorables, 
reprendrà les mobilitzacions.

La Plataforma es va mostrar dis-
gustada perquè a la reunió no va 
assistir cap representant dels grups 

de l’oposició, malgrat estar convo-
cats, i només es va excusar el por-
taveu d’ICV-EUiA, Josep M. Gon-
zález. “No comprenem l’absència 
de l’oposició i especialment la 
del PPC, ja que aquest partit té 
una responsabilitat important 
ara que governa a Madrid”, va 
dir, Jaume Relat, de la Plataforma. 
La portaveu del grup municipal 
popular, Eva García, considera que 
l’horari triat no era l’apropiat: “Un 
dilluns a les 9h la majoria de la 
gent estem treballant”, va dir, i 
es va oferir a reunir-se amb el col-
lectiu en qualsevol altre moment. 

Silvia Díaz | Montcada

L’alcaldessa ha demanat 
per carta una reunió 
amb la ministra de 
Foment, Ana Pastor

 Ratificada la sanció
El portaveu de la Plataforma 
pel soterrament, Jaume Relat, 
ha rebut una carta en la qual 
la Delegació del Ministeri de 
Foment a Barcelona ratifica la 
sanció que li imposa per haver 
creuat les vies de tren al maig 
passat, quan el col·lectiu va 
organitzar dues manifestacions 
pel soterrament. Relat i un altre 
membre de la Plataforma, Jo-
sep Bacardit, van rebre la pri-
mera sanció l’octubre passat, 
amb l’argument que ambdós 
havien vulnerat la llei ferroviària 
creuant les vies el 18 de maig. 
Relat i Bacardit, a través dels 
seus advocats, van recórrer 
aquest dictamen, amb el prin-
cipal argument que el dia 18 
de maig no va tenir lloc cap 
manifestació, sinó que van ser 
els dies 19 i 20. “A la ratifica-
ció, Foment reconeix l’error 
de la data que ens va donar 
inicialment, però ens continua 
denunciant”, ha explicat Relat, 
qui ha avançat que tornarà a 
recórrer la sanció, que podria 
ascendir fins als 6.000 euros, 
segons Foment | SD

Els parlamentaris consideren que el fet que hagin arribat els projectes de les cinc fases del soterrament facilita la dotació pressupostària
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Pere Macias atenent la premsa, en presència dels regidors de CiU Joan Maresma i J.C. Paredes
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A l’octubre del 2010 el 
govern central es va 
comprometre a dividir 
el projecte en cinc fases 
per poder-lo finançar
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Notícies SANITAT pÚBLICA
La Favmir inicia l’any reprenent 
les mobilitzacions en contra de 
les retallades en salut

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
Jonathan Martín (PSC) pretén 
consolidar amb la ciutadania un 
model de participació activa

pàg. 7

PLE DE DESEMBRE

El govern local gestionarà 33.322.367 euros, 
2 milions menys respecte l’exercici anterior

El 2012 arrenca amb 
un pressupost marcat 
per l’austeritat

L’Ajuntament ha començat el 
2012 amb un nou pressupost 
aprovat el 22 de desembre marcat 
per l’austeritat i inferior respecte 
el de l’any passat en 2 milions 
d’euros. La xifra que gestionarà 
el govern municipal (PSC i CiU) 
serà la de 33.322.367 euros, com 
ja va avançar La Veu en l’ultima 
edició de l’any i en la qual els 
grups de l’oposició (ICV-EUiA, 
PPC, C’s i ERC) van expressar 
el seu posicionament, ratificat 
després en la sessió plenària amb 
un vot en contra generalitzat i 
l’abstenció de C’s. 

En la seva intervenció inicial, el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), va explicar 
la distribució dels diners per àre-
es destacant l’augment destinat a 
Serveis Socials i va assegurar que 
“el pressupost s’ha retallat bà-
sicament en qüestions de caire 
organitzatiu i sense afectar la 

prestació de serveis”. Els seus ar-
guments, però, no van convèncer 
l’oposició. El portaveu del grup 
majoritari, ICV-EUiA, Josep M. 
González, va criticar la baixada 
del pressupost a l’Àrea Social: 
“En global baixa un 7%, així 
que no és cert que es prioritzi 
l’àmbit social; és vergonyós”. 
González va instar el govern a 
denunciar la Generalitat per im-
pagament dels 2 milions d’euros 
que deu a l’Ajuntament, encara 
que des del convenciment que 
CiU no ho farà.
La portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, també va carregar durament 
contra el govern posant en qüestió 
el seu Pla d’Actuació Municipal 
(PAM): “Aquest pressupost de-
mostra que el PAM era la car-
ta als Reis perquè no hi veiem 
reflectides les línies d’actuació 
que s’han compromès a dur a 
terme”. L’edil va afegir que el pro-
jecte econòmic no té en compte el 
moment actual de crisi ni respon 
a les necessitats de la ciutadania i 
va alertar de la delicada situació 
financera del consistori atenent a 
l’informe fet per Intervenció en 
què es fa constar que falten prop 
de 7 milions d’euros per fer front 
als pagaments pendents. 
En nom de Ciutadans, la regido-

ra del partit, Carmen Romero, va 
posar en dubte que el pressupost 
s’ajusti a la realitat: “Vostès pre-
senten un pressupost ‘dinàmic’ i 
això vol dir que aniran canviant 
les partides quan els convingui”. 
Romero va criticar les xifres des-
tinades a Serveis Socials, Salut 
Pública i Promoció Econòmica 
entenent que no són les adequa-

des per fer front a la crisi ni a les 
demandes ciutadanes.
La portaveu d’ERC, Marta Agui-
lar, va lamentar la manca de vo-
luntat de consens per part del go-
vern a l’hora de l’elaboració del 
projecte econòmic i el va instar 
a comptar amb l’oposició. L’edil 
també va qüestionar les prioritats 
marcades. “Vostès han decidit 

mantenir l’Oficina d’Habitatge 
que, per a nosaltres, no és ne-
cessària però no es plantegen 
fer el mateix amb les urgències 
nocturnes al CAP”, va dir com 
a exemple de la diferència de cri-
teris entre el govern i l’oposició. 
Aguilar també va carregar espe-
cialment contra el PSC per la 
gestió del capítol de personal. 

Pilar Abián | Montcada
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El president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU) –imatge–, 
va defensar la vessant social del 
pressupost enfront les crítiques 
de l’oposició que diu justament 
el contrari. En resposta a les in-
tervencions fetes pels portaveus 
d’ICV-EUiA, PPC, C’s i ERC, durant 
el debat plenari l’edil va assegurar 
que, si bé en conjunt, els diners 
destinats a l’Àrea Social baixen un 
3,5%, regidories com Serveis So-
cials pugen un 5%. “El que hem 
retallat han estat les partides que 
afecten l’àmbit organitzatiu no 

pas el de serveis a les persones”, 
va afirmar tot afegint “quantitativa-
ment fem el mateix que quan no 
hi havia crisi i crec que qualita-
tivament es continua donant una 
bona atenció, tot i que l’oposició 
potser no ho consideri així”.
En nom del govern, Maresma es 
va comprometre a mantenir i millo-
rar les prestacions a la ciutadania, 
malgrat el context de crisi. L’edil 
també va expressar la voluntat 
de consens i transparència en la 
gestió. Quant als diners pendents 
d’arribar de la Generalitat (dos mi-

lions d’euros) va assegurar que el 
consistori està pressionant perquè 
hi arribin. “Nosaltres som regidors 
de l’Ajuntament i, com a tals, ens 
debem al nostre municipi”, va 
concloure | pA

Maresma defensa la vessant social del projecte econòmic del governL’oposició opina que la 
proposta econòmica no 
respon a les necessitats 
de la ciutadania en 
l’actual context de crisi

A l’últim Ple de l’any, govern i oposició van evidenciar les seves discrepàncies respecte la política econòmica a seguir en el nou exercici

04
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El govern ha descartat rebaixar, 
ara per ara, la plantilla munici-
pal després que l’assemblea de 
treballadors acceptés reduir en 
el pressupost del 2012 la partida 
de formació i ajornar fins a l’es-
tiu l’aplicació de la valoració dels 
llocs de treball. Després de les ac-
cions de protesta dels empleats i, 
fruit de les negociacions amb els 
sindicats representats al consisto-
ri, s’ha acordat treballar conjunta-
ment per definir les línies a seguir 
en el futur pel que fa al capítol 
de personal. “Es crearà una co-
missió tècnica que analitzi els 
serveis que ara fan empreses 
externes i que pot assumir la 
plantilla i també es treballarà 
per millorar l’organització in-
terna”, ha assenyalat la Coordi-
nadora de personal. 
Precisament aquesta qüestió va 
centrar bona part del debat de 
pressupostos i va motivar dures crí-
tiques de l’oposició cap al govern. 
ICV-EUiA, PPC, C’s i ERC van 

qualificar de “vergonyós i indig-
nant” que s’hagués traslladat a 
la plantilla l’esforç per reduir el 
pressupost i van instar el govern 
a rebaixar-se el sou en comptes 
de plantejar possibles acomiada-
ments. A més, ERC i ICV-EUiA 
van demanar la dimissió d’Albert 
Barenys, coordinador general 
del consistori, en considerar que 
no va saber gestionar les negocia-
cions amb la plantilla. 

Lloances. En nom del govern, 
tant l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), com el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CiU) van agrair als treballadors 
el seu gest acceptant la reducció 
de partides que els afecten, com 
ara la de formació. “Els donem 
les gràcies, tant a la plantilla 
com als sindicats, per la seva 
predisposició a negociar i pel 
compromís a seguir treballant 
pel bé de la corporació amb 
l’objectiu d’obtenir els millors 
resultats”, va dir Pérez.

Pilar Abián | Redacció

Aprovada la 
supressió del 
registre de 
parelles de fet

La plantilla es manté amb el compromís de 
negociar el futur entre govern i sindicats

PLE DE DESEMBRE

L’oposició insta el govern a rebaixar el sou dels polítics en comptes de plantejar possibles acomiadaments El registre de parelles de fet de 
l’Ajuntament ha deixat d’existir 
a proposta del govern local atès 
que el Llibre segon del Codi Ci-
vil Català ja regula les unions 
civils –tant del mateix com de 
diferent sexe– que es troben en 
un d’aquests tres supòsits: con-
vivència durant dos anys, tenir 
fills en comú o haver fet un acta 
notarial. La mesura es va deba-
tre en el Ple de desembre i, per 
part de l’oposició, només va 
comptar amb el suport del PPC. 
ICV-EUiA i C’s es van abstenir 
i ERC va votar en contra argu-
mentant que discrimina la pobla-
ció immigrant. 

Balanç. Des que es va crear, 
l’any 1994, han passat pel regis-
tre d’unions civils més de 500 
parelles i curiosament, la prime-
ra no es va inscriure fins al juny 
del 1995, un any després de la 
seva creació. Malgrat la decisió 
municipal de tancar el registre, 
aquelles que ja van iniciar el trà-
mit per abans del Ple, encara hi 
podran constar. 

Pilar Abián | Montcada
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El Ple va convalidar l’acord adop-
tat al novembre d’incorporació el 
personal de Montcada Òptima a la 
plantilla municipal, una votació en 
la que el regidor Jonathan Martín 
(PSC) no va participar en ocupar 
una de les places en règim d’ex-
cedència. La discussió del punt va 
ser motiu de controvèrsia ja que 
ICV-EUiA va acusar el govern, i es-
pecialment el PSC, de “fer entrar 
personal a l’Ajuntament per la por-

ta falsa”. Posteriorment, en el torn 
de precs i preguntes, la seva com-
panya de grup, Laura Campos, va 
exigir saber quines contractacions 
ha fet l’Ajuntament així com les 
empreses externes amb les que 
treballa de persones vinculades 
al PSC. En resposta a la petició, la 
portaveu socialista M. Carmen Por-
ro, va dir que també li faria arribar 
la llista dels contractats en època 
dels governs d’ICV-EUiA | pA

Ratificada la incorporació del personal de M. Òptima

La plantilla, durant un dels esmorzars reivindicatius fets abans d’arribar a un acord amb el govern
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ENTREVISTA

“La població té obertes les portes de participació 
Ciutadana per expressar les seves inquietuds”
Jonathan Martín (pSc) és el regidor de participació ciutadana i d’Habitatge i també el responsable del pla integral de la muntanyeta de can Sant Joan
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Jonathan Martín s’ha incorporat 
en aquest mandat a la corporació 
com a regidor del PSC. Entre els 
seus objectius hi ha la consolida-
ció del model participatiu de ciutat 
i de la programació dels centres 
cívics, fomentar l’atenció a la gent 
gran i impulsar l’Oficina Local 
d’Habitatge. També pretén donar 
una empenta al Pla integral de la 
muntanyeta de Can Sant Joan.

-El govern local aposta per la 
Participació Ciutadana?
És un dels principals objectius del 
Pla d’Actuació Municipal. Mal-
grat l’escenari econòmic que vi-
vim, apostem per la col·laboració 
entre l’Ajuntament i les entitats 
per tal de crear un veritable mo-
del participatiu de ciutat.
-A través de quins mecanismes?
La ciutadania té obertes les portes 
de la Regidoria per mostrar qualse-
vol inquietud i, des de l’Ajuntament, 
intentem donar tot el nostre suport 
a les entitats perquè puguin fer les 
seves activitats. El que hem de-
tectat és que els canals de relació 
directa que ens ofereixen les noves 
tecnologies, com el Facebook o el 
web de la Xarxa d’Equipaments 
ens permet un contacte més directe 
amb la ciutadania. 
-Continuaran donant suport les 
entitats amb les subvencions?

El nostre pressupost s’ha vist 
disminuït i per això donarem els 
ajuts de manera més acurada i 
prioritzant aquelles entitats que 
presentin projectes de caire edu-
catiu, cultural i que fomentin la 
cohesió social i el sentiment de 
pertinença al municipi.

-És sostenible mantenir l’actual 
programació dels centres cívics?
Ens trobem en un procés de 
reorganització pel que fa al per-
sonal, però a nivell d’activitats, 
el pressupost per a aquest con-
cepte és d’uns 6.000 euros, una 
xifra assumible. Els cursos i tallers 
que ofereix directament la Xarxa 
d’Equipaments es financien entre 
el consistori, els usuaris i altres ad-
ministracions, com la Diputació. 
I estem molt satisfets de com fun-
ciona la programació perquè hi ha 
una alta participació d’usuaris.
-Quin creu que serà el futur del 
Centre Cívic La Ribera, ara que 
ha acabat el Pla Integral?
El nostre objectiu és que sigui un 
centre més de la Xarxa, però som 

conscients que està ubicat en un 
barri multicultural i això ho hau-
rem de tenir molt en compte en 
la programació d’activitats.
-Quines són les prioritats en ma-
tèria de gent gran?
Durant aquest mandat volem 
desenvolupar el pla director de 
l’envelliment actiu, un projecte 
transversal que pretén que les per-
sones grans disposin de tot el ven-
tall d’activitats que l’Ajuntament, 
els Casals i les entitats els poden 
oferir, tant des del punt de vista lú-
dic i social com assistencial.
-A què es dedica bàsicament ara 
l’Oficina d’Habitatge?
El gruix central de la feina se cen-
tra en la tramitació de cèdul·les 
d’habitabilitat, ja que som una de 
les poques oficines del Vallès que 
oferim aquest servei. També tenim 
força visites de pisos de propietaris 
que els volen posar en lloguer a 
través nostre, perquè els oferim se-
guretat davant dels impagaments.
-Hi ha intenció de fer promo-
cions d’habitatge protegit?
A curt i mig termini, no. Ara bé, 
hem mantingut contactes amb la 
Diputació per tal de valorar la pos-
sibilitat de fer noves promocions de 
protecció oficial, tant de lloguer com 
de compra, en dues parcel·les que té 
l’Ajuntament, a La Rasa i al Pla d’en 
Coll. Hi ha força parelles joves que 
volen comprar un pis protegit.

-Aquest serà el mandat decisiu 
per al Pla Integral de la mun-
tanyeta de Can Sant Joan?

Es tracta d’un projecte prioritari per 
al govern, però som conscients de 

les dificultats econòmiques actuals 
i depenem molt del que faci la 
Generalitat, que ha d’aportar la 
meitat dels 10 milions d’euros 
pressupostats. Com a mínim, en 
aquest mandat volem fer tots els 
esforços perquè vegin la llum els 
tres trams d’escales mecàniques 
que hi volem instal·lar i els apar-
caments. En el moment en què 
tinguem finançament, les actua-
cions es faran ràpid perquè ja es-
tan tots els projectes redactats. 

Silvia Díaz | Montcada

“Prioritzarem els 
projectes educatius, 
culturals i de cohesió 
social en l’atorgament 
de les subvencions”

“Volem donar impuls 
a la muntanyeta, però 
depenem del que faci 
la Generalitat”

Un dels objectius de Martín és desenvolupar en aquest mandat el pla director per l’envelliment actiu

Necesitamos. Con urgencia casas de acogi-
da para nuestros perros. ¿Quieres ser una de 
ellas? Contacta con sosgolden@gmail.com. 
Número de nucleo zoológico: T.2500084
Se venden. Plazas de párquing, una doble y 
una individual, en calle Anselm Clavé de Mont-
cada. Precio a convenir. Tel. 670 226 549.
Es lloga. Placa de pàrquing al carrer Aragó 
de Mas Rampinyo per a cotxe gran. Tel. 620 
992 410.

Llogo o venc. 2 places de parking per a motos 
a l’avinguda de Catalunya de Mas Rampinyo. 
Preu 15 euros per moto. Telèfon 691 077 039.
pérdida. El pasado 20 de diciembre se extra-
vió en los alrededores de la Calle Montiu (es-
quina con Bogatell) una carpeta de la universi-
dad UPC con multitud de apuntes. Agradecería 
que si alguien sabe algo o la ha encontrado 
se pusiera en contacto conmigo a través del 
690 344 869.

Lloguer. Local al costat de la plaça de l’Església. 
Tel. 625 569 938.
Compro. Discos. También paso a domicilio. Tel. 
610 432 869.
En lloguer. Pis a Montcada centre amb tres ha-
bitacions, tot exterior. Preu: 580 euros al mes. 
Tel.699 609 071.
Vendo. Nevera de una puerta y televisor de 
15 pulgadas sin TDT. Todo 300 euros. Tel. 675 
836 145.

anuncis gratuïts                                    Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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omic@montcada.org
Tel. 935 651 122
Atenció al públic: dilluns, de 10 a 
13h i de 15 a 19h, i de dimarts a 
divendres, de 8 a 15h



7Gener 2012 Notícies

La Favmir seguirà amb les mobilitzacions 
en defensa de l’actual sistema sanitari

RETALLADES SANITÀRIES

El secretari de la plataforma a favor de la salut pública Dempeus anima els veïns a denunciar l’administració per la via civil

A principi de febrer, l’Ajuntament 
posarà en marxa el sistema de 
transport per als usuaris del CAP 
que, en horari nocturn, no es pu-
guin desplaçar fins al CUAP de 
Ripollet. Segons fonts municipals, 
es farà una prova pilot durant tres 
mesos d’aquesta nova mesura im-
pulsada pel govern local.
Mentrestant, al tancament d’aques-
ta edició, la Federació d’Associaci-
ons de Veïns de Montcada i Rei-
xac (Favmir) convocava el 19 de 
gener, la primera manifestació del 
2012 en contra de les retallades 
en sanitat i per reclamar que torni 
a funcionar el servei d’urgències 
nocturn a l’ambulatori de la plaça 
Lluís Companys. Però el primer 
acte reivindicatiu de l’any del col-
lectiu va tenir lloc l’11 de gener. 
El secretari de la plataforma Dem-
peus per la sanitat pública, Antoni 
Barberà, va oferir al Kursaal una 
xerrada que va donar una injecció 
de moral i optimisme als promo-
tors de la lluita veïnal. 

Nova estratègia. “No ens hem de 
resignar ni deprimir, sinó denun-
ciar per la via civil, administrati-
va, internacional i penal totes les 
decisions de l’estat que atemptin 
contra els drets de la ciutadania”, 
va apuntar Barberà, qui va posar 
com a exemple d’aquesta nova es-
tratègia la dimissió del president de 
l’Institut Català de la Salut (ICS), 
Josep Prat, com a director general 
del hòlding d’empreses municipals 
de Reus, Innova, i com a director 
de serveis de l’Ajuntament de Reus, 
arran d’una denúncia de la CUP 
de Reus per la incompatibilitat de 
càrrecs públics i privats. 
Barberà va desmentir que el siste-
ma de sanitat pública actual sigui 
insostenible, com assenyala l’admi-
nistració per justificar les retallades, 
i va assegurar que Catalunya dedi-
ca el 5,8% del seu PIB a la sanitat, 
molt per sota d’Espanya, amb un 
6,7%. “No és veritat que gastem 
molt, el que passa és que volen 
convertir la sanitat en un nego-
ci”, va concloure el ponent.

Nuet insta a les mobilitzacions. El 
diputat montcadenc d’EUiA al 
Congrés de Madrid, Joan Josep 
Nuet, va participar a la manifes-
tació que la Favmir va convocar 
per tancar l’any, el 22 de desem-
bre, mentre se celebrava el Ple 
ordinari de desembre i durant 
el qual la Favmir va desplegar 
una pancarta a l’inici de la sessió. 
Nuet va instar el govern munici-
pal i la resta de forces a encapça-
lar les manifestacions ciutadanes.

Laura Grau | Can Sant Joan

Antoni Barberà, a l’esquerra, intervé en presència del president de la Favmir, Antonio Cera
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Nuet pren la paraula davant la Casa de la Vila
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

La proposta de pressupostos elabo-
rada per la Generalitat per al 2012 
reserva per a Montcada i Reixac 
589.000 euros per a les obres de 
l’encreuament entre les carreteres 
C-17 i N-150, però no hi ha cap 
partida per a projectes ja compro-
mesos com l’institut Montserrat 
Miró, l’Hospital Ernest Lluch, la 
residència per a la gent gran i cen-
tre de dia Les Vinyes, el nou Cen-
tre d’Assistència Primària (CAP) i 
la reducció de l’impacte acústic de 
la C-17 per la plaça d’Espanya. Da-
vant d’això, l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), ha mostrat el seu 
malestar: “Les obres incloses als 
pressupostos només beneficien 
l’accés Barcelona, no als veïns de 
Montcada”, ha manifestat l’edil.  
Per la seva banda, l’agrupació local 
del PSC presentarà, a través del 
seu grup parlamentari, sis esmenes 
als pressupostos, amb l’objectiu que 
s’hi incloguin els projectes pendents 
per al municipi. També la portaveu 

del PPC a Montcada i diputada al 
Parlament, Eva García, ha avançat 
que el seu grup intentarà incloure 
inversions per a Montcada, “sent 
molt conscients de la greu situa-
ció econòmica que pateix la Ge-
neralitat, amb un deute de 40.000 
milions d’euros i un dèficit de 
5.000”, ha dit.

Crítiques de C’s. La decisió del PPC 
de no presentar cap esmena a la to-
talitat dels pressupostos ha motivat 
les crítiques del grup municipal de 
C’s que, a través d’un comunicat, 
ha demanat explicacions a la dipu-
tada montcadenca. “El PPC dóna 
així via lliure a CiU per seguir re-
tallant tant en matèria de sanitat 
com d’educació a la nostra ciu-
tat”, assenyala l’escrit. En resposta, 
García ha assegurat que el PPC 
ha retirat l’esmena “per pactar 
els pressupostos, però si CiU no 
negocia, no hi haurà acord”. C’s, 
que ha anunciat esmenes en defen-
sa dels projectes locals, va presen-

tar al desembre una moció al Ple, 
que va ser desestimada per la resta 
de grups, instant el consistori a 
reclamar a la Generalitat que, en 
comptes de retallar prestacions so-
cials, apliqui la tissorada als canals 
de televisió públics o a les ambaixa-
des catalanes, entre d’altres.
L’absència de finançament per 
complir els acords subscrits per la 
Generalitat amb el municipi no ha 

estat cap sorpresa per a ICV-EUiA. 
“Fa temps que això se sabia i els 
representants locals de CiU no 
han fet res al respecte; em sem-
bla bé que l’alcaldessa es queixi”, 
ha dit el portaveu del grup, Josep 
M. González.

proposta de moció. ERC, que tam-
bé ha reclamat a la Generalitat 
finançament per a Montcada, ha 

proposat a la resta de grups mu-
nicipals fer una moció conjunta 
per tal que l’Ajuntament demani 
que s’incorporin al pressupost au-
tonòmic les partides per portar a 
terme els projectes pactats. “Són 
compromisos adquirits per la 
Generalitat amb el municipi i 
amb els quals tots els grups hi 
estem d’acord”, ha assenyalat la 
portaveu Marta Aguilar.

Silvia Díaz | Redacció

La Generalitat va presentar fa un any imatges virtuals del projecte del futur institut Miró, que encara no està pressupostat
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polítics locals reclamen al govern la inclusió
de projectes de Montcada ja compromesos
La proposta inicial del govern autonòmic només hi destina diners per a les obres de la c-17 i no hi apareixen ni el cap ni l’institut M. Miró
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Agents rurals del Departament de 
Medi Natural de la Generalitat van 
localitzar el 27 de desembre en una 
finca propera al Coll de Montcada 
una cinquantena de gossos, alguns 
morts i altres 33, amb símptomes 
de maltractaments. La regidora de 
Salut Pública i Consum de l’Ajun-
tament, M. Carmen González 
(CiU), va anunciar aleshores que 
el consistori faria servir tots els me-
canismes al seu abast per sancionar 
el propietari de la finca, F.L.P, un 
veí de Barcelona, caçador, que 
s’enfronta a una condemna per 
la via penal per maltractament 
d’animals amb resultat de mort, 
que li podria comportar entre tres 
mesos i un any de presó així com 
la inhabilitació per tenir animals 
en un termini de 5 anys. 

possible sanció. El consistori va 
comissar els gossos, seguint les di-
rectrius de la llei de Protecció d’Ani-
mals i l’ordenança municipal, i en 
va cedir cautelarment la custòdia a 
la Fundació Altarriba donat que el 
centre amb el qual l’Ajuntament té 

conveniat aquest servei no disposa 
de prou capacitat per acollir-los. 
L’implicat també podria ser mul-
tat amb una sanció administrati-
va de fins a 20.000 euros per no 
disposar dels permisos pertinents 
per tenir els animals ni les instal-
lacions condicionades. L’Ajunta-
ment, per decret, li ha requerit 
que presenti en el termini de 20 
dies a comptar des del 3 de ge-
ner la documentació amb la qual 
acrediti que és el propietari dels 

animals. En el cas de no presen-
tar-la o si la resolució de l’expedi-
ent sancionador determina la seva 
culpabilitat, es cedirà la custòdia 
definitiva dels gossos a la Fundació 
Altarriba, qui procedirà a determi-
nar la seva destinació final. 
“Davant aquest cas hem actuat 
d’acord amb el que determi-
na la regulació, sempre amb 
l’objectiu de garantir la bona 
atenció i cura dels animals”, ha 
afirmat González.

DENÚNCIA

Una vintena dels animals que van localitzar els agents rurals de la Generalitat eren morts

Silvia Díaz/Laura Grau | Redacció

Trobada una cinquantena de gossos 
maltractats en una finca de Collserola

Un ramat de 300 animals 
per prevenir incendis

TERRENYS FORESTALS

ovelles i cabres han estrenat una nau situada a collserola

Un ramat format per 300 ovelles i 
20 cabres pasturarà pel Parc Natu-
ral de Collserola per ajudar en les 
tasques de prevenció d’incendis 
forestals. Els animals han estrenat 
recentment la nau construïda a la 
finca de Ca n’Oller, en el terme 
que Montcada té a Collserola, 
un espai que s’ha adeqüat amb 
el finançament de l’Ajuntament i 
del Consorci que gestiona la zona 
forestal. La instal·lació té unes di-
mensions de 900 m2 i una capaci-
tat per a més de 900 caps de bes-
tiar oví  i un pati d’exercici adossat 
a l’extrem oest de la nau, amb 

una superfície de 330,8 m2. La 
finca està ubicada al vessant entre 
l’autopista C-58 i el cementiri de 
Collserola, en el sector del torrent 
d’en Tapioles.

Funció. Les ovelles participa-
ran en les tasques de prevenció 
d’incendis forestals com són la 
neteja de sotabosc tant d’aquest 
sector del Parc com del Turó de 
Montcada. La pastura permet 
actuar sobre la biomassa forestal 
pel manteniment de diferents for-
macions vegetals (repoblacions, 
franges de baixa combustibilitat, 
línies elèctriques i prats).

Silvia Díaz | Redacció

Les ovelles van romandre a Santa Coloma de Farners fins que es van traslladar a Montcada
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> Incendi al barri de la Ribera el dia de Nadal
Els Bombers de la Generalitat van haver d’intervenir el 25 de desembre al 
matí,  poc abans de les 9h, en l’extinció d’un incendi que es va declarar en un 
habitatge del número 1 de la plaça Ribera. El foc va afectar la cuina del tercer 
pis i va omplir de fum tot l’immoble. Els veïns de la resta de pisos van desallotjar  
l’edifici de forma preventiva i cap persona va resultar ferida. Al lloc  dels fets s’hi 
van desplaçar cinc dotacions dels Bombers que van poder donar per apagat 
l’incendi a les 9.15h | LR

> Atracament a una administració de loteria
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el 3 de gener D.L.P, de 37 
anys d’edat i veí del municipi com a presumpte autor d’un delicte de ro-
batori amb violència  i intimidació. Els fets van tenir lloc al voltant de les 
20h del mateix dia, quan l’individu va accedir a l’administració de loteria 
situada al carrer de Sant Antoni i va exigir els diners de la caixa. En aquell 
moment, un vianant que estava sent testimoni del robatori va tancar la por-
ta del local per impedir que l’autor fugís i, amb l’ajuda d’altres ciutadans 
i d’un mosso d’esquadra que estava fora de servei, van poder retenir-lo. 
En el moment de la detenció, l’home duia a sobre prop de 700 euros, 
presumiblement acabats de sostreure. El detingut, a qui li consten quatre 
antecedents policials per fets similars, va passar el 5 de gener a disposició 
del jutjat d’instrucció de guàrdia de Cerdanyola | LR

 
La Societat de Caçadors El Tor-
do de Montcada i Reixac ha ex-
pulsat el soci F.L.P. després que 
apareguessin a prop de la seva 
finca diversos animals morts i 
maltractats. En un comunicat de 
premsa, l’entitat que s’ha des-
marcat d’aquests fets: “Sempre 
ens hem caracteritzat per ser 
un exemple d’associació com-
promesa amb el medi ambient i 
que divulga la pràctica cinegèti-
ca amb responsabilitat i respec-
te per l’entorn”. 
Segons les indagacions fetes per 

la junta de l’entitat, de moment 
no hi ha proves que demostrin 
que F.L.P. “matés els gossos i 
els amuntegués de forma des-
humanitzada en un terreny de 
la seva propietat”, però sí que 
ha denunciat les condicions en 
què aquesta persona tenia els 
animals que utilitzava normal-
ment per anar a caçar. El presi-
dent de la Societat de Caçadors, 
Domingo Calduch, ha afegit que 
les entitats cinegètiques “tre-
ballen per eradicar fets com 
aquests” | SA

El Tordo expulsa de l’entitat el propietari dels terrenys

La N-150 al seu pas per Terra Nostra, 
per fi reconeguda com a via urbana

MOBILITAT

El consistori podrà decidir fer actuacions a la carretera per facilitar l’entrada al barri 

La Generalitat ha cedit definitiva-
ment a l’Ajuntament el tram de la 
carretera N-150, de 4 quilòmetres, 
al seu pas pel municipi, comprès 
entre la C-17 a l’alçada de la ga-
solinera de Can Sant Joan fins al 
límit territorial amb Ripollet. L’al-
caldessa, María Elena Pérez (PSC), 
s’ha mostrat molt satisfeta amb la 
notícia: “Ens permet transformar 
l’entorn i millorar la seguretat 
dels vianants i dels conductors”. 

L’acord entre la Generalitat i l’Ajun-
tament es va firmar al març de 
l’any passat. 
Amb aquesta cessió i la seva 
transformació en trama urbana es 
desencalla el desenvolupament ur-
banístic de la zona 15 de Terra Nos-
tra, que incorporarà la futura urba-
nització de la riera de Sant Cugat 
i de la mateixa N-150, i permetrà 
millorar de forma radical els acces-
sos i sortides del barri per aquesta 
via i la connexió amb la zona 21 

i el Casino de Terra Nostra. En-
tre les accions que el consistori té 
previstes per a la carretera quan hi 
hagi disponibilitat econòmica hi ha 
la instal·lació de rotondes i passos 
de vianants amb semàfor, així com 
l’adequació de les parades d’auto-
bús existents per tal de fer-les més 
segures i còmodes per als usuaris. 
Aquesta nova via urbana permetrà 
avançar en el projecte de millora de 
l’accés al barri de Can Cuiàs i al 
seu el polígon industrial.

Actualment, des de Cerdanyola fins a Can Sant Joan només hi ha un semàfor que regula l’entrada a les zones 21 i 15 de Terra Nostra
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> ICV fa primàries per escollir la presidència
La comissió política local d’ICV posarà en marxa un procés de primàries per 
escollir la presidència d’aquesta formació política al municipi. El procés es 
presentarà el 4 de febrer (11.30h) a la seu del partit mitjançant una assem-
blea oberta a la militància i als simpatitzants. “Després dels bons resultats 
electorals obtinguts en els diferents comicis del darrer any volem donar 
un nou impuls a la nostra formació”, ha assenyalat ICV en un comuni-
cat. Els membres de la comissió política local, que ara presideix Ramón 
Contijoch, confien que aquest procés permetrà aprofundir en l’obertura de 
l’organització a la ciutadania donant resposta a les seves necessitats i a les 
seves reivindicacions | LR

Sílvia Alquézar | Redacció
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Un total de 17 persones tindrà  
feina durant sis mesos a l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac a 
través dels plans d’ocupació, en 
el marc del projecte integral per al 
desenvolupament local, que finan-
ça majoritàriament la Generalitat 
i que, en aquesta edició, compten 
amb una aportació municipal. 
Aquest és el tercer pla d’ocupació 
consecutiu al qual l’Ajuntament 
s’afegeix en els darrers anys. El 
pla té un pressupost aproximat de 
170.000 euros, dels quals el con-
sistori n’aporta uns 50.000. 

El personal es va incorporar a 
principi de gener i el seu contrac-
te durarà fins al 29 de juny. Algu-
nes de les treballadores desenvo-
lupen tasques d’administració als 
departaments de Dona i Igualtat, 
Participació Ciutadana, Salut Pú-
blica i Consum i Serveis Socials. 
Altres contractes són de tècnics 
a Promoció Econòmica, Medi 
Ambient i al Museu Municipal. 
També s’han contractat peons de 
jardineria i dos oficials de cons-
trucció. Els nous treballadors fan 
el 70% de la jornada laboral en 
horari de matí.

Silvia Díaz | Redacció

El personal va començar a treballar al gener i acabarà a final de juny

Els nous plans d’ocupació 
contracten un total de 17 
persones a l’Ajuntament 

TREBALL

15 persones participen des del 9 de gener i fins al 29 de juny en un curs 
d’administració comercial gestionat per Promoció Econòmica a la Casa de 
la Vila. El taller, de 240 hores, es distribueix en cinc mòduls: tècniques ad-
ministratives d’aprovisionament, administració, relació comercial, inserció 
laboral i sensibilització medioambiental i seguretat i higiene. El regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Carles Paredes (CiU), va donar la benvinguda 
als alumnes el primer dia de la formació (imatge) | SD

> Curs d’administració comercial
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Els exempleats d’Aismalibar han 
descartat quedar-se amb els ter-
renys que fins al 31 de gener 
ocuparà la factoria. El dia 9, en 
una assemblea convocada per la 
plataforma ‘Los lunes al sol’, els 
afectats van arribar a la conclusió 
que aquesta opció podria perjudi-
car encara més els seus interessos,  
ja que haurien d’assumir com a 
propietaris totes les despeses de-
rivades del manteniment de l’es-
pai. “Ens podríem trobar en la 
circumstància d’haver de pagar 
diners de les nostres butxaques 
quan encara no hem cobrat tot 
el que ens deuen”, ha explicat qui 
fou l’últim president del comitè 
d’empresa, José Antonio Grillo. 

Subhasta. D’acord amb el procés 
concursal que hi ha en marxa, els 
terrenys d’Aismalibar se subhas-
taran en breu i, un cop es faci la 
venda, els extreballadors confien 
poder cobrar la part d’indemnit-
zació que encara tenen pendent 
després d’haver estat acomiadats i 

que puja a 4,5 milions d’euros. Els 
extreballadors es continuen reunint 
els dilluns davant de la factoria per 
denunciar la deslocalització del ne-
goci, ja que asseguren que la pro-
ducció de l’empresa es continua 
fent des de la Xina. 

Entrevistes amb polítics. El que 
més preocupa a la majoria de la 
setantena de treballadors afectats 
és el fet que, un cop acabat l’atur, 
molts s’han quedat sense rebre cap 
mena de subsidi. “Volem posar-

nos en contacte amb els grups 
municipals perquè ens donin al-
gun tipus de sortida social; de fet, 
l’Ajuntament va aprovar al 2010 
una moció en suport al nostre 
cas i esperem que ara també ens 
ajudi”, ha afegit Grillo. En aquest 
sentit, l’assemblea del 16 de gener  
va decidir convocar reunions amb 
els partits polítics per tal d’expo-
sar-los la seva situació i demanar 
la seva intervenció per millorar les 
condicions de les persones que es 
queden sense subsidi.

Pilar Abián | Mas Rampinyo

AISMALIBAR

La proposta ha estat rebutjada en considerar que podria perjudicar encara més els afectats

Els exempleats descarten quedar-se 
amb els terrenys de la factoria

L’assemblea per decidir el futur dels terrenys d’Aismalibar va tenir lloc a la plaça de les Calderes
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promoció Econòmica inculca als alumnes 
de tercer d’ESO la cultura emprenedora
El departament ha fet tallers a La Ferreria sobre com desenvolupar una idea de negoci

Promoció Econòmica del con-
sistori està fent difusió del servei 
d’emprenedoria i creació de nous 
negocis i una de les fórmules ha 
estat estendre aquesta cultura als 
alumnes de secundària. Al desem-
bre, el servei va dur a terme tres ta-
llers de generació d’idees amb una 
cinquantena d’alumnes de tercer 
d’ESO de l’institut La Ferreria, per-
què els joves es familiaritzin amb la 
capacitat de pensar projectes que 
poden esdevenir idees de negoci. 

Més accions. Per donar continuïtat 
a la iniciativa, en els propers mesos 
del curs es treballarà amb els joves 
aspectes concrets sobre les qualitats 
de la persona emprenedora, amb 

l’objectiu de trencar amb alguns 
dels estereotips vinculats a aquells 
que munten una empresa. Prope-

rament es portaran a terme actua-
cions en la mateixa línia a l’institut 
Montserrat Miró.

Silvia Díaz | Redacció
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El  servei d’emprenedoria 
s’ofereix a Promoció Eco-
nòmica (Mas Rampinyo), 
on s’informa la ciutadania 
dels recursos disponi-
bles per a les persones 
emprenedores i es dóna 
assessorament gratuït per 
analitzar la viabilitat de 
nous projectes. A la imat-
ge, la peixateria Ito i Lola, 
del carrer Pasqual, que 
va obrir fa una mica més d’un any. 
El seu propietari, Miguel Corchero, 

va demanar assessorament a Pro-
moció Econòmica en el moment 
de muntar el negoci | SD

El servei municipal d’assessorament és gratuït

EMPRESA

El web de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, www.montcada.cat, 
publica des d’aquest mes de gener 
les ofertes laborals que les empre-
ses del municipi fan arribar a Pro-
moció Econòmica. Cada setmana 
hi apareix una vintena de possibili-
tats laborals, que es localitzen fàcil-
ment a través d’un banner destacat 
a la pàgina d’inici. La informació 
també es publica a l’espai Face-
book del consistori i al de Promo-
ció Econòmica. La secció d’ofertes 
ha estat un dels espais més consul-
tats al web durant el 2011, amb un 
total de 29.000 visites. 

Borsa de treball. Un total de 647 
persones es van donar d’alta a la 
borsa de treball del consistori du-
rant el 2011. Segons les dades de 
l’Ajuntament, del total d’inscrits, 
640 han participat en algun tipus 
d’activitat, com les tutories indivi-
dualitzades, o bé han assistit a al-
guna de les 17 sessions grupals de 
tècniques de recerca de feina que 
es van muntar durant el 2011. El 

servei també ha tramitat i gestio-
nat 107 ofertes de feina, 60 de les 
quals s’han cobert amb persones 
de la borsa de treball. Més de 200 
persones s’han adreçat a la sala de 
recerca de feina.

Dades de l’atur. Montcada va tan-
car el 2011 amb un total de 3.126 
aturats, 214 més que al 2010. Mal-
grat aquest increment, desembre 
ha estat un mes positiu perquè 62 
persones van trobar feina, segons 
les dades de la Generalitat. 

Silvia Díaz | Redacció

OCUPACIÓ

La borsa de treball va rebre gairebé 700 altes al 2011

Ofertes laborals tots els 
dilluns a montcada.cat

Sala de recerca de feina, a Promoció Econòmica

aR
Xi

u
/s

il
vi

a 
d

ía
z

Una perruqueria de Can Sant Joan lliura 
el primer guardó, una motocicleta
El televisor i el telèfon mòbil ipad també els han donat establiments d’aquest barri

La perruqueria Lucía de Can Sant 
Joan ha donat el primer premi, 
una motocicleta, de la campanya 
‘Comprar a Montcada i Reixac per 
Nadal té premi’, organitzada per les 
cinc associacions de comerciants 
del municipi. La persona afortuna-
da tenia el número 74.097. El sor-
teig dels guardons va tenir lloc el 8 
de gener a l’Auditori, en presència 
de les autoritats municipals i amb 
l’acompanyament d’un espectacle 
de l’Escola de Dansa Eva Nieto. 
També es coneix el guanyador 
del televisor (72.058) i del telèfon 
ipad (27.924) –concedits a Can 
Sant Joan–, però al tancament 
d’aquesta edició encara no havien 

aparegut els premiats amb la bici-
cleta de muntanya (63.927) i la nit 
d’hotel per a dues persones al Ser-
cotel de Montcada (85.734). Dels 
10 vals de 50 euros han sortit ja 4 
premis (els números es poden con-
sultar a www.laveu.cat).
A final de gener està previst lliurar 

oficialment els guardons als pre-
miats, en un acte que tindrà lloc a 
la Casa de la Vila. D’altra banda, el 
dia 8 es va lliurar el premi als cinc 
establiments reconeguts en el Con-
curs d’Aparadors de Nadal, convo-
cat per les regidories de Comerç i 
Turisme i Cultura i Patrimoni.

Sílvia Alquézar | Montcada

CAMPANYA DE NADAL DELS COMERCIANTS
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Foto de família de les autoritats, els representants de les associacions de comerciants i els premiats del Concurs d’Aparadors de Nadal

 

Les regidories de Comerç i Turis-
me i de Cultura i Patrimoni tornen 
a convocar el concurs d’apara-
dors de Carnaval, que arriba a 
la segona edició. Les bases es 
publicaran al llarg dels pròxims 
dies però ja se sap que el termi-
ni d’inscripció finalitzarà el 10 de 

febrer. Els establiments interes-
sats a participar-hi han de con-
tactar amb qualsevol dels depar-
taments organitzadors. L’objectiu 
del concurs és que les botigues 
col·laborin amb l’ambientació de 
la festa de les disfresses amb les 
seves propostes decoratives | SD

Torna el concurs d’aparadors de Carnaval
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L’Ajuntament ha anunciat que 
farà el seguiment del pla d’actua-
ció per minimitzar l’impacte acús-
tic que ha presentat Lafarge a tra-
vés de medicions en tres punts on 
s’han detectat nivells de soroll per 
damunt dels llindars permesos 
per la normativa municipal, situ-
ats als carrers de la Mina, Turó i 
de les Aigües de Can Sant Joan. El 
consistori i la Generalitat havien  
instat a la cimentera que efectués 
medicions en aquests tres punts, 
però Lafarge només ha presentat 
el del carrer de la Mina. Segons 
ha explicat l’Ajuntament, l’argu-
ment de la planta per no haver 
fet els altres dos controls és que 
la medició del carrer de la Mina 
mostra nivells d’immissió inferi-

ors als màxims establerts per la 
normativa i extrapola els resultats 
als altres dos vials.
Els serveis municipals que s’en-
carregaran de fer els controls re-

bran el suport de la Diputació de 
Barcelona. Una vegada obtinguts 
els resultats, les conclusions es fa-
ran arribar a la Direcció de Quali-
tat Ambiental de la Generalitat. 

IMPACTE SONOR

La cimentera no ha executat dues medicions a can Sant Joan que el consistori li ha demanat 

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament efectuarà tres controls 
sobre les emissions de Lafarge
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Lafarge assegura que els seus nivells d’immissió acústica se situen per sota dels nivells permesos 

 

> Finalitzada l’actuació de Can Cuiàs
La millora de la xarxa del clavegueram a Can Cuiàs es va enllestir a final d’any. 
Els treballs, executats per l’Ajuntament de Barcelona, es van desenvolupar en 
gran part en terrenys de Montcada i Reixac. L’actuació ha consistit en la substi-
tució del col·lector que passa pels carrers barcelonins de les Agudes i Fusters, 
per adaptar-lo a l’ample de la resta de la xarxa | LR

> L’antic pont del cementiri, a mig desmantellar
L’antic pont que passava sobre la C58 cap al cementiri de Collserola, a l’alçada del 
barri de Terra Nostra, aviat passarà a la història. Després de l’entrada en funciona-
ment del nou pont sobre l’autopista, construït just al costat en el marc de les obres 
del carri bus VAO, s’ha iniciat la demolició de l’antiga infraestructura | pA

“La Generalitat està traslladant 
als municipis els seus problemes 
de finançament”, ha manifestat 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), en conèixer que l’executiu 
català no donarà diners aquest any 
per a projectes que es facin a través 
de la Llei de barris. A Montcada es-
tan pendents les actuacions del Pla 
Integral de la muntanyeta de Can 
Sant Joan. El consistori, que s’opo-
sa a aquesta decisió, mantindrà al 
febrer una reunió amb el secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana de 
la Generalitat, Carles Sala. Com 
a compensació per no finançar 

projectes al 2012, la Generalitat ha 
dit a l’Ajuntament que l’autoritza a 
prorrogar per dos anys més la fina-
lització de les actuacions, que ara 

podran acabar al 2016. El consis-
tori també mantindrà en breu una 
reunió amb la comissió veïnal de la 
muntanyeta.

CAN SANT jOAN

En compensació, el govern català amplia el termini per acabar les actuacions al 2016

La generalitat anuncia que al 2012 no 
pagarà projectes de la Llei de barris

Al maig, la Brigada va renovar el mobiliari de diversos parcs, com la plaça Lluís Companys

Silvia Díaz | Redacció

Silvia Díaz | Redacció

Al·legacions a 
l’ordenança de 
soroll del grup 
de Medi Ambient

El Grup de Medi Ambient de 
Montcada ha emès un comunicat 
en el qual presenta al·legacions a 
l’ordenança municipal de soroll. 
L’objectiu general de les aporta-
cions és modificar la norma per 
preservar la salut de la població 
i aconseguir minimitzar el soroll 
nocturn a l’exterior. 
El Grup considera que el nivell 
màxim d’emissions a la nit ha de 
passar dels 45 decibels –límit actual 
autonòmic per a zones residencials– 
a 40, tot i que recomana que sigui 
de 30. L’entitat proposa endurir les 
infraccions i les sancions, suprimir 
les col·laboracions amb empreses 
privades que fan inspeccions, en 
considerar que no donen resultats 
objectius, i que les ambulàncies 
d’urgències puguin fer servir les si-
renes acústiques durant la nit.

Silvia Díaz | Redacció

L’Oficina Local 
d’Habitatge 
funciona ara 
amb cita prèvia

L’Oficina Local d’Habitatge (OHL) 
–situada a la segona planta de l’edi-
fici de l’Ajuntament– funciona des 
d’aquest gener amb cita prèvia, 
que s’ha concertar per telèfon (935 
726 496, de 10 a 14h, de dilluns a 
divendres), correu electrònic (habi-
tatge@montcada.org) o bé de manera 
presencial directament al servei. 
Segons el regidor d’Habitatge, Jo-
nathan Martín (PSC), “el canvi 
obeeix a una millora del servei”. 
En el moment de demanar una 
cita amb l’OHL, els interessats han 
d’omplir un imprès a la conserge-
ria de l’Ajuntament, en el qual indi-
quen les seves dades personals, per 
tal que els responsables del servei 
es posin després en contacte amb 
ells. Tota la documentació que 
s’hagi de presentar a l’OLH s’ha 
de registrar prèviament a l’OAC.

> Tram final de les obres del carrer dels Horts
A final de gener està previst que finalitzin les obres de reurbanització del ca-
rrer dels Horts, emmarcades en el Pla Integral de la Ribera, que es financien 
a través de la Llei de barris. El 16 de gener, una delegació municipal, amb 
l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), al capdavant, va visitar l’actuació (imat-
ge), acompanyada dels regidors d’Urbanisme, Juan Parra (PSC), i del delegat 
del projecte, Jonathan Martín (PSC). “Amb les obres s’amplia la calçada i la 
vorera i es reorganitza el sistema d’aparcament en línia”, ha dit Parra | LR
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LA RIBERA
El projecte de la sala de joves 
del centre cívic tindrà continuïtat 
vinculat al casal infantil

pàg. 15pàg. 15

SOLIDARITAT
Creu Roja inicia una campanya 
de recollida de roba d’hivern 
per a persones sense recursos

La Federació d’Associacions de 
Mares i Pares de Montcada i 
Reixac (Fampa) impulsa per se-
gon any consecutiu una nova 
edició de l’Escola de Mares i 
Pares (Empa) amb l’objectiu de 
potenciar una xarxa de formació 
que doni eines a les famílies en 
la tasca educativa dels seus fills. 
“Educar és molt complicat i 
cal aprendre a ser pares i ma-
res”, ha explicat la coordinadora 
de l’Empa, Carolina Ibáñez, qui 
opina que “la millor herència 
que li podem deixar als nos-
tres fills no és l’econòmica, sinó 
l’educativa”. 

L’entitat ha programat diverses 
xerrades i tallers que cobreixen to-
tes les etapes educatives: bressol, 
infantil, primària i secundària. La 
jornada inaugural tindrà lloc el 25 
de gener a l’Auditori. A les 17.30h, 
hi haurà una conferència adreça-
da a docents titulada ‘Les causes 
fonamentals del fracàs escolar i 
formes d’abordar-les’, a càrrec del 
mestre i psicopedagog Daniel Ga-
barró. A les 19h, l’alcaldessa de 

Montcada i Reixac, María Elena 
Pérez (PSC), lliurarà el segon Pre-
mi del Projecte Educatiu de Ciu-
tat (PEC) i, tot seguit, Gabarró 
farà una altra ponència, en aquest 
cas adreçada a les famílies sobre 
com ajudar els fills i filles a tenir 
èxit escolar i a ser feliços.  

El programa. El cicle de xerrades i 
tallers abast temàtiques molt diver-
ses adreçades a totes les edats. Per 
als infants d’escola bressol, infantil 
i primària hi ha programats quatre 
tallers: expressar-se en família (7 
de febrer, de 0 a 3 anys), les jogui-
nes i els espais de joc (23 de febrer, 
de 0 a 8 anys), el pas de primària 
a secundària (14 de març, per a pa-
res i mares amb alumnes en cinquè 
i sisè) i com aprendre a gaudir ju-
gant amb els petits (21 de març, de 
0 a 3 anys). 
A més, l’Empa també ha progra-
mat tres xerrades més. La prime-
ra tindrà lloc el 14 de febrer i se 
centrarà en com fomentar que els 
infants assumeixin responsabilitat 
sobre les seves conductes, mentre 
que el 29 de febrer la xerrada gi-
rarà al voltant de la família i el seu 
paper a la societat. L’1 de març, el 
tema de la conferència versarà so-
bre la inclusió d’infants amb ne-
cessitats educatives especials en la 
vida social, cultural i educativa. 
També hi ha propostes per a les 
famílies amb fills a secundària. 
El 28 de febrer, hi ha prevista 

una xerrada sobre el procés de 
l’adolescència, mentre que el 29 de 
març es farà un taller per donar a 
conèixer l’Espai Jove Can Tauler. 

D’altra banda, l’objectiu de la 
conferència programada el 25 
d’abril serà oferir informació i 
orientació als pares i mares sobre 
les opcions formatives i laborals 

existents per aconsellar els joves 
estudiants a escollir possibles sor-
tides formatives després de l’ESO 
i el batxillerat. I el 12 de febrer 
es farà una xerrada que girarà en-
torn la intel·ligència emocional.
“Fem una crida a totes les famí-
lies perquè hi participin”, ha dit 
Ibáñez, tot recordant que hi haurà 
torns de paraula perquè els assis-
tents puguin explicar també les 
seves inquietuds i experiències. 
Per facilitar l’assistència, l’Empa 
posa a disposició de les famílies 
un servei de ludoteca gratuït per 
al qual s’ha fer fer inscripció prè-
via, a través del correu electrònic 
empamir@hotmail.com.

ESCOLA DE MARES I PARES 

Sílvia Alquézar | Redacció

La Fampa programa noves xerrades i tallers 
per ajudar les famílies en l’educació dels fills
La jornada inaugural del nou cicle serà el 25 de gener, a l’auditori, amb dues conferències a càrrec del psicopedagog Daniel Gabarró

L’Empa oferta unes 
propostes que cobreixen 
totes les etapes 
educatives, des de 
bressol a secundària

La neuropediatra Conxa Bugie va fer una xerrada a la Casa de la Vila en el primer cicle de conferències organitzat l’any passat per l’Empa
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Un projecte de l’Ampa de l’es-
cola Sagrat Cor per fomentar la 
lectura entre les famílies i els 
alumnes és el treball guanyador 
de la categoria d’Ampa al II Premi 
d’Acció Educadora de Montcada 
i Reixac. D’altra banda, un estudi 
de la Fundació Projecte Home 
Catalunya titulat ‘Entre tots, de 
prevenció universal de les dro-
godependències’ és l’altre treball 
guardonat al PEC en la categoria 
adreçada a entitats, empreses i 
particulars. Cada projecte s’en-
durà un premi de 2.000 euros 
que es lliurarà el 25 de gener, a 
les 19h, a l’Auditori | SA

Veredicte del Premi PEC

Per facilitar l’assistència 
a les xerrades, hi haurà 
un servei gratuït de 
ludoteca per al qual 
caldrà inscripció prèvia
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L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament va aten-
dre un total de 36.646 persones 
durant el 2011, un 5 % menys 
que l’any anterior. El nombre de 
consultes –45.591– va disminuir 
al voltant del 7%, sobretot a causa 
de la davallada en les qüestions 
relacionades amb el padró munici-
pal i l’Àrea de Política Territorial. 
Segons els responsables del servei, 
darrera d’aquestes xifres també es 
troba l’actual conjuntura econò-
mica, ja que hi ha menys persones 
que sol·liciten empadronar-se i es 
tramiten menys llicències d’obres. 

Millor gestió. Les consultes vincu-
lades a temes de l’Àrea Econò-
mica també han experimentat 
un descens, tot i que en aquesta 
tendència no ha influït la crisi, 
sinó la millora de la gestió del pa-
dró municipal, que ha solventat 
antics errors relacionats sobretot 
amb l’Ibi i l’impost de vehicles. 
La presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC), ha va-

lorat positivament les dades del 
servei. “La davallada en les con-
sultes presencials s’ha produït 
principalment per la millora de 
la gestió del padrons i tributs 
de l’Àrea Econòmica, que ha 
reduït el nombre de consultes 
per incidències”, ha indicat l’edil, 
qui també ha destacat l’aposta de 
l’Ajuntament per les noves tecno-
logies “sempre amb l’objectiu de 
facilitar l’accés de la ciutadania a 
l’administració”. 
Al web municipal www.montcada.cat 

es poden descarregar els impresos 
necessaris per fer tràmits molt di-
versos, de manera que s’estalvien 
desplaçaments. 
També hi ha gestions que es 
poden realitzar íntegrament de 
forma virtual com el justificant 
d’empadronament, el més reclamat 
per la ciutadania i que es pot trami-
tar digitalment. L’OAC està ubica-
da a la planta baixa de l’Ajuntament 
i el seu horari és dilluns, dimecres i 
divendres, de 8 a 15h, i dimarts i 
dijous, de 8 a 19h.

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA

Sílvia Alquézar | Montcada

L’OAC atén 36.646 persones durant el 
2011, un 5% menys que l’any anterior
La millora de la gestió del padró i els tributs locals redueixen el nombre de consultes

L’OAC es troba a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, situat a l’avinguda de la Unitat
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Els representants de les associa-
cions de mares i pares de les esco-
les bressol municipals han mostrat 
el seu malestar per la reducció de 
l’aportació de la Generalitat per a 
cada infant, el que ha suposat un 
augment de 18 euros en la quota 
mensual de les famílies a partir 
d’aquest mes de gener. Els presi-
dents de les entitats, alguns pares 
a títol individual i la Federació 
d’Associacions de Veïns  de Mont-
cada (Favmir) es van reunir el 12 
de gener amb l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), i la presiden-
ta de l’Àrea Social, Ana Rivas 
(PSC), per parlar de l’increment 
de les quotes i aclarir la reducció 
de la plantilla d’auxiliars de menja-
dor, una decisió de l’empresa que 
gestiona els centres a causa de la 
davallada del nombre d’alumnes 
que utilitza el servei. 

Ajuts municipals. “L’Ajuntament 
ja es va fer càrrec de la part que 
el govern català va reduir al 
2011, però ja no pot assumir la 
d’aquest any”, ha dit Rivas, qui ha 
recordat que des de l’administració 
local també s’ha creat enguany una 
partida de 30.000 euros per ajudar 
les famílies més necessitades des-
prés que la Generalitat anunciés 
l’any passat que no faria cap con-
vocatòria de beques.
“No ens sembla bé que la Gene-
ralitat retalli les aportacions, per-
què l’educació de 0 a 3 anys tam-

bé és una necessitat”, ha indicat el 
president de l’EB Can Casamada, 
Esteve Escrich, qui ha apuntat que 
a la reunió amb l’Ajuntament es va 
acordar canalitzar a través de la 
Federació d’Associacions de Mares 
i Pares (Fampa) el malestar de les 
famílies davant les retallades del 
govern català. En aquest sentit, la 
Fampa s’ha mostrat oberta a qual-
sevol proposta per “vetllar per 
l’educació pública i de qualitat”, 
ha manifestat una representant de 
la junta, Carolina Ibáñez. 
En el moment de tancar edició, hi 
havia prevista una reunió entre la 
Fampa i les Ampa de les escoles 
bressol municipals per valorar la 
proposta d’adherir-se al posiciona-
ment de la Federació de Municipis, 
que demana al govern català que 
estableixi, amb caràcter d’urgència, 
el calendari pel pagament del deute 
i dels compromisos pendents amb 
els ens locals.

Sílvia Alquézar | Redacció

Un infant de l’Escola Bressol Can Casamada
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Les Ampa mostren el seu 
malestar per les retallades 
La quota per infant s’ha incrementat 18 euros a partir de gener

> prop de 70.000 euros en ajuts d’escolarització
Prop de 900 famílies i més d’un miler d’infants de la ciutat han rebut ajuts per a 
l’escolarització d’aquest curs gràcies a les subvencions que atorga l’Ajuntament 
a través de la Regidoria de Serveis Socials. El consistori ha distribuït uns 70.000 
euros, que han servit per finançar les despeses en concepte de llibres, material 
escolar, sortides i activitats escolars. Per barris, els que han rebut un major 
nombre d’ajuts són Can Sant Joan, Montcada i la Ribera i, per escoles, El Viver 
(19,03%) i El Reixac (12,88%) | SA

> Els alumnes del Diltet comencen les pràctiques
Un total de 41 joves 
dels quatre instituts de 
la localitat participa a les 
estades formatives del 
Programa de Transició 
Escola-Treball (Diltet), 
coordinat per la Regidoria 
d’Educació. Al programa, 
que finalitzarà el 14 de 
juny, participen els tres 
instituts públics del mu-
nicipi i La Salle. Enguany, 
el projecte compta amb la col·laboració d’una cinquantena d’empreses i de 
diversos departaments de l’Ajuntament | SD
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L’Ajuntament continuarà oferint 
el servei de la sala jove al Centre 
Cívic La Ribera que fins ara esta-
va inclòs al Pla Integral, finançat 
amb la Llei de barris, un projecte 
que ja ha finalitzat. La iniciativa 
es gestionarà des de la Regido-
ria d’Infància i Joventut i estarà 
vinculada al casal infantil que 
ja funciona a l’equipament amb 

l’objectiu que el projecte per als 
més petits tingui continuïtat una 
vegada arribin a secundària. 

Satisfacció. El consistori treurà 
a concurs públic l’adjudicació 
de la gestió del servei i l’aula es 
tornarà a obrir un cop finalitzat 
el procediment administratiu. Els 
usuaris habituals de la sala van 
fer arribar a l’Ajuntament la seva 

preocupació pel tancament de 
l’espai, a final de desembre pas-
sat. “Per a nosaltres és molt im-
portant perquè tenim un lloc 
on fer activitats i els deures, així 
molts joves no estan al carrer”, 
ha indicat una jove de la Ribera, 
Asmae Ounoua, qui s’ha mostrat 
contenta després de l’anunci de 
l’Ajuntament de mantenir el ser-
vei durant el 2012.

LA RIBERA

L’espai està tancat des de desembre perquè era una iniciativa de la Llei de Barris, ja finalitzada

El projecte de la sala jove al Centre 
Cívic tindrà continuïtat aquest any

> L’Ampa del M. Miró reivindica el nou centre
L’Ampa de l’institut Montserrat Miró ha decidit iniciar un seguit d’accions 
de protesta per reivindicar el nou centre, les obres del qual havien 
d’haver començat a la tardor de l’any passat. El primer acte per demanar 
la construcció de l’equipament educatiu, projectat a les antigues pistes 
d’altetisme del Pla d’en Coll, tindrà lloc el 12 de febrer. L’Ampa organitzarà 
una festa i farà visites guiades per les instal·lacions amb l’objectiu que 
les famílies comprovin personalment les condicions en què els alumnes 
i els professors treballen cada dia. L’institut Montserrat Miró, inaugurat a 
la dècada dels anys 60, ha quedat obsolet i ha hagut d’ubicar al pati del 
centre aules prefabricades per poder acollir tots els estudiants. Quan es va 
iniciar el projecte, abans de les retallades pressupostàries, el Departament 
d’Ensenyament va preveure que la nova instal·lació havia d’entrar en fun-
cionament el curs 2011-2012  | SA

> preparació de la festa del bosc de l’ADF
L’Associació de Defensa 
Forestal (ADF) vol que a 
la festa de l’arbre que or-
ganitzarà a la tardor par-
ticipi el màxim nombre 
d’entitats possible i que 
muntin activitats relacio-
nades amb la natura i el 
respecte per l’entorn i el 
medi ambient. “Volem 
convertir la jornada és 
un referent per a la po-
blació; a Badalona cada 
any és fa una gran festa amb molta gent implicada i ens agradaria poder 
seguir aquest exemple”, ha dit el president de l’ADF, Julio Nolasco. L’entitat vol 
convocar pròximament una reunió amb els col·lectius que estiguin interessats 
a participar-hi i ja ha mostrat aquesta idea als regidors d’Esports i de Medi 
Ambient. Per contactar amb l’associació es pot enviar un correu electrònic a 
l’adreça adf301laserralada@yahoo.es. La darrera edició de la festa de l’arbre 
es va fer al maig passat i va comptar amb la col·laboració del Centre Espe-
leològic Alpí Vallesà (CEAV) | SD
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Al Centre Cívic La Ribera s’han desenvolupat diversos projectes de caire educatiu amb joves d’origen immigrant

L’assemblea de Creu Roja de Ri-
pollet, Cerdanyola i Montcada i 
Reixac ha posat en marxa la cam-
panya ‘A l’hivern tampoc no ens 
oblidem de tu’, per recaptar roba 
d’hivern, bàsicament mantes, 
jaquetes, mitjons i guants, desti-
nada a persones sense recursos. 
La campanya s’allargarà fins a la 
Setmana Santa i la primera fase 
de distribució del material està 
prevista per a principi de febrer. 

punts de recollida. Tot i no poder 
concretar a quantes famílies podrà 
arribar la iniciativa, “l’objectiu 
és col·laborar almenys amb 
un centenar de persones dels 
tres municipis que viuen en el 
llindar de la pobresa”, indica el 
coordinador de l’ong, César Mar-
tínez. Els veïns de Montcada i 
Reixac que hi vulguin col·laborar 
poden portar la roba al Kursaal 
(Masia, 39), els dilluns i dime-
cres, de 16.30 a 18.30h. També es 
pot lliurar el material a la seu de 
l’ong, situada a l’avinguda de la 
Creu Roja, 25, de Cerdanyola, de 
dilluns a divendres, de 9 a 12h, o 
els dimarts, durant tot el dia. 

Creu Roja recull 
roba d’hivern 
per a les famílies 
necessitades 
Silvia Díaz | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 3 de febrer

el clic

Masia de Sants

Com a veïna molt propera a la Masia de 
Sants m’agradaria saber quines mesu-
res té previst adoptar l’Ajuntament per 
evitar que l’edifici s’acabi d’esfondrar i 
provoqui algun accident. Fa algunes set-
manes que va caure una de les parets 
i, de moment, el que s’ha fet és marcar 
el perímetre amb tanques però crec que 
amb això no hi ha prou. Potser l’única 
solució és la demolició però, d’altra ban-
da, tinc entès que es tracta d’un edifici 
històric que s’ha de conservar. Algú m’ho 
pot aclarir?
Judith Benito                                
Terra Nostra

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
No perdem el tren
En qüestió de setmanes sabrem 
si finalment veurà la llum un 
dels projectes que més ansia el 
municipi i pel qual portem llui-
tant fa més de 20 anys, el soter-
rament de la línia de Portbou. 
El futur immediat d’aquesta fita 
ve marcat per l’aprovació dels 
pressupostos generals del 2012 
ja que és l’Estat qui ha d’as-
sumir la inversió d’una de les 
cinc fases en què està dividit el 
projecte. La Plataforma Tracte 
Just-Soterrament Total, que fa 
un parell de mesos va anunciar 
la intenció de fer un pas enrera i 
mantenir-se en un segon pla ce-
dint el protagonisme als polítics, 
ha tornat a la càrrega conscient 
que el moment és clau i que no 
val a badar. Per això ja ha iniciat 
una roda de contactes amb els 
grups que tenen representació 
parlamentària per recordar-los 
els compromisos adquirits en 
suport a la reivindicació muni-
cipal. També l’alcaldessa ha en-
viat un escrit a la nova ministra 
de Foment, Ana Pastor, en el 
mateix sentit.
Reconeixent que el context eco-
nòmic és complicat, també és 
cert que ara és el moment de de-
fensar per tots els mitjans possi-
bles que les obres comencin. Si 
no és així, correm el perill que 
els projectes s’oblidin en un ca-
laix per sempre més. Si cal sortir 
novament al carrer, potser cal-
drà fer-ho encara que assumint 
el risc de rebre una multa com 
la que volen imposar a dos dels 
membres de la Plataforma per 
haver estat els “instigadors” dels 
talls de vies de protesta que es 
van fer el passat mes de maig. El 
cost de la sanció, tot i que aques-
ta sigui injusta, sempre serà més 
assumible que haver de suportar 
100 anys més el pas de les vies 
pel centre de la ciutat.

Hi ha molts dies que el tram final del carrer Major –entre la pastis-
seria i Carretera Vella– no està totalment il·luminat. Es tracta d’una 
avaria o una mesura d’estalvi energètic? X. H. Montcada

En primer lloc vull agrair-li la seva comunicació sobre aquesta incidèn-
cia. Tot i que els tècnics del consistori fa uns dies que tenen detectada 
l’avaria, es tracta d’una fallida elèctrica complicada de resoldre i, ara 
per ara, no hem aconseguit trobar el focus del problema. Esperem 
solucionar-lo el més aviat possible ja que aquesta incidència no respon 
a cap mesura municipal d’estalvi energètic. Sí és cert que l’any passat 
l’Ajuntament va posar en marxa un pla d’estalvi i eficiència energètica 
a l’enllumenat públic, que ha contemplat la substitució de 550 llumi-
nàries per altres més eficients energèticament i, per tant, menys conta-
minants | M. Carmen porro, regidora de Serveis Municipals (pSC)

Escola d’Adults
Aquesta carta va dirigida a moltes dones 
de la meva generació. Tinc 67 anys, la 
meva vida ha consistit a treballar, cui-
dar dels fills, del meu home i de casa 
com gairebé totes les dones. Va arribar 
un moment en què, per desgràcia, em 
vaig quedar sola, els meus fills eren ca-
sats i el meu home va morir, què feia jo 
llavors? Veure la tele? Passejar? En fi, 
fer passar el dies? Un bon dia i, ho dic 
molt bé, un molt bon dia vaig passar 
per davant de l’Escola d’Adults de Can 
Sant Joan i em vaig acostar per dema-
nar informació a veure si podia omplir 
el meu temps que tenia tan buit. Em 
van atendre molt bé i de seguida vaig 
començar a fer classes de cultura ge-
neral, de català, d’informàtica i, fins i 
tot, m’he tret l’ESO. Amb això que us 
explico vull fer-vos saber que no ens 
hem de quedar a casa ensopides. A mi 
m’ha ajudat per pujar la meva autoesti-
ma i ara sé que serveixo per més coses 
que no només ser a casa. En aquesta 
carta vull expressar el meu agraïment i 
mai no ho podré fer millor que aquí a 
l’Escola d’Adults de Can Sant Joan, a 
la seva directora, Adela, a tots els pro-
fessors sense deixar-me ni un i al Ra-
mon (un conserge que haurien de tenir 
tots el col·legis). Em van salvar la vida, 
us estimo a tots. Per molt de temps 
que passi, sempre em tindreu a la 
vostra disposició. Espero que aquestes 
línies escrites amb el cor puguin servir 
per fer que algú surti de casa s’acosti a 
l’escola i torni a sentir-se viu. 

Marina Espinosa Margüenda
Barcelona 

Sanción injusta
Me remito a ustedes con la intención 
de transmitir un hecho de gravedad 
que me pasó el 3 de enero en nu-
estra localidad. Creo que es impor-
tante que seáis conocedores de lo 
ocurrido para poder solucionarlo de 

forma inmediata y que no se vea per-
judicado ningún otro ciudadano.
Entiendo que si el Ayuntamiento 
ha decidido instaurar zona azul en 
determinados puntos conflictivos es 
para que haya una mayor circulación 
de vehículos y que de esta manera 
aparcar resulte más rápido y cómo-
do. Entiendo también que, por desgra-
cia, debe haber alguien que vele por el 
cumplimiento de su pago por parte de 
los usuarios y que se sancione a aquel 
que no lo haga. Lo que no entiendo 
de ninguna manera es que habiendo 
más de 4.000.000 de desemplea-
dos en España y muchos en nuestro 
municipio, tengamos que tener una 
vigilante que de forma fehacien-
te realice mal su trabajo, sabiendo 
además que con su mala praxis per-
judica seriamente a la economía de 
otro individuo.
Desconozco si lo ha hecho por recibir 
una remuneración variable en función 
de un objetivo fijado, si lo ha hecho 
por finalizar antes su jornada laboral 
o por cualquier otro motivo, pero me 
ha impuesto una sanción de 80 euros 
teniendo el justificante de zona azul 
pagado y claramente visible. Además 
lo ha hecho de una forma totalmente 
ilícita, puesto que he llegado al esta-
cionamiento a las 19.22, he puesto 
el tíquet de zona azul a las 19.23 y 
la multa tiene como hora las 19.09, 
momento en el que mi coche no se en-
contraba estacionado en ese sitio. De-
seo, exijo y espero que con este escrito 
ayude a corregir ese comportamiento 
tan nocivo para los vecinos de nuestra 
localidad.

Javier Bermejo
Mas Rampinyo

Abuso
Estimados lectores, antes de empezar 
estas líneas deseo que el año nuevo 
les traiga salud y trabajo para los 

que lo necesiten. Esta carta es para 
denunciar el abuso sobre el precio de 
las botellas de butano Repsol en una 
gasolinera de Montcada. No llego a 
entender cómo pueden cobrar por una 
botella 2 euros de más cuando su cos-
te es de 15,90 y ellos cobran 17 de 
euros, tanto si te la trae a casa el re-
partidor como si vas a buscarla. Es un 
abuso excesivo ya que a final de mes 
estos señores se sacan un buen suel-
do cosa que la mayoría no tenemos. 
Si hay alguien que pueda frenar estos 
abusos, ya es hora de que lo haga. 

C.S.A.
Montcada

A les fosques
Fa més de dos anys que desenes de 
veïns de la zona 15 de Terra Nostra, 
concretament dels carrers Núria, Po-
blet i Santes Creus –que jo sàpiga– 
patim periòdicament talls de submi-
nistrament elèctric de Fecsa-Endesa. 
Habitualment en horari de tarda ves-
pre, just en el moment crític en què 
estem fent el sopar o ja asseguts a 
taula. Els talls són de 90 minuts apro-
ximadament encara que n’hem tingut 
de fins a 6 hores i afecten la fase que 
està connectada a la xarxa d’enllume-
nat públic que no deu estar ben di-
mensionada. Quan venen els tècnics 
mai no saben dir-nos quin és el proble-
ma però es posen a remenar quadres 
de llums en el tram del carrer Alzina. 
No sé si el tema està relacionat però 
tot va començar un cop van acabar les 
obres del passeig de vianants.
El 15 de gener vam tenir l’últim tall 
fins al moment però abans va ser la 
nit de la Nadal, cap a les 19.30h i la 
llum no va tornar fins a les 22h així 
que, com aquell que diu, ens vam ha-
ver de menjar els torrons a les fosques. 
Cada vegada pensem “aquesta serà 
l’última”, “segur que la companyia 
solventarà el problema”... Doncs no, 
seguim igual i a ple hivern, depenent 

de la llum per a gairebé tot (cuina, ca-
lefacció, telèfon, connexió elèctrica...) 
això que ens passa és una autèntic 
trasbals. Un grup de veïns ens hem co-
mençat a moure i en els propers dies 
convocarem una reunió d’afectats. Es-
perem que s’hi sumi el màxim de gent 
possible i que l’Ajuntament també ens 
ajudi en la nostra reclamació.

Sara Masé Cabané
Terra Nostra

Agraïment
El passat 21 de desembre des de 
l’associació Adimir vam presentar a 
l’Auditori a tota la societat montca-
denca el projecte integrARTE, que té 
com a objectiu principal crear espais 
de relació entre persones amb i sense 
discapacitat utilitzant l’art com a eina 
transversal. En aquesta presentació 
vam tenir la gran sort que Montcada 
Comunicació realitzés un vídeo que 
reflecteix el projecte en totes les seves 
vessants. El documental està penjat 
en el web www.laveu.cat i us convidem 
a compartir-lo amb nosaltres.
Volem agrair a Montcada Comunicació 
el seu treball ja que, a més d’haver 
plasmat de forma genial tota la filo-
sofia del projecte, cosa gens fàcil do-
nada la quantitat d’agents implicats, 
han sabut tractar-ho de manera excel-
lent en tots els aspectes. Creiem que 
tothom ha de saber que a Montcada i 
Reixac tenim uns professionals de la 
comunicació d’un nivell molt alt tant a 
nivell humà com a nivell professional. 
De vegades es fan coses que, per la 
seva rellevància, no podem pagar amb 
diners. Aquest treball n’és un bon 
exemple. Gràcies des del cor!

Adimir
Montcada

Puntualització
En relació a la notícia apareguda a La Veu 394 
sobre l’homenatge a la gent gran de la Mina, 
la junta del Casal va col·laborar amb els regals 
que es van oferir als socis nonagenaris.
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Donacions de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

20 dE gEnEr, dE 16h A 20h
CAP lES indiAnES

25 dE gEnEr, 17.30h 
AUdiTOri MUniCiPAl

20 l divendres
Jornada. De donacions de sang. Hora: 
De 16 a 20h. Lloc: CAP Les Indianes. 
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

21 l dissabte
Visita. Al castell de Figueres, inclosa la 
catedral d’aigua. Organitza: El Cim. Més 
informació: Montse 666 377 968. Ins-
cripcions a la botiga Vilarrassa Homes.

Visita. Al Santuari de Sant Antoni de 
Pàdua i la biblioteca. Lloc: Via Augusta 
amb Muntaner. Hora: 10.45h. Organit-
za: Fundació Cultural Montcada. 

Festa. Get Back. Hora: 23.30h. Lloc: 
Bar discoteca Cactus.

25 l dimecres
Xerrada. ‘Les causes fonamentals del 
fracàs escolar i formes d’abordar-les’, 
a càrrec de Daniel Gabarró. Hora: 
17.30h. Lloc: Auditori Municipal. Orga-
nitza: EMPA.

Lliurament. Del II Premi del Projecte 
Educatiu de Ciutat (PEC) i xerrada sobre 
com ajudar els fills a ser feliços i a tenir 
èxit en els estudis a càrrec de Daniel  
Gabarró. Hora: 19h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Organitza: EMPA.

27 l divendres
Hora del conte. ‘Navegant per la Medi-
terrània’, a càrrec de Sira Andreu. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Taller. II Jornada de Catavins. Hora: 20h. 
Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza: 
AV de Terra Nostra. Preu: 10 euros. Ins-
cripcions a avvterranostra@gmail.com.

Ball. De fi de mes obert a tots els pú-
blics. Hora: 22.30h. Lloc: Casino de Te-
rra Nostra. Organitza: Grup de ball de 
l’AV de Terra Nostra.

28 l dissabte
Sortida. Amb raquetes a La Tossa d’Alp. 
Organitza: El Cim. Més informació: Àn-
gel (666 377 968). 

Taller. De manualitats per a famílies amb 
nens dirigit per especialistes en educa-
ció artística de Jovi. Hora: 11h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada. 

29 l diumenge
Visita. Recorregut guiat per les places 
de Gràcia (Barcelona). Hora: 11h. Lloc: 
Sortida del metro de la parada Lesseps. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.  

Teatre familiar. Espectacle ‘Desperta, 
bruixeta’, a càrrec de la companyia 
Clownx Teatre. Lloc: Auditori Municipal. 
Hora: 12h. Preu: 4 euros.

31 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de maque-
tes artesanals del montcadenc Emi-
liano García. Hora: 19.30h. Lloc: Sala 
d’exposicions de la Casa de la Vila. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Patri-
moni.

3 l divendres
Aules d’estudi. Últim dia del servei 
d’estudi nocturn per als estudiants que 
preparen els exàmens universitaris a la 
biblioteca Elisenda de Montcada. Hora-
ri: De 20.30 a 0h (accés pel passatge 
de Menorca).

5 l diumenge
Teatre. ‘Gente bien’, de l’Aula de Teatre 
de Montcada i Reixac, del dramaturg 
Santiago Rusiñol, amb direcció del pro-
fessor d’art dramàtic Climent Sensada. 
Hora: 18h. Lloc: La Unió de Mas Ram-
pinyo (avinguda Catalunya, 16). Preu: 2 
euros per als socis i 4 per a la resta.

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
j.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. orquidea, 8
j.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
j.Vila, pg. Jaume i, 26
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                                  gener/febrer

Inici del cicle de xerrades 
de l’Escola de Mares i pares
Organitza: FAMPA

Tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h

Tel. 934 451 888  |  de dilluns a divendres: 8 a 22h.

Tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h.

Exposició
Maquetes
d’Emiliano garcía

31 de gener, 19.30h

Exposició

LA pLENITUD
De Joan capella
Fins a l’11 de març

sala 
principal

EXpOSICIÓ
la iNtiMitat
de Joan capella
fins al 10 de febrer
sala Joan dalmau

Teatre familiar

DESpERTA, BRUIXETA
clownx Teatre
29 de gener, 12h
preu: 4 euros
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pàg. 24

NOVA gIRA DE LA pEgATINA
El grup comença a assajar el nou 
directe del tour ‘Adrenalina 2012’

pàg. 25

ELS DIABLES FAN 25 ANyS
La Colla de Can Sant Joan prepara 
els actes commemoratius 

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES

Manel Barceló interpreta
‘els dolents’ de Shakespeare

El prestigiós actor Manel Bar-
celó (Barcelona, 1953) repre-
sentarà a l’Auditori Municipal 
el 4 de març el monòleg Els 
dolents (Shakespeare villain’s), un 
text de l’actor i dramaturg an-
glès, Steven Berkoff, que dis-
secciona la maldat humana a 
partir dels personatges malvats 
de les obres de Shakespeare. 
L’obra és el plat fort de l’oferta 
d’espectacles que ha programat 
la Regidoria de Cultura i Patri-
moni per al primer trimestre de 
l’any. La programació arrenca 
el 29 de gener a l’Auditori amb 
un muntatge destinat al públic 
familiar titulat ‘Desperta, brui-
xeta’, de Clownx Teatre (veure 
requadre).

Col·lecció de malvats. ‘Els do-
lents’ l’ha dirigit Ramon Simó, 
director de l’última edició del 
Festival Grec de Barcelona, 
que defineix el text “com 
una comèdia fantàstica en 
què l’actor explica al públic 
com es colen els dolents a les 
nostres vides i com els admi-
rem”. Durant una hora i mitja 

Barceló es posa en la pell d’una 
setantena de personatges mal-
vats com Iago, Ricard III, Shy-
lock o Oberon per comprovar 
que, 500 anys després, encara 
perduren i són reconeixibles en 
personatges actuals. 

Duet femení. L’altra proposta 
destacada del programa, el 25 
de febrer a l’Auditori, és un 
concert de música clàssica tea-
tralitzat a càrrec de la compa-
nyia Duesambduos, for mada 
per les sopranos Júlia Farrés-

Llongueras i Francesca Mas-
clans. Les dues veus repassen 
els duets més emocionants de 
la lírica acompanyades de la 
pianista Anna Canudas, en un 
muntatge que pretén apropar 
l’òpera al gran públic. 
D’altra banda, l’Aula de Teatre 
tornarà a representar el sainet 
de Santiago Rusiñol ‘Gente 
bien’ el 5 de febrer a La Unió de 
Mas Rampinyo (18h). L’obra es 
va estrenar el 18 de desembre 
com a cloenda del cicle Mont-
cada a Escena.

L’obra és el plat fort del primer trimestre de l’any, que també proposa òpera

Laura Grau | Redacció

L’actor es posa en 
la pell de setanta 
personatges malvats 
de Shakespeare
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Tres companyies de teatre per a 
infants de prestigi visitaran Mont-
cada aquest trimestre: Clownx 
Teatre, Engruna Teatre i L’Este-
nedor. Les tres ja han actuat a 
Montcada en anteriors ocasions 
amb espectacles de qualitat. 
Clownx Tea tre presenta el 29 de 
gener (Auditori, 12h) el muntat-
ge Desperta bruixeta (a la foto), 
una variació de les històries de 
bruixes malvades on la màgia no 
té límits. L’obra s’adreça a nens 
de 3 a 8 anys i té una durada de 
45 minuts. Un dels principals 
atractius és l’aparició d’una gra-
nota-gripau gegant de color rosa. 
El grup Engruna Teatre porta al 
Kursaal el 12 de febrer (12h) l’es-
pectacle La nina del cap pelat, 
que tracta sobre la diferència des 

d’un punt de vista positiu i com 
a element de superació personal. 
L’obra, que es va estrenar al Fes-
tival Temporada Alta de Girona 
el passat desembre, interrelacio-
na titelles, música i teatre per 
fer reflexionar el públic –a partir 
dels 3 anys– sobre valors com 
la tolerància i l’acceptació de les 
diferències  entre els individus. 
Les titelles també protagonitzen 
l’obra de la companyia L’Estene-
dor, Menuda, que es representa-
rà al Kursaal el 18 de març (12h) 
i que tracta sobre una nena peti-
ta d’edat i de mida que està farta 
que li diguin menuda i que viurà 
un munt d’aventures que l’ajuda-
ran a créixer en tots els sentits. 
El preu de les entrades és de 4 
euros | LG

  Bruixes, gripaus i titelles protagonitzen els espectacles familiars de la nova temporada

L’actor Manel Barceló porta el pes del monòleg sobre la maldat humana vista des del teatre
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Des d’ara i fins al mes de març, 
prop de 1.400 alumnes de les 
escoles de primària participa-
ran en les visites guiades que ha 
programat la Fundació Joan Ca-
pella a l’exposició ‘Joan Capella, 
la modernitat propera’, reparti-
da entre l’Auditori, la Casa de 
la Vila i el Kursaal. Dos centres, 

el Sagrat Cor i l’Elvira Cuyàs, 
han decidit dedicar el curs a 
treballar l’obra de Capella coin-
cidint amb l’exposició. L’artista 
Maese Pérez és el responsable 
d’endinsar els escolars en el 
món creatiu del pintor mitjan-
çant un recorregut per la mos-
tra que acull l’Auditori, titulada 
‘Plenitud’. En poc més d’una 

hora, el pintor explica als esco-
lars qui va ser Joan Capella, des 
de la seva infància, on ja neix la 
seva passió per la pintura, fins a 
l’etapa adulta i la seva evolució 
i consolidació com a artista. Els 
alumnes de l’escola El Viver són 
els únics que visitaran la mostra 
que hi ha al Kursaal, titulada 
‘La intimitat’.

Laura Grau | Montcada

prop de 1.400 alumnes passaran 
per l’exposició de Joan Capella
L’artista Maese pérez, director de l’Escola d’art La Taca, fa les visites guiades a l’auditori
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Maese Pérez mostra als alumnes de 2n del Sagrat Cor fotografies de Joan Capella, artista al qual aquesta escola i l’Elvira Cuyàs dediquen el curs

FUNDACIÓ jOAN CAPELLACASA LES AIGüES

Els escolars inauguren 
les visites teatralitzades 

El Museu Municipal ha posat 
en marxa una nova proposta 
per divulgar entre els escolars 
un dels elements més emblemà-
tics del patrimoni local, la Casa 
de les Aigües. Amb el títol “La 
fàbrica de l’aigua”, els alumnes 
viatgen al segle XIX de la mà 
de l’arquitecte Antoni Rovira i 
Trias –autor del complex indus-
trial– i el seu ajudant, amb els 

quals descobriran la seva història 
i funcionament. Alumnes de l’es-
cola Reixac van ser els primers 
a participar el 13 de gener en 
la nova activitat, que ja compta 
amb més d’una vintena de grups 
inscrits. L’altre nova proposta, es-
trenada el passat novembre, és el 
taller ‘Un món d’aigua’, ambien-
tat al Parc de les Aigües i amb el 
Rec Comtal i la Casa de la Mina 
com a protagonistes.

Dos actors expliquen el funcionament i la història del conjunt

Laura Grau | Parc de les Aigües

Alumnes de segon de l’escola Reixac van ser els primers a participar en les visites teatralitzades
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NADAL I REIS EN IMATGES

Ses Majestats d’Orient van vi-
sitar Montcada el 5 de gener 
carregats d’il·lusions i regals. El 
seguici reial estava encapçalat 
pel grup de percussió Tambo-
làs, format exclusivament per 
noies, a més de tres carrosses, 
una per a cada rei, que repre-
sentaven cadascuna de les seves 
cultures –l’occidental, l’aràbiga 
i l’africana. Tancant la comitiva 
circulaven una carrossa de Pe-
ter Pan i el camió de les bruixes 
carboneres. El primer lloc que 
van visitar els Reis Mags va ser 
el Casino de Terra Nostra, on 
van recollir algunes cartes d’úl-
tima hora. 
Des d’aquí, Ses Majestats es 
van dirigir a l’avinguda de 
la Ribera, punt de partida de 
la Cavalcada, que va passar 
per Can Sant Joan, la Ribera, 
Montcada Centre, Montcada 
Nova i Mas Rampinyo. A la 
plaça de l’Església, la comitiva 
reial va ser rebuda per les auto-
ritats municipals, encapçalades 
per l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), qui va donar al 
rei Melcior les claus de la ciu-

tat. A Can Cuiàs, Ses Majestats 
van arribar de la muntanya de 
Collserola a cavall i acompa-
nyats d’angelets i ballarins del 
barri, a més de patinadors del 
Club de Roller. La comissió de 
festes, l’AV, el Col·lectiu C4 i el 
Grup de Dones van organitzar 
la visita. El barri també va viu-
re intensament l’arribada del 
Pare Noël el 22 de desembre, 
amb una festa del patinatge i 
del tennis taula. Santa Claus va 
fer una entrada triomfal amb 
tirolina a la pista coberta, on 
els nens van poder lliurar-li les 
seves cartes. 

profusió de patges. Els Reis tam-
bé van recollir moltes cartes dies 
abans de la Cavalcada a través 
dels emissaris reials que van en-
viar a la plaça de l’església de 
Montcada, on es van instal·lar 
jocs inflables, a la rambla dels 
Països Catalans de Montcada 
Nova, a la plaça Bosc de Can 
Sant Joan, al Centre Cívic La 
Ribera i a La Unió de Mas 
Rampinyo, que va organitzar 
una tarda de tallers amb el nom 
de Fira Reis. 

al barri de can cuiàs Ses Majestats van arribar a cavall
Sílvia Alquézar/Laura Grau | Redacció

La carrossa del Rei Baltasar va ser una de les més espectaculars del sèquit reial 

Els Reis també van fer una parada al Casino de Terra Nostra

Els carters reials, atenent nens al centre, a Montcada Nova i Can Sant Joan

L’alcaldessa lliura les claus de la ciutat a Melcior

Els Reis d’Orient 
omplen Montcada 
d’il·lusió i regals 

Els Reis d’Orient van arribar a Can Cuiàs a cavall procedents de la muntanya de Collserola La Unió de Mas Rampinyo va muntar els tallers de Fira Reis

La Penya Blanc-i-blava va recollir cente-
nars de joguines en la quarta edició de la 
campanya ‘Cap nen sense joguina’. Els 
‘pericos’ van lliurar les donacions a la par-
ròquia de Can Sant Joan en un acte que va 
comptar amb Jaime Pérez, dels ‘pericos’ 
de Montmeló –que col·laboren per tercer 
any consecutiu–, la representant de la 
parròquia, María Luján, i el vicepresident 
del club local, Jaume Batlle (a la foto). Pel 
que fa a la campanya municipal organit-
zada per l’Ajuntament i coor dinada per 
Infància i Joventut, va cobrir els Reis de 
130 nens d’una setantena de famílies, a 
més dels casals infantils de la Ribera i Can 
Sant Joan i el servei ‘Mentrestant’ | LG

> Ajudants dels Reis
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Santa Claus va arribar a Can Cuiàs amb tirolina i patinadors

El concert que la Regidoria de Cultura i Patrimoni va organitzar per Sant 
Esteve a l’Església de Santa Engràcia va permetre recaptar 300 euros que 
es van destinar a Càritas Montcada. El recital va anar a càrrec de l’Orques-
tra de Cambra de Terrassa 48 | LG

> El concert de Sant Esteve recapta 300 euros
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Emiliano garcía exposa 
maquetes artesanals
Forner jubilat, el maquetisme s’ha convertit en la seva afició 

LITERATURA

Alcántara: ‘La gelosia és 
un dels sentiments que 
més ens costa acceptar’
‘La casa cantonera’ es presenta a la Biblioteca Elisenda

L’escriptora Sílvia Alcàntara, durant la presentació de la novel·la ‘La casa cantonera’

La gelosia entre una mare i una 
filla és el tema central de la se-
gona novel·la de Sílvia Alcàntara 
(Puig-reig, Berguedà, 1944), titu-
lada ‘La casa cantonera’ (Edicions 
1984, 2011), que es va presentar 
a la Biblioteca Elisenda de Mont-
cada el 17 de gener. “Em venia 
de gust parlar d’aquest sen-
timent perquè és un dels que 
més ens costa acceptar i confes-
sar que sentim”, va assenyalar 
l’autora, que situa l’acció en un 
poble del Berguedà a partir del 
retrobament de dues germanes a 
la casa de la mare morta, cone-
guda pels vilatans com la ‘vella 
xicoia’ o ‘la boja dels gossos’ per-
què ha perdut el seny.

Secrets familiars. A través dels 
objectes de la casa i la presència 
d’una amiga de la família, les 
dues dones reconstrueixen una 
part fosca del passat familiar, ple 
de secrets que s’aniran desvetllant 

al llarg del llibre, una novel·la 
breu, concentrada i intensa de 
140 pàgines que Alcàntara va es-
criure abans de l’exitosa ‘Olor de 
colònia’ (Edicions 1984, 2009), 
tot i que es publiqués en segon 
lloc. “Escriure-la em va servir 
per aprendre a interioritzar els 
personatges i agafar confiança 
per abordar un projecte més 
ambiciós”, va indicar l’autora, 
que va invertir 5 anys a enllestir 
‘La casa cantonera’. 
Tot i ser una novel·la d’una gran 
cruesa, Alcàntara deixa espai per  
missatges d’esperança: “Hem 
d’oblidar les coses que ens han 
fet patir i recordar les que hem 
gaudit”, en referència a la pro-
tagonista, Irene, que descobreix 
que la mesura de la felicitat “és 
el que dura una abraçada”. 
L’autora, que ja prepara la ter-
cera novel·la, també defensa que 
“les persones no es moren mai 
del tot mentre quedi algú que 
les recordi”.

Laura Grau | Pla d’en Coll

CASA DE LA VILA

La seva afició pel maquetisme va 
sorgir als anys noranta a partir 
d’un viatge a la Corunya, on les 
maquetes de vaixell són molt pre-
sents a aparadors i institucions. 
“Em va cridar molt l’atenció i 
els meus fills em van començar 
a regalar maquetes navals, algu-
nes de gran complexitat”, expli-
ca Emiliano García (Gorafe, Gra-
nada, 1943). Forner jubilat –va 
treballar la major part de la seva 
vida al forn Oliveras de Montca-
da–, García dedica bona part del 

seu temps lliure a construir ma-
quetes, no només de compra sinó 
també de creació pròpia a partir 
de fotografies i amb materials 
com la fusta i el guix. “Aquesta 
afició m’entreté molt perquè re-
quereix dues coses que jo tinc, 
temps i paciència”, explica Gar-
cía, que està molt il·lusionat per 
exposar a la Casa de la Vila a 
partir del 31 de gener. Hi podrem 
veure una quinzena de maquetes, 
no només de vaixells sinó també 
d’edificis emblemàtics de la geo-
grafia espanyola.

Les biblioteques 
engeguen un 
nou servei
Les biblioteques –l’Elisenda de 
Montcada i la de Can Sant Joan– 
han engegat un nou servei que 
consisteix a informar de totes les 
activitats que ambdós equipa-
ments organitzen mensualment a 
través d’un butlletí digital. El ser-
vei es dóna als usuaris que van ac-
ceptar rebre informació per correu 
electrònic en el moment de fer-se 
el carnet de la biblioteca. Les ac-
tivitats de les biblioteques també 
es poden consultar als webs biblio-
tequesdemontcadaireixac.blogspot.com 
i bibliote cavirtual.diba.cat. L’entrada 
en funcionament del nou servei 
coincideix amb la publicació de 
Mir@Bib, que pren el relleu de 
l’anterior Full Informatiu per di-
fondre tot allò que es pot trobar a 
les biblioteques. D’altra banda, les 
au les d’estudi tornen a obrir a la 
nit fins al 3 de febrer | SD
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Emiliano García mostra algunes de les maquetes que prepara per a la seva primera exposició

Laura Grau | Montcada
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La Pegatina iniciarà el 20 de ge-
ner els assajos per al nou directe 
de la gira ‘Adrenalina 2012’, la 
segona que farà amb el treball 
‘Xapomelön’, publicat al 2010, i 
també temes dels dos discos an-
teriors. La banda comptarà no-
vament amb l’assessorament de 
l’artista Gambeat, col·laborador 
habitual. La nova gira serà més 
curta que l’anterior  i clourà a 
l’octubre amb l’objectiu de co-
mençar a enregistrar el quart 
treball a final d’any. “El nou 
disc serà molt especial perquè 
coincidirà amb el desè aniver-

sari de la banda”, ha explicat 
Rubén Sierra, un dels funda-
dors del grup. La crisi també 
s’ha fet notar en el món de la 
música i Sierra reconeix que el 
nombre de contractacions  ha 
baixat: “Però som optimistes i, 
de moment, ja tenim una vin-
tena de concerts confirmats, 
entre ells el Viña Rock i l’Are-
nal Sound”.

Gira Xapomelön. Enrere queden 
10 mesos de gira trepidant amb 
120 concerts per tota la geogra-
fia espanyola i diferents ciutats 
de França, Itàlia, Alemanya i 

Holanda. Una de les fites de la 
gira ‘Xapomelön 2011’ ha estat 
actuar a la Xina, amb vuit con-
certs. “Hi ha molts grups i so-
listes que hi han actuat,  però 
nosaltres som els primers 
que hi fem una gira”, ha re-
marcat el músic. Entre concert 
i concert, La Pegatina ha tingut 
temps de composar l’himne del 
CD Montcada i versionar un 
tema per a la selecció espanyola 
de bàsquet. Com a nou repte, 
La Pegatina farà la primera in-
cursió en el cinema, composant 
la banda sonora del film ‘César’, 
de Chus López, de l’SCAC.

Laura Grau | Redacció

El grup La pegatina prepara el nou 
directe de la gira ‘Adrenalina 2012’
La  Xapomelön Tour 2011 ha suposat més de cent concerts i el seu debut a la Xina
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Un dels moments de l’actuació de La Pegatina al Xi’Hu Festival Hangzhou, el passat octubre a la Xina, on van congregar 18.000 persones

MÚSICA

L’Associació Amics del Ferrocarril de Montcada i Reixac va fer unes jor-
nades de portes obertes al seu local de Font Pudenta el 3 de gener per 
mostrar al públic les seves maquetes de trens. La proposta va tenir molt 
bona acollida i van ser moltes les persones que es van apropar al local 
per contemplar diversos models de combois, antics i moderns. L’entitat, 
amb una quarantena de socis, pretén fomentar l’afició al modelisme fer-
roviari i el tren com a mitjà de transport. El web és www.aafmir.com | SA

> Amics del Ferrocarril fan portes obertes
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La Casa de la Vila i el Kursaal han modificat els seus horaris des de prin-
cipi de gener. L’equipament del carrer Major romandrà obert de dilluns a 
divendres de 8 a 21.30h i els dissabtes de 10 a 14h. Els dissabtes a la 
tarda i els diumenges, l’equipament romandrà tancat. El Kursaal de Can 
Sant Joan tancarà els dies laborals a les 21.30, en lloc de les 22h, i els 
caps de setmana romandrà tancat, excepte quan hi hagi algun espectacle 
programat | LR

> Nous horaris a la Casa de la Vila i al Kursaal

> S’estrena la nova sèrie de l’actriu Núria gago

> Es dissol l’OAL Juan Ramón Masoliver
L’últim Ple de l’any va aprovar la dissolució de l’Organisme Autònom Local 
(OAL) Juan Ramón Masoliver, constituït al 2001, en compliment de la sen-
tència del Jutjat de Primera Instància número 2 de Cerdanyola que obliga 
l’Ajuntament a dissoldre l’organisme i a crear la Fundació Juan Ramón 
Masoliver, de conformitat amb la llei de fundacions. La nova llei determina 
que l’ens disposi d’un fons de 60.000 euros, quantitat que no està pres-
supostada per a l’any vinent, fet que obligarà a posposar la seva creació. 
La sentència és el resultat d’un litigi iniciat per la vídua de Masoliver, Emi-
lia de Vega, contra l’Ajuntament per defectes de forma en la creació de 
l’organisme | LG

La televisió autonòmica catalana va estrenar el 9 de gener la nova sèrie 
que protagonitza l’actriu Núria Gago, ‘Kubala, Moreno i Manchón’, conjun-
tament amb els actors Marc Cartes i Jordi Martínez. La primera sèrie del 
gènere detectivesc que produeix TV3 va ser el cinquè programa més vist 
del dia a Catalunya | LR



25Gener 2012 Cultura

el retro-visor Laura grau
Fundació Cultural

La colla, fundada a Can Sant Joan, comença a preparar els actes del 25è aniversari

‘De quin poble sou?’, aquesta era 
la pregunta més freqüent que 
havien de respondre els Diables 
de Can Sant Joan durant les se-
ves primeres actuacions fora del 
barri.  El públic quedava impactat 
que fos gent de Montcada l’autora 
d’aquells espectacles de foc i pòl-
vora. La colla va ser un somni fet 
realitat de cinc joves de Can Sant 
Joan que, sense cap experièn cia 
però amb molta passió, van deci-
dir constituir-se oficialment com a 
entitat el febrer de 1987. 

Inicis. Ells mateixos van crear els 
vestits amb roba de sac i els arti-
lugis per fer esclatar la pirotècnia 
–res a veure amb la indumentària i 
el material actual, molt més segur 
per evitar accidents. “Vam comp-
tar amb el suport de la Colla de 
Nou Barris i de molta gent del 
barri”, assenyala Josep M. Terés, 

un dels fundadors, que encara 
recorda la primera actua ció:  “Va 
ser per Carnaval i mai més hi vam 
tornar perquè les guspires dels 
petards cremaven les disfresses 
de la gent”. La segona cita va ser 
la Festa Major de 1987 i aviat van 
començar a participar a Correfocs 
d’altres pobles i, especialment, de 
diferents barris barcelonins com a 
membres de la Coordinadora de 
Diables de Barcelona. A la revet-
lla de Sant Joan de 1988 la colla 
va estrenar el seu Drac, obra de 
Gabriel Díaz. Al 1992 va partici-

par en els Jocs Olímpics i en els 
Paralímpics. També va viat jar en 
dues ocasions a Àguilas (Múrcia) 
i a diferents ciutats del País Basc 
i València. En 25 anys el grup ha 
viscut experiències molt intenses 
i ha renovat bona part dels seus 
membres, però el que es manté 
inamovible és la seva passió pel 
foc, perquè com diu Terés, “el 
foc enganxa”. Els Diables han po-
sat a la venda un calendari amb 
fotografies  de la colla per sufragar 
els actes commemoratius que té 
previst fer el 21 d’abril.

Diables, 25 anys ‘enganxats al foc’

Dos mesos després de la seva fundació, la colla va actuar a la Festa Major de Montcada
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Diamond’s Crew queda 
segon a ‘Tú sí que vales’
La banda de ballarins amateurs actuarà en una gala a Madrid

Els components de Diamond’s Crew posen en una dels descansos del programa ‘Tú sí que vales’
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No van guanyar però van arribar 
a la final amb dignitat, quedant se-
gons al concurs de talents de Tele-
cinco ‘Tú sí que vales’. La banda 
de ballarins Diamond’s Crew, 
formada per sis joves de Mont-
cada que practiquen la dansa de 
forma autodidacta, ha viscut una 
de les experiències més intenses 
de la seva trajectòria des que es 
va constituir l’any 2009. La final 

es va emetre el 17 de gener on 
el jurat presidit per Risto Mejide 
va apostar pel grup Dinamic, tot 
i reconèixer la qualitat del grup 
montcadenc, que ha aconseguit el 
seu primer contracte per actuar en 
una gala a Madrid. També té pro-
postes per actuar a inauguracions 
de discoteques i un nodrit grups 
de fans que el segueixen per Face-
book i en les seves actuacions de 
free style al carrer.

Laura Grau| Redacció

Al 1992 la colla va 
participar en els 
Jocs Olímpics i en 
els Paralímpics
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ESCACS
La UE Montcada enceta la nova 
temporada amb la disputa de la 
final de la Copa Catalana

pàg. 30 pàg. 28  

Dotze victòries consecutives i 
un sol empat és l’impressionant 
bagatge de l’FS Montcada, que 
va directe cap a l’ascens a Sego-
na Nacional. Un líder més abso-
lut que mai, a 12 punts respecte 
el segon i a 13 del tercer. A més, 
l’equip que entrena Jordi Rozas 
s’ha reforçat aquest Nadal amb 
un fitxatge de luxe: Adrià Este-
ller. El germà de Gerard va sor-
tir de titular en el darrer partit 
contra el cuer, el Mataró, a qui 
van guanyar per 3 a 7.  Adrià 
prové del Premià després d’un 
periple durant diverses tempo-
rades per la Divisió de Plata i la 
lliga italiana. Rozas valora, per 
sobre de tot, “la professionali-

tat d’un equip que no es re-
laxa i que ho dóna tot, tant a 
la pista com a l’entrenament” 
i va afegir que “a vegades, 
quan guanyes tant, baixes 
la guàrdia i tot que el grup 
prepara a consciència cada 
partit”. L’entrenador també ha 
agraït el suport de l’afició: “Hi 
ha el doble de públic que la 
temporada passada i fa goig 
veure la graderia”. 

Es busca patrocinador. Per la seva 
part, el president, Pedro Litrán, 
ha reconegut el gran moment de 
joc de la plantilla: “S’està fent 
un futbol sala molt superior 
als nostres rivals” i ha avançat 
que ja es comença a treballar 
en el projecte de la temporada 
vinent: “Estem buscant pa-
trocinador i, si aconseguim 
l’ascens per la via esportiva, 
intentarem per tot els mitjans 
estar a la Segona Nacional B 
”, ha dit.
Ara, l’equip tindrà quinze dies 
per preparar l’emocionant derbi 
contra el Ripollet, que és tercer. 
Rozas confia tenir el suport de 
l’afició per sumar la que seria la 
tretzena victòria consecutiva.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

pensant en l’ascens
L’FS Montcada lidera el grup imbatut i amb 12 punts de coixí respecte el segon

El primer equip de l’FS Montcada està llançat a aconseguir l’ascens a Segona Divisió B

DESCOMpTES A L’AqUA
El complex esportiu ha llançat una 
oferta als dos primers mesos de 
l’any per captar nous usuaris
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La plantilla de Jordi 
Rozas s’ha reforçat 
aquest Nadal amb el 
fixatge d’Adrià Esteller

El Valentine s’ha enfilat fins a la tercera posició gràcies a les quatre victòries consecutives

“L’equip marxa satisfet, però 
no content”. Així va resumir 
l’estat de la plantilla el tècnic, 
Mateo Rubio, després la im-
portant victòria a la pista del 
que fins ara era el tercer clas-
sificat, el Mollet, en el primer 
partit de la segona volta. Un 
triomf que situa el Valentine 
tercer, guanyant-li l’average 

en una pista “on pocs equips 
guanyaran aquesta tempora-
da”, va assegurar l’entrenador 
montcadenc. 
Rubio, però, no vol pensar ara 
en les possibles aspiracions 
de playoff de l’equip a final 
de temporada. “No penso en 
com hem arribat fins aquí. 
Em preocupa entrenar bé i 
aquest equip encara té mar-

ge de millora”, explica. El tèc-
nic valora el gran ambient que 
es respira a la plantilla, no vol 
relaxament, però té molt clar 
que el seu equip no és invenci-
ble: “Que ningú es pensi que 
no perdrem cap partit, la lli-
ga és llarga i tots els rivals es 
juguen alguna cosa”. 
A la propera jornada el Valenti-
ne juga a casa contra l’Arenys.

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSqUET. LLIGA EBA

El Valentine encadena la seva millor 
ratxa i ja és tercer a 2 punts del líder 
Els de Mateo Rubio encadenen la millor ratxa, amb quatre triomfs consecutius
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El Sant Joan acusa l’aturada i cedeix dos punts a castellar

Les vacances de Nadal han re-
laxat la forma física i l’actitud 
del joc dels homes de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’, que van ce-
dir un empat al camp del Caste-
llar (1-1) i van superar amb més 
problemes dels previstos a La 
Herradura a casa (3-1). Aquests 
quatre punts sumats en el nou 
any mantenen La Unió com a 
líder del Grup Sisè de Tercera 
Catalana, seguit molt de prop 
pel Can Rull de Sabadell, a tan 
sols dos punts. 

Confiança. El president, José 
González Castilla, confia que 
l’equip torni a agafar el ritme 
d’abans del Nadal, a un partit 
perquè acabi la primera volta de 
la competició. “Falta un punt 
de forma, però veig el bloc 
perfecte i amb un ambient ex-
cepcional”, afegeix. González 
reconeix que entrava dintre de 
les previsions una baixada del 
nivell de joc. “Ens estan tocant 
equips que estan en la part 
baixa, però són els que s’ho ju-
guen tot”, afirma.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

Al Sant Joan li falta un pèl 
més de gas en el nou any 

Lluís Maldonado  | Redacció

El Palamós aspira aquest any a 
l’ascens. En la 15a jornada de 
lliga va demostrar la seva supe-
rioritat davant el Montcada, de 
qui es va desfer amb contundèn-
cia per 3 a 0. Els verds no van 
poder fer res davant la solvència 
dels empordanesos que des de 
l’arribada del nou tècnic, Eduar-
do Vílchez, abans de Nadal, ha 
aconseguit sumar dues victòries 
consecutives. El tècnic, Iván 
Rodríguez, va reconèixer que 
“va ser un matx difícil sense 
opcions, on pràcticament no 
vam tenir cap ocasió d’arribar 
a la porteria rival”. El Montca-
da trenca així la línia positiva de 
joc que l’havia portat a empatar 
els darrers tres partits. L’última 
derrota va ser a la jornada 12 
contra el líder, el Figueres.

Lluís Maldonado | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El palamós frena el CD Montcada 
Els homes d’iván Rodríguez que venien de sumar tres empats seguits encaixen una derrota (3-0)

El CD Montcada va perdre a Palamós per 3-0 després d’haver sumat tres empats seguits
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L’Escola recupera 
la tercera posició

L’empat a casa contra el líder 
(2-2) i la meritòria victòria al 
camp d’un dels grans, el Saba-
dell, han permés situar el con-
junt que dirigeix Antonio Moya 
a la tercera posició.  El tècnic 
ha lloat la feina de la plantilla: 
“Hem tingut un inici d’any 
espectacular; tot i les baixes i 
amb només 12 jugadores hem 
imposat el joc, l’ordre i el ca-
rácter” | LM

L’EF Montcada és al tercer lloc de la taula

“Treball seriós, gran actitud 
defensiva i molt control en 
atac amb circulació de pilo-
ta sense precipitació”. Així de 
clar descriu el joc del seu equip 
l’entrenadora de La Salle Iste, Es-
peranza Hoyos. Els números són 
abrumadors. És l’únic equip de 
la competició que no ha perdut 
encara cap enfrontament, amb 8 
victòries en 8 partits. És el con-
junt menys golejat i el tercer més 

anotador. La Salle Iste va sumar 
la vuitena victòria a la lliga con-
tra el Sant Joan Despí (22-26). 
Era el primer partit de l’any per 
al líder del grup B de Primera 
Catalana, i contra un dels forts, 
el tercer classificat, que fins al 
xoc amb les montcadenques no-
més havia encaixat una derrota. 
La Salle Iste capitaneja en solita-
ri el grup B, amb 16 punts, a 4 
del segon, el Cornellà i a 6 del 
tercer, el Sant Joan Despí.

El líder estrena el nou any 
amb una gran victòria 
Lluís Maldonado | Redacció

hANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les d’Esperanza Hoyos superen amb autoritat el Sant Joan Despí (22-26)
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El Sant Joan ha d’agafar encara el ritme després de les vacances de Nadal

A falta d’una jornada per acabar 
la primera volta, el Santa Maria 
ha deixat escapar les oportuni-
tats directes per lluitar contra el 
descens. Les derrotes contra La 
Romànica (5-0) i a casa contra 
el Can Deu de Sabadell (1-2), 
–equips que també lluiten per 
sortir del pou– complica la situa-
ció dels homes de José Luis Sán-
chez. L’equip és penúltim amb 
13 punts, a 7 punts del cuer, la 
Maurina. Llorença, Castellar 
Llano i la Herradura estan tots 
apretats amb 16, 15 i 14 punts, 
respectivament. 

El Santa Maria,
en alerta vermella

No s’ha començat l’any com es 
va acabar el 2011. En el primer 
matx de la segona volta, el Bor-
dils es va imposar a La Salle amb 
autoritat (21-32). L’entrenador, 
Pablo Camarero, està convençut 
que l’equip recuperarà les bones 
sensacions del final de la prime-
ra volta. “Hem de continuar 
creixent, refermar la defensa 
com la nostra principal arma i 
millorar en atac”, ha explicat.

El tècnic creu que l’equip ha estat 
per sobre del que es podia espe-
rar en el debut  a la Primera Es-
tatal: “Ens hem guanyat el res-
pecte dels rivals, som un equip 
molt lluitador”. Camarero ha 
subratllat que la prioritat passa 
ara per sumar vuit punts més 
que assegurarien la permanència: 
“Si guanyem quatre partits ens 
convertirem en l’equip novell 
amb més punts sumats el pri-
mer any”, ha conclòs.

hANDBOL. PRIMERA ESTATAL

La Salle arrenca la segona 
volta perdent al pavelló
Lluís Maldonado | Redacció

L’equip no va poder fer res contra un Bordils, molt superior

Lluís Maldonado  | Redacció

La directiva va comunicar el 13 
de gener, tres dies abans del 
partit contra el Palamós, que 
el CD Montcada acomiadava 
el davanter Paco Tamudo “per 
decisió tècnica”.
El capità portava cinc tempo-
rades al conjunt verd, i en una 
recent entrevista a laveu.cat, 
assegurava sentir-se bé i amb 
ganes d’ajudar l’equip, tot i els 
seus 35 anys. “M’agradaria 
acabar la meva carrera aquí”, 
assegurava. El míster, Iván 
Rodríguez, no comptava amb 
ell i feia dos mesos que no en-
trava en cap convocatòria. La 
presència de Quim Solano com 
a referent en la punta d’atac i la 
incorporació de joves del plan-
ter han restat protagonisme al 
veterà jugador | LM   

Acomiaden Tamudo   

La Salle va perdre contra el Bordils a casa
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ESCACS. COPA CATALANA

La UE Montcada va perdre el 15 
de gener l’última ronda de la Copa 
Catalana, prèvia a la final. Tot i 
que l’equip A, format per quatre 
jugadors, partia com un dels fa-
vorits, va caure derrotat contra 
l’Escola d’Escacs de BCN i va 
quedar relegat del tercer al vuitè 
lloc en la classificació. Malgrat tot, 

l’equip A i el B –que també s’ha 
classificat– jugaran la final el dia 
22 a Ponts.
D’altra banda, el dia 21 arrenca 
la competició territorial del Vallès 
per edats, amb més d’una setan-
tena de participants. La primera 
ronda es jugarà al pavelló Miquel 
Poblet i el club local participarà 
amb 11 jugadors de l’escac base. 

La secció de triatló de la Joventut 
Atlètica Montcada, la Trijam, ha 
aconseguit el repte que s’havia 
fixat per al 31 de desembre: ne-
dar 2012 piscines, que equival a 
50 quilòmetres i 300 metres, en 
menys de tres hores. I així va 
ser. Ho va completar  en 2 hores, 
21 minuts i 53 segons. Aquests 
metres els van nedar la vintena 
de persones que es va acostar 

aquell matí a la piscina de Mont-
cada Aqua, equipament que va 
col·laborar amb la iniciativa.

Superar la marca. Els membres 
de la Trijam, que van ocupar 
quatre carrils de la piscina, han 
fer el gruix central dels metres, 
però també els usuaris de l’Aqua 
van col·laborar amb la iniciativa. 
Entre els participants hi havia el 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-

guez (PSC), que va acompanyar 
la Trijam en aquesta jornada. 
També hi van col·laborar mem-
bres del Club Triatló de Badia. 
Tot i que encara queda un any, 
la secció de triatló, que està molt 
satisfeta amb el resultat d’aquest 
primer repte, ha avançat que li 
agradaria repetir l’experiència 
l’any vinent i intentar reduir 
la marca del 2011 que ja hem 
deixat enrere.

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Malgrat el fred, els nedadors de la Trijam es van atrevir a sortir al solarium de Montcada Aqua abans d’aconseguir la fita de les 2012 piscines

La Trijam neda 2012 piscines 
en menys de 2 hores i mitja 
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BALL ESPORTIU

Carles Cirera i Eva 
Nieto guanyen el trofeu 
internacional de Madrid 

La UE Montcada cau en
la ronda prèvia a la final

Lluís Maldonado |  Redacció

L’equip a partia com un dels favorits per adjudicar-se l’edició d’enguany

Lluís Maldonado |  Redacció

NATACIÓ

La parella de ball formada pels 
montcadencs Carles Cirera i 
Eva Nieto va finalitzar segona 
en pòdiums i primers de samba 
al Campionat Internacional de 
Madrid, on van participar 40 pa-
relles de tots els països. Míriam 
Saint Germain i Enric Trias van 
ser primers en la modalitat de 
youth de llatí, un fet que els pro-
mociona a la categoria C. 

Altres resultats. Jordi Alcántara 
i Eulàlia Llorens també van ser 
primers en sènior 2C, una clas-
sificació que també els va valer 
l’ascens de categoria. La pare-
lla formada per Jèssica Torné i 

Marc Mora va pujar al més alt 
del podi en adult 1C, igual que 
Anna Martínez i Jesús Vilaseca 
en adult 1D, mentre que Noèlia 
Sanabria i Robert Ramírez van 
ser quarts en adult 1C.

Es
co

la
 E

va
 N

iE
to

La ballarina Eva Nieto durant una actuació

> El Cim organitza una sortida amb raquetes
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, organitza el pròxim 28 de ge-
ner una sortida amb raquetes a la Tossa d’Alp, a la serra del Moixeró, entre 
la Cerdanya i el Berguedà. La sortida és de tot el dia i cal portar esmorzar i 
dinar de motxilla. És obligatori estar en possessió de la llicència C1 i no es 
tramiten llicències temporals. Els participants sortiran a les 7h del col·legi 
La Salle. D’altra banda, l’entitat també farà una sortida cultural per visitar 
el Castell de Figueres, el 21 de gener. Cara al mes de febrer, el Cim té 
programat al seu calendari d’activitats una sortida de cap de setmana per 
esquiar entre els dies 3 i 5. Els interessats poden reservar plaça a través 
del correu elcimesquiclub@gmail.com | SA

> La sortida d’hivern del CEAV serà al febrer
El Centre Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV) organitza la sortida d’hivern els 
dies 25 i 26 de febrer. Enguany, l’excursió serà al refugi d’Erols, a prop 
de l’estació d’esquí de la Molina, entre els pobles de La Pobla de Lillet i 
Castellar de n’Hug, a la comarca del Berguedà. Les persones interessades 
es poden inscriure al telèfon de l’entitat (935 647 780). El preu és de 40 
euros la pensió completa i 28 amb només l’esmorzar i un àpat. Els infants 
fins a 5 anys no paguen res i fins als 8, la meitat. Els que estiguin federats 
gaudiran d’un descompte de 3 euros | SA  

La UE Montcada jugarà la final de la Copa

aR
Xi

u
/s

aN
ti

 R
o

M
ER

o



29Gener 2012 Esports

El sènior B del Can Sant 
Joan segueix sense poder 
encadenar una bona dinà-
mica de resultats. Només 
ha guanyat un partit en les 
11 jornades disputades i és 
penúltim del grup, empatat 
amb el cuer, el Lliçà amb 12 
punts, després de perdre a 
Caldes (65-50).

Altres sèniors.  El sènior 
A del CEB Can Joan-
Montseny va superar en 
el darrer matx disputat el 
cuer, el BIM (61-31) i ocu-
pa la dotzena posició amb 
17 punts. Mentrestant, el 
sènior femení continua a la 
cua del grup primer de Ter-
cera. Les d’Óscar Salas són 
penúltimes. 

Els de Xavi Torreblanca van perdre a canovelles (68-58)

BÀSqUET. ELVIRA-LA SALLE

L’Elvira A es manté
a la zona tranquil·la

L’Elvira A es manté situat a 
la zona tranquil·la de taula 
del grup 5è dels Campio-
nats de Barcelona. És setè 
amb 17 punts. En les tres úl-
times jornades ha guanyat 
dos partits i perdut l’últim, a 
la pista del Canovelles (68-
58). Els homes que entrena 
Xavi Torreblanca sumen un 
balanç de sis victòries i cinc 
derrotes en les 11 jornades 
disputades fins al moment.

Altres sèniors. Els altres dos 
sèniors de l’entitat segueixen 
ritmes sitmilars. L’Elvira B 
va caure a casa per la míni-
ma contra l’Asme (66-67) i 
és novè 19 punts, amb 7 vic-
tòries i 5 cinc derrotes, però 
amb un partit menys que els 
seus rivals. 
Per contra, el sènior femení 
és sisè del grup B, amb 19 
punts. En la darrera jorna-
da va perdre contra el Lle-
fià  (73-58).

Lluís Maldonado  |  Redacció

BÀSqUET. CEB CAN SANT jOAN

FUTBOL SALA. AECAN CUIÀS

L’AE Can Cuiàs es troba a la part alta de la Primera Divisió amb altres equips
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La part alta del grup 1 de 
Primera Divisió està en un 
puny. L’empat de l’AD Can 
Cuiàs a la pista del Can 
Calet (3-3) ha desplaçat els 
homes de Matías Ruiz del 
tercer al cinquè lloc. L’equip 
venia de guanyar a casa a 
l’Iris-Sol Casagemes de Ba-

dalona per 8 a 3. El Canet 
és el líder amb 25 punts, 
seguits del Pineda amb 
22;  L’Arenys i el Mataró 
en tenen 21 i el Can Cuiàs 
i el Casp, 20. Precisament, 
el Casp va empatar en 
l’onzena jornada contra l’FS 
Montcada (8-8), que el situa 
setè al mateix grup.

Lluís Maldonado |  Redacció

La igualtat caracteritza
la part alta de primera
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El CEB Can Sant Joan no ha pogut encadenar una bona ratxa de resultats

> El CK Montcada suma 
dues derrotes seguides
El Multiopticas A és sisè de la Lli-
ga Nacional amb 6 punts, amb 
un balanç de tres victòries i tres 
derrotes, en una lliga on mana 
el Vallparadís amb 13 punts. En 
l’última jornada, la 7a, l’equip 
va descansar. El CKM ha sumat 
dues derrotes seguides, contra 
el líder (28-10) i contra el Cas-
tellbisbal (14-18)
A segona divisió, el B és quart. 
En les dues darreres jornades 
va guanyar el Vallparadís 11-12 
i va perdre a casa contra el Cas-
tellbisbal | LM   

hANDBOL. LA SALLE

El màster segueix líder 
però perd la imbatibilibat

El Sant Quirze va acabar 
amb la imbatibilitat del 
màster masculí de La Salle, 
que va perdre en la darre-
ra jornada per 17 a 20. Els 
montcadencs, però, mante-
nen el lideratge gràcies a la 
diferència de gols respecte 

el segon, el Palautordera, 
amb qui els locals van em-
patar en la primera jornada 
(25-25). Per tant, el màster 
masculí suma 7 punts amb 
un balanç de tres victòries, 
un empat i una derrota en 
les cinc jornades disputades 
fins al moment.

Lluís Maldonado  |  Redacció

L’Elvira-La Salle es manté a la zona tranquil·la de la taula, amb 17 punts

El sènior B és penúltim 
amb només un triomf

El Sant Quirze va acabar amb la imbatibilitat del màster masculí de La Salle
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Lluís Maldonado  |  Redacció

Els de pepe Bacardit van perdre a canovelles (68-58)
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Adrià Mesa, que prové 
de l’Esfèric de Terrassa, 
és el nou coordinador del 
planter del Club Bàsquet 
Montcada en substitució 
de Jordi Balaguer, que va 
deixar el club després de la 
destitució de l’entrenador 
del conjunt EBA Mario 
del Campo. Mesa serà el 
responsable dels equips 
compresos entre la cate-
goria cadet fins a l’escola, 
mentre que el tècnic actual 
del primer conjunt, Mate-
ro Rubio, se’n farà càrrec 
de supervisar els blocs jú-
niors i sots-21.
Pel que fa a l’actualitat es-
portiva, el premini A ha 

començat la segona fase 
amb una derrota contra 
l’Argentona per 10 a 60, 
al Grup Segon del Nivell 
C. Per la seva banda, el 
cadet B, amb Xavi Abad 
a la banqueta des de fi-
nal de desembre, també 
va perdre el primer partit 
de l’any en caure derrotat 
a casa contra la Grama-
net per 48-56. Malgrat 
l’ensopegada, l’entrenador, 
que juga al conjunt sots-
21, veu bones expectatives 
en aquest segon tram de 
la lliga perquè “els nois 
tenen bona actitud i això 
es notarà sobre la pista”, 
ha remarcat el tècnic del 
Valentine.

La promoció de gener permet 
captar prop de 200 nous socis

MONTCADA AqUA

Els qui s’apuntin al febrer no gaudiran de matrícula gratuïta com al gener, però només pagaran la meitat

Montcada Aqua ha captat 
prop de 200 nous socis 
gràcies a la promoció feta 
durant el mes de gener, 
que ofereix als usuaris la 
possibilitat d’apuntar-se a 
les instal·lacions sense ha-
ver de pagar la matrícula.
Aquesta és la primera ve-
gada que l’equipament 
fa una oferta d’aquestes 
característiques amb l’ob-
jectiu d’atraure nous socis, 
conscient que la crisi està 
afectant l’economia de 
moltes famílies, algunes de 
les quals opten per donar-
se de baixa d’una despe-
sa mensual fixa que no 
s’inclou entre les necessi-
tats bàsiques. Actualment 
la matrícula de l’Aqua és 
de 52 euros per a adults i 
78 per a nuclis familiars. 
Per als jubilats el preu és 
de 35 euros.

Nova promoció. Les per-
sones que s’inscriguin al 
Montcada Aqua a partir 
del mes de febrer gaudiran 
d’un descompte del 50% 
en el preu de la matrícula.   
Els responsables del com-

plex confien que la nova 
promoció tingui tan bona 
resposta com l’anterior. 
Pel que fa als cursos de 
natació –que es comencen 
a l’octubre i s’allarguen 
fins al juny– encara que-
den algunes places lliures. 
L’Aqua ofereix un ampli 
ventall d’activitats dirigi-
des per monitors titulats 
com aquagym, pilates, to-
nificació, tai-txí, spinning i 
steps, entre d’altres. 

Laura Grau | Redacció

Adrià Mesa, nou coordinador del planter

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSqUET. CB  MONTCADA

El premini a i el cadet B han debutat amb derrotes a la segona fase de les respectives competicions

El cadet B espera millorar en la segona fase de la lliga i obtenir millors resultats
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Una trentena de nedadors 
de l’Escola de Natació de 
Montcada participa al Cam-
pionat Comarcal que or-
ganitza el Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 
(CEVOS) i els ajuntaments 
dels municipis que són seu 
de la competició. La primera 
jornada va tenir lloc el 14 de 
gener a Badia i les següents 
cites seran l’11 de febrer, 

a Ripollet; el 3 de març, a 
Cerdanyola, i el 24 de març, 
a Barberà. La final serà 
enguany el 21 d’abril a les 
instal·lacions del complex 
esportiu Montcada Aqua, a 
Pla d’en Coll. Els nedadors 
han de demostrar la seva 
rapidesa en quatre estils: 
papallona, lliure, esquena i 
braça. A cada jornada hi ha 
una prova de relleus | SD   

La piscina acollirà la final comarcal

L’aquagym és una de les activitats que té més èxit entre les propostes ofertes a Montcada Aqua

12 victòries en 12 partits.  
24 punts, i màxim enciste-
llador del grup. Aquestes 
són les estadístiques demo-
lidores del líder indiscutible 
del grup tercer del nivell B 
dels campionats territorials 
sots 21, L’Elvira-La Salle.
En el darrer matx que fina-
litzava la primera volta, els 
de Julio Águila van guan-
yar el Martorelles (79-71). 
Si no hi ha sorpreses a la 
segona part del campio-
nat, l’equip aspira aquesta 
temporada a aconseguir 
l’ascens. Només hi ha un 

equip que ha estat capaç de 
seguir la dinàmica intracta-
ble dels montcadencs: el 
Tona, que amb 21 punts 
i una derrota, la que va 
sumar contra l’Elvira-La 
Salle, és segon a la classifi-
cació, però encara amb un 
partit menys. Després, i ja 
més despenjat, el Sant Fost 
ocupa la tercera posició, 
amb 9 victòries, però per 
contra, 3 derrotes.

Segon tram. L’Elvira arren-
carà la segona volta jugant 
a casa contra el Bigues i 
Riells, que està situat a la 
part baixa de la taula.

El sots 21 es consolida 
al capdavant de la taula
Els de Julio Águila caminen amb pas ferm cap a l’ascens

Lluís Maldonado | Redacció

El sots-21 de l’Elvira-La Salle va guanyar el Martorelles per 79 a 71
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BÀSqUET. CEB CAN SANT jOAN 

L’infantil acaba en tercer 
lloc en la primera fase
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En el seu primer any al 
nivell B, l’infantil femení 
del CEB Can Sant Joan ha 
completat una excel·lent 
primera fase, sent terceres 
de grup amb només dues 
derrotes. La propera jor-
nada l’equip inicia el segon 
tram de la lliga amb nous 
equips on tornarà a coinci-
dir amb el Santa Perpètua, 
que s’ha convertit en un 
duel de gran rivalitat espor-
tiva. L’entrenador Mireia 
Álvarez ha lloat el treball 
de les nou jugadores de la 
plantilla “Estan a ple ren-
diment físic, s’està fent un 
gran esforç t i es mereixen 
estar a dalt”.  L’infantil està fent una excel.lent lliga

Les de Mireia Álvarez han debutat enguany al nivell B

Lluís Maldonado | Redacció

BÀSqUET. ELVIRA-LA SALLE 
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El cadet, líder invicte a primera

El conjunt cadet de l’FS 
Montcada es troba fort al 
capdavant del Grup Pri-
mer de Primera Divisió. 
Els montcadencs no han 
perdut ni un sol punt en 
tot el campionat de lliga i 
lideren la classificació amb 
30 punts, a dos d’avantatge 
respecte el segon de la tau-
la, el Teià. Al darrer matx 
disputat, el 14 de gener, 
l’equip local es va imposar 
al Premià per 4 a 1.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Els montcadencs no han perdut ni un sol punt  en tot  el campionat de lliga

El cadet està fent una temporada excel·lent a la Primera Divisió
sa
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Els nois de Rafa González 
han encaixat dues derrotes 
als dos primers partits del 
2012. Els verds van perdre 
contra el Vilassar per 0-1 a 
l’estadi de la Ferreria i, a la 
jornada següent, van caure 
davant del Mataró B per 
3-2, tot i anar guanyant per 
0-2 fins ben entrada la se-
gona meitat. Els locals van 

marcar el gol de la victòria 
a falta de dos minuts per 
a l’acabament del partit, 
sent una gerra d’aigua fre-
da per a la plantilla verda. 
El CD Montcada es troba 
classificat al desè lloc del 
Grup Segon de Preferent 
amb 17 punts, empatat 
amb el conjunt del Mares-
me i l’Europa C  | SA

Dues derrotes al 2012
FUTBOL. jUVENIL CD MONTCADA
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil A és a la desena posició 
del grup Tercer de Segona Divisió

L’equip infantil A de l’EF 
Montcada va aconseguir 
la primera victòria del 
2012 en vèncer el Júnior 
per 3-0, en el matx dis-
putat el 14 de gener. Els 
montcadencs, però, no 
van poder començar el 
nou any de la mateixa ma-
nera, ja que van perdre en 
la seva visita al camp del 
Sant Cugat per 3 gols a 2. 
El conjunt local es troba a 
la desena posició del Grup 
Tercer de Segona Divisió, 
amb 15 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt que entrena Manel Rodríguez s’inicia per primer cop en la pràctica del futbol de competició
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Triomf important de l’infantil A

L’infantil A de La Salle va 
aconseguir una victòria 
molt important per 23 a 20 
davant de l’Epic Casino, 
un els rivals més forts de la 
categoria. Gràcies a aquest 
triomf, el conjunt de Pau 
Maresma té al seu abast la 
classificació per a la ronda 
següent. Per la seva banda, 
l’infantil B va empatar a 23 
gols a la pista del Sant Cu-
gat en un matx emocionant 
amb un final d’infart.

Sílvia Alquézar | Redacció

hANDBOL. LA SALLE

L’infantil B empata a 23 gols a la pista del Sant cugat i deixa bones sensacions

Els dos equips infantils masculins de La Salle experimenten una bona projecció
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Els verds perden amb el Vilassar (0-1) i el Mataró (3-2)

hANDBOL jUVENIL

patrícia Espínola guanya 
el Campionat d’Espanya

La montcadenca Patrícia 
Espínola, jugadora de la 
selecció catalana juvenil, 
s’ha proclamat campiona 
d’Espanya amb l’equip 
català, després de superar 
a la final el combinat de 
Madrid per 33 a 29 al tor-
neig estatal disputat a Gra-
nada la primera setmana 
de gener. El conjunt cata-
là ha fet història perquè 
va exhibir un gran nivell 
i va guanyar tots els par-
tits. Aquesta és la segona 

medalla d’or que Espínola 
obté amb Catalunya, amb 
qui també va quedar cam-
piona quan era cadet | SA

Espínola amb la medalla de campiona

La Joventut Atlètica 
Montcada ( JAM) ha fet 
un bon paper al circuit co-
marcal de cros, organitzat 
pel Consell Esportiu del 
Vallès Occidental amb el 
suport de les localitats de 
la demarcació. Els millors 
resultats han estat en la 
categoria prebenjamí fe-
mení, amb el sisè lloc de 
Carlota Navarrete i el setè 
de Júlia Núñez. En benja-
mí masculí, Hugo Carrera 
ha acabat a la vuitena posi-

ció, mentre que en aleví el 
més destacat ha estat Ós-
car Muñoz, que ha finalit-
zat al novè lloc. També cal 
destacar la desena posició 
de l’aleví Berta Núñez i del 
prebenjamí Aday Roman.
D’altra banda, quatre atle-
tes de la JAM s’han clas-
sificat per a la final del 
Trofeu Sabadell en pista 
coberta, que es farà al fe-
brer. Es tracta de les infan-
tils Edith Salvador, Usha 
Polo i Paula Molina i la 
benjamí Lucía Abadín.

La JAM fa un bon paper al cros comarcal

Sílvia Alquézar | Redacció

ATLETISME

Quatre atletes de la Joventut atlètica s’han classificat per a la final del Trofeu Sabadell en pista coberta

Un dels crossos del circuit comarcal es va disputar al parc de Mas Duran
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La jugadora local va obtenir el títol amb l’equip català
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El juvenil del CD Montcada no ha començat bé el 2012, amb dues derrotes

El conjunt infantil A de l’EF Montcada va aconseguir la primera victòria del 2012 a l’estadi de la Ferreria davant del Júnior (3-0)



Eva Nieto
Fonaments clàssics. L’Eva Nieto va començar a fer ballet com a activitat extraescolar de ben petita i, 
de seguida, la professora va veure que tenia un do especial. El seu aprenentatge va ser meteòric, ja que 
amb només 17 anys va acabar els estudis de dansa clàssica al conservatori superior de Madrid. Va tenir 
l’oportunitat de formar part del Ballet de l’Òpera de París, però va decidir quedar-s’hi per iniciar els estudis 
universitaris –és llicenciada en Història–, unes classes que compaginava amb els assajos i les actuacions 
amb el Ballet Ciutat de Barcelona. Aquesta montcadenca de Terra Nostra va ampliar la seva formació 
amb l’obtenció del títol de professora de dansa clàssica amb la Royal Academy of Dance. Als últims 
anys, l’Eva, que té una escola de ball a la ciutat, s’ha endinsat de ple en el món dels balls de saló, on ha 
aconseguit importants èxits amb la seva parella professional i sentimental. Al desembre, va participar per 
primer cop a un Mundial, on només competeixen les dues millors parelles de cada país.

“Ballar és molt més que 
moure el cos una mica bé”

Quin balanç fa de la participació al 
Campionat del Món?
D’aquestes experiències sempre se 
n’aprèn molt. Era la primera vegada 
que hi anàvem i, en aquest món, el 
fet que el jurat et conegui d’edicions 
anteriors fa molt. Estem contents per-
què vam ser els tretzens d’un total de 
60 parelles.
Com es va endinsar en aquest món 
si ve de la dansa clàssica?
Vaig començar fent balls de saló amb 
la meva parella per passar una bona 
estona, com fa molta gent. Però, és 
clar, els professors em van animar 
perquè se’m donava molt bé. Qui ho 
ha tingut més difícil ha estat el meu 
company, perquè ell era pastisser i 
futbolista! Hem treballat molt dur. 
Quins reptes té per al 2012?
Lluitarem per poder tornar a competir 
al Mundial i, per això, hem d’intentar 
quedar el millor possible al torneig es-
tatal i revalidar el títol al Campionat de 
Catalunya.

Com s’arriba a aquest nivell?
Treballant moltíssim i sent molt exi-
gent amb tu mateix. I també és fona-
mental que t’agradi, que ho visquis 
amb passió.
Amb només 17 anys va acabar la 
carrera de ballarina clàssica. Va ser 
molt sacrificat?
Sí. Amb 12 i 13 anys, la Federació 
Catalana de dansa clàssica em va 
concedir dues beques per poder se-
guir els estudis. Quan va arribar el 
moment de fer el batxillerat, vaig anar 
a estudiar a un centre especial on al 
matí només fèiem ballet i, a la tarda, 
les classes de la resta de continguts. 
Això em va permetre llicenciar-me de 
molt joveneta.
Acabada de llicenciar, li va sorgir 
l’oportunitat de formar part del ba-
llet de l’Òpera de parís. per què va 
decidir quedar-s’hi?
Volia anar a la universitat i estudiar 
una carrera perquè era conscient que 
la vida d’una ballarina és molt efíme-

ra. Vaig acabar Història i vaig fer les 
pràctiques a l’institut Montserrat Miró 
i, al final, he fet una barreja entre la 
docència i la dansa (riu).

Té una escola de dansa a la ciutat 
des del 1998. Quina és la seva fi-
losofia? 
Volia obrir una escola on hi hagués ni-
vells evolutius segons l’edat i els apre-
nentatges de cada alumna. I també 
tenia molt clar que la dansa clàssica 
seria obligatòria al meu centre perquè 
et permet fer molt millor qualsevol 
altre tipus de ball. Per tant, tots els 
alumnes de la meva escola fan clàssi-
ca i jazz, el ball modern, perquè no els 

passi com a mi que als 14 anys, quan 
vaig començar amb aquesta modali-
tat, em feia molta vergonya perquè és 
un estil molt més desenfadat.
Quines qualitats ha de tenir un ba-
llarí o una ballarina?
Ha de ser molt disciplinat i ha de tenir 
elasticitat, musicalitat i elegància. I, 
sobretot, treballar molt, això és el més 
important perquè, de vegades, hi ha 
infants que no tenen molta flexibilitat 
però, a base d’entrenaments, es pot 
aconseguir.
Quin consell donaria a les famílies si 
tenen nens o nenes que els agrada 
ballar?
Que els apuntin a una escola on hi 
hagi professionals de la dansa, per-
què molta gent es pensa que ballar 
és moure el cos una mica bé. És una 
vergonya que no es demani el títol per 
exercir aquesta professió. 
El dia 21 de gener, la seva escola 
farà el festival benèfic. A qui desti-
nareu enguany la recaptació?

Encara no ho hem decidit. Altres 
anys hem donat els diners a Cáritas, 
Joguimir o la Fundació Esclerosi Múl-
tiple. És un espectacle molt treballat 
on surten molts alumnes de l’escola, 
però hem d’anar a Viladecans perquè 
a Montcada no hi ha cap espai per 
fer-ho i és una llàstima, la veritat.
Un altre dels esdeveniments on la 
seva escola també participa és la 
Rua de Carnaval. Ja fa 10 anys que 
hi surt i és una de les comparses 
més admirades. Ja té preparada la 
d’enguany?
Estem treballant, però no puc avançar 
res. Som més de cent persones que 
ens ho passem molt bé, tot i que els 
preparatius ens donen molta feina. 
I sempre rep molts premis arreu de 
Catalunya.
És molt gratificant i, fins i tot, ens hi 
esperen perquè oferim espectacle. 
Un any, Port Aventura ens va convi-
dar per inaugurar el carnaval al parc 
temàtic.

“És una vergonya 
que no s’exigeixi 
cap títol per poder 
exercir la professió de 
professora de ball” 

Ballarina i professora de dansa

A títol personal
SíLVIA ALqUézAR
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