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ATRAURE EMPRESES
El departament de Promoció Econòmica 
treballa en un projecte perquè noves indústries 
s’instal·lin a naus ja construïdes a la ciutat  

La taxa d’aturats a la ciutat se situa en el 17’2%, mig punt per sobre de la comarca i un punt i mig per damunt de la mitjana de Catalunya

L’atur es concentra en el sector serveis i en 
persones de 25 a 49 anys sense formació

RADIOGRAFIA DE LA DESOCUPACIÓ A MONTCADA I REIXAC

La pèrdua d’ocupació i la preca-
rietat del mercat laboral són dos 
dels efectes directes que la pobla-
ció pateix arran de l’actual crisi 
econòmica, que va començar a 
final del 2007. El departament 
de Promoció Econòmica ha fet 
una radiografia molt exhaustiva 
del perfil de l’atur a la ciutat que, 
a data del 31 de desembre del 
2011, era d’un 17’2%, mig punt 
per sobre respecte l’any anterior. 
Comparant el percentatge amb 
la comarca, la desocupació al 
Vallès Occidental és del 16’7% 
i, tenint en compte les xifres 
de Catalunya, l’atur local és un 
punt i mig superior a la mitjana 
catalana. 
Segons aquest informe, l’atur a 
Montcada es concentra majori-
tàriament en persones de 25 a 
49 anys –amb 2.033 ciutadans 
sense feina d’un total de 3.126 a 
final de l’any passat–, en la fran-
ja de població amb menys nivell 
formatiu –un 69% del total– i en 
el sector serveis, amb un 59%. 

“Malgrat que la crisi va co-
mençar destruint llocs de 
treball en la construcció, el 
fenomen s’ha acabat fent ex-
tensible a totes aquelles ocu-
pacions relacionades amb el 
consum i els serveis que, de 
fet, és l’àmbit que ocupa més 
treballadors al municipi”, 
s’indica a l’estudi de Promoció 
Econòmica, on també es remar-

ca que sempre és més complicat 
trobar un lloc de feina amb un 
nivell d’estudis baix. 
Altres aspectes també desta-
cables de les xifres de l’atur a 
la ciutat és el gran nombre de 
persones sense feina amb edats 
compreses entre els 50 i els 59 
anys, que arriben fins a les 630. 
Pel que fa al gènere, Montcada 
té 1.670 homes i 1.456 dones 
sense treball.

Crear ocupació. Des del Ser-
vei de Promoció Econòmica 
s’assessora, s’orienta i s’amplia 
la formació de les persones que 
busquen feina. “És important 
tenir ben fet un currículum 
o millorar els coneixements, 
però som conscients que 
l’única manera per sortir de 
l’espiral de la crisi econòmi-
ca és la creació de llocs de 
treball”, explica el regidor de 
Promoció Econòmica, Joan 
Carles Paredes (CiU). En 
aquest sentit, el departament 
municipal està treballant amb 
la Diputació de Barcelona en 
un pla perquè noves empre-
ses s’instal·lin a la ciutat a les 
naus buides construïdes que, 
segons l’Ajuntament, arriben al 
20% del total del sostre indus-
trial edificat. “Hem de vendre 
la imatge que Montcada té 
moltes possibilitats perquè 
està ben comunicada i està al 
costat de Barcelona, ha apun-
tat Paredes.

Sílvia Alquézar | Redacció

La crisi es va iniciar a la 
construcció però ara hi 
ha més atur en el sector 
serveis, amb un 59%
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El 69% dels aturats a 
Montcada pertany a la 
franja de població amb 
menys nivell d’estudis

 Els primers efectes de l’entrada en vigor de la reforma laboral

Arran de l’entrada en vigor de la nova 
reforma laboral, el servei de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament 
ha constatat que en les ofertes de 
feina que arriben es delimita molt 
més que abans la franja d’edat dels 
aspirants a qui es vol contractar. 
Principalment, les empreses de 
menys de 50 treballadors sol·liciten 
joves d’entre 25 i 30 anys perquè es 
pot rescindir el contracte en qual-
sevol moment durant el primer any 
–considerat de prova– sense haver 
de pagar cap tipus d’indemnització. 
L’empresari Manuel Peralta, que té 
una empresa de sistemes de pro-
tecció solar al municipi, ha con-
tractat recentment tres joves per 
reforçar un producte nou que ha 
llançat al mercat. “He optat per 
aquest tipus de contracte per les 
facilitats que dóna i, si hi ha tre-
ball, aquests joves podrien seguir 
a l’empresa”, ha indicat Peralta, 
qui considera que la reforma labo-

ral no incentivarà la 
creació de nous llocs 
de feina. “Jo con-
tracto si tinc feina i 
necessito personal, 
independentment 
de la nova llei”, ha 
dit l’empresari. En 
aquest sentit, els 
sindicats creuen 
que una de les con-
seqüències de la 
reforma laboral serà 
“la substitució pro-
gressiva d’un segment de treballa-
dors, el de més antiguitat, per em-
pleats més joves amb condicions 
laborals més precàries”, apunten 
Josep Sancristòfol i Rafael Espino-
sa, d’UGT i CCOO a la comarca. 

Canvis d’horaris. Una altra de les 
situacions que també han constatat 
els responsables sindicals des del 
passat 11 de febrer que va entrar 

en vigor la nova llei és la modificació 
dels horaris laborals. El portaveu del 
col·lectiu ‘Los lunes al sol’, José An-
tonio Grillo, assegura que algunes 
grans empreses ja han començat 
a aplicar canvis en la jornada de 
treball sense tenir en compte la 
conciliació laboral de l’afectat: “Als 
que no accepten els canvis, els 
donen la carta d’acomiadament 
sense atur, ja que la nova llei ho 
permet” | sA 
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Esquerra i altres entitats també es posicionen en contra del contingut del nou text

El PSC i ICV-EUiA donen a conèixer 
la nova llei amb dues xerrades

Al tancament d’aquesta edició, el 
29 de març tenia lloc la vaga gene-
ral convocada pels sindicats en con-
tra de la reforma laboral. Alguns 
partits polítics i diverses entitats de 
la ciutat van promoure diferents 
iniciatives per donar a conèixer 
la nova llei. La direcció comarcal 
d’ICV-EUiA va escollir el municipi 
per fer l’acte central al Vallès Occi-
dental de la campanya a favor de la 
protesta general, fet a la Casa de la 
Vila el 22 de març amb la presència 
del diputat al Parlament de Madrid, 
Joan Coscubiela, la presidenta local 
d’ICV, Mercedes Paredes, i l’asses-
sor sindical de CCOO, Antonio 
Cazorla. Coscubiela va manifes-
tar que el 29-M “només és l’inici 
d’una llarga batalla per recupe-
rar els drets com a treballadors 
i la dignitat com a persones”. Per 
al líder ecosocialista, els principals 
enemics de la classe treballadora no 
són el PP ni CiU, sinó “la por i la 
resignació que la dreta mediàtica 
ha aconseguit inculcar en amplis 
sectors de la societat, com si la cri-

si fos una maledicció bíblica de 
la qual tots en som culpables”.
Per la seva banda, les agrupacions 
locals del PSC i les JSC van orga-
nitzar el mateix dia 22 una altra 
conferència a la seu socialista, que 
va comptar amb la intervenció de 
David García, portaveu d’Avalot-
UGT, Adela Carrión, del secreta-
riat general d’UGT a Catalunya, i 
la primera secretària local del PSC 
i alcaldessa, M. Elena Pérez. “És la 
reforma més agressiva de la his-
tòria perquè suposa un retrocés 
de més de 30 anys en els drets 
laborals i socials”, van coincidir 
a destacar García i Carrión. “La 
reforma representa un trenca-
ment social que només defensa 
els interessos dels empresaris”, 
va dir Pérez.

Altres iniciatives. Un grup de veïns 
va impulsar la creació d’un piquet 
ciutadà per reforçar la mobilització 
del 29-M. El col·lectiu va promoure 
diverses trobades amb el teixit edu-
catiu i comercial per demanar la 
seva participació a la protesta. En el 

moment de tancar aquesta edició, 
el comitè local de vaga tenia previst 
fer una manifestació per diversos 
carrers del municipi coincidint amb 
la convocatòria d’aturada general.
Per la seva banda,  ERC presentava 
una moció al Ple de març, convocat 
el dia 28, en contra  de la reforma 
laboral. En un comunicat, els re-
publicans expliquen que la nova 
llei contribueix a “la destrucció 
massiva de l’ocupació, sobretot 
en col·lectius més vulnerables”. 
Segons ERC, la principal mesura 
per sortir de la crisi no és abaratir 
l’acomiadament, sinó dinamitzar el 
teixit empresarial i reactivar les pe-
tites i mitjanes empreses. La refor-
ma, en la seva opinió, “empobreix 
les classes treballadores, anul·la 
el diàleg social i augmenta la 
conflictivitat laboral”.
La coordinadora d’assemblees 
d’aturats, d’on forma part la plata-
forma local ‘Los lunes al sol’, també 
es va mostrar favorable a la parti-
cipació al 29-M perquè la reforma 
“accentuarà la crisi i destruirà 
més llocs de feina”.

Sílvia Alquézar | Redacció

Pérez (esquerra), s’adreça al públic en presència dels ponents de la xerrada que va oferir el PSC
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El diputat d’ICV-EUiA Joan Coscubiela, durant l’acte que va fer al Casa de la Vila sobre la reforma
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Notícies SOTERRAMENT
L’Ajuntament en ple consensua 
un escrit per reclamar el projecte 
al Ministeri de Foment

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
Elisabet González (CiU) detalla el full 
de ruta de la Regidoria d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat

pàg. 7

RESIDUS

El 80% dels mobles vells que recull la Brigada 
a la via pública han estat abandonats

La Brigada Municipal va reco-
llir durant el 2011 un total de 
607.390 quilos de mobles vells a 
la via pública, el 80% dels quals 
havien estat abandonats, és a dir, 
els veïns van deixar el material al 
carrer sense avisar l’Ajuntament, 
que ha fet nombroses campanyes 
de conscienciació entre la ciuta-
dania incidint en la importància 
d’utilitzar el servei. “Si es deixen 
els mobles vells enmig de la via 
pública es posa en perill la segu-
retat dels vianants, que es poden 
tallar amb un vidre o poden pa-
tir qualsevol altre accident”, co-
menta la regidora de Serveis Mu-
nicipals, M. Carmen Porro (PSC), 
qui demana a la ciutadania ser més 
cívica perquè també permetria un 
estalvi a les arques públiques. 

Des del departament de Serveis 
Municipals es prioritzen les truca-
des rebudes dels veïns perquè, tot 
i que només representen el 20% 
del total, “són els que ho fan 
bé”, explica el coordinador del 
servei, Juan Sánchez, qui recorda 
que la recollida es fa de dimarts a 
divendres, en horari de tarda, i els 

caps de setmana bàsicament per a 
emergències. Per dies, el de més 
treball per als quatre operaris de 
la Brigada és el dimarts, amb una 
mitjana de 4.000 quilos recollits.

Baixada. El nombre de tones reti-
rades durant el 2011 s’ha reduït en 
gairebé 140 respecte l’any anterior, 
una davallada que ja va començar 
al 2010 coincidint amb la intensi-
ficació de la crisi econòmica. “La 
gent s’ho pensa més alhora de 
canviar-se els mobles i això es 
nota”, apunta Sánchez. El rècord 
de mobles vells recollits es va pro-
duir l’any 2009, amb 820 tones. El 
tèlefon per sol·licitar el servei, que 
és gratuït, és el 935 642 815.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Montcada i Reixac continua amb la 
tendència a la baixa pel que fa a la 
generació de residus i l’increment 
del reciclatge. Durant el 2011, els 
veïns en van produir un total de 
12.923 tones –un 2,5% menys 
respecte al 2010–, el que suposa 
que cada habitant n’ha generat 
uns 378 quilos a l’any, segons les 
dades de l’adjudicatària del servei 
de recollida, FCC, i la Deixalleria 
Municipal. Pel que fa a la matèria 
orgànica, s’han recollit un total de 
2.500 tones, un 1,83% més que al 
2010. “La tendència és positiva 
però no podem baixar la guàrdia i 
hem de continuar fent pedagogia 
sobre la necessitat de fer un bon 

ús dels diferents contenidors”, 
ha manifestat la regidora de Ser-
veis Municipals, M. Carmen Porro 
(PSC). 

Per fraccions. Dels contenidors de 
matèria orgànica (marró) es van 
recollir 2.536 tones; de cartró i 
paper (contenidor blau) 826; d’en-
vasos (contenidor groc) 545; del 
vidre (verd clar) 390, i la fracció 
resta (contenidor verd fosc), que 
l’haurien de conformar únicament 
els residus no reciclables, conti-
nua sent la més nombrosa, amb 
8.018 tones recollides durant l’any 
2011. Tot i així, aquesta xifra s’ha 
anat reduint en els darrers anys, 

i enguany s’han recollit 700 tones 
menys que al 2009 | sd

Baixa la generació de deixalles i s’incrementa la recollida selectiva durant el 2011

Dos operaris de la Brigada Municipal traslladant mobles localitzats al carrer a la Deixalleria Municipal, situada a la Ferreria

Els operaris encarregats del servei van retirar al voltant de 600 tones de voluminosos al 2011, gairebé 140 menys que l’any anterior
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Aigües de Barcelona (Agbar) ha 
anunciat que no aplicarà la taxa de 
l’aigua a les famílies de l’Àrea Me-
tropolitana que cobrin la Renda 
Mínima d’Inserció, sempre i quan 
no superin els 100 litres de consum 
per habitant i dia. La mesura es co-
mençarà a aplicar al juny i la com-
panyia preveu beneficiar un total 
de 11.400 famílies. Per acollir-se a 
la bonificació, les famílies interessa-
des han de presentar i justificar la 
seva sol·licitud contactant directa-
ment amb Agbar | sd

Bonificacions 
en la taxa de 
consum d’aigua “La gent ara s’ho pensa 

més per canviar-se 
els mobles”, diuen els 
responsables del servei
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ENTREVISTA

“Farem campanyes de sensibilització per 
eradicar els tòpics sobre la immigració”
En el seu primer mandat com a regidora, Elisabet González (CiU) és la responsable de la Regidoria d’integració, Cooperació i Solidaritat
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Elisabet González (CiU) s’ha es-
trenat com a regidora en aquest 
mandat, assumint la responsabili-
tat d’un departament que treballa 
sobre el que denominem nova 
ciutadania, amb el principal ob-
jectiu d’integrar en el teixit social 
els veïns que han vingut de fora. 
Un dels reptes de l’edil és acabar 
de desplegar el Pla de Recepció i 
Acollida Municipal (PRAM).

Quins reptes s’ha fixat en matèria 
d’integració dels nouvinguts? 
Pretenem consolidar el PRAM i 
tots aquells serveis adreçats a que 
la població immigrant assoleixi  
el més aviat possible l’autonomia 
suficient per no dependre de 
l’administració pública. Totes les 
nostres accions en aquest sentit for-
men part del projecte ‘Construir 
l’entorn’, que acaba de ser inclòs al 
Banc de Bones Pràctiques de la Di-
putació de Barcelona, com a exem-
ple de desplegament de serveis cap 
als nouvinguts.
La Generalitat aprovarà en breu 
un nou reglament sobre estran-
geria. Afecta els ens locals?
Sí, el govern català delegarà en els 
consistoris algunes competències 
relacionades amb la primera aco-
llida. A partir d’ara, per obtenir 
l’informe d’arrelament que emet 
l’Ajuntament, l’interessat haurà 

d’acreditar un mínim de 90 ho-
res d’aprenentatge del català i 
conèixer les relacions laborals i 
la llei d’estrangeria. En aquest 
sentit, l’administració local haurà 
de destinar recursos per facilitar 
l’obtenció del certificat.
I ho hauran de fer en un context 
econòmic complicat.
El nostre departament no és una 
excepció i ha vist reduït el seu 
pressupost. 

Hem hagut de prioritzar i donar 
preferència als programes de capa-
citació lingüística, d’aprenentatge 
del català i el castellà i d’accés al 
món laboral. En l’actual context, 
els immigrants són un col·lectiu 
molt afectat per l’atur, perquè, ma-
joritàriament, són persones amb 
baixa qualificació que, a més, tenen 
dificultats per entendre l’idioma.
La crisi i la manca d’oportunitats 
laborals està provocant una re-
buig a la immigració? 
Sóc optimista i crec que en matèria 
d’integració estem avançant, però 
és cert que, en un context on es-

cassegen els recursos i les ofertes, 
la competència és més dura. No 
obstant, penso que molts veïns 
autòctons entenen ara millor la im-
migració perquè estan veient com, 
per tenir oportunitats laborals en 
aquests moments, algunes perso-
nes estan marxat a l’estranger, so-
bretot els joves.
De tota manera, no negarà 
que encara existeixen els tòpics 
sobre que els immigrants es 
queden el treball, els ajuts... 
Un dels projectes que volem posar 
en marxa aquest any és una cam-
panya de sensibilització i eradicació 
de tòpics vinculats a la immigració. 
Farem públiques les dades concre-
tes del municipi però puc avançar 
que, segons informes de gestió 
de Serveis Socials, la majoria dels 
ajuts es destinen a veïns nascuts a 
Montcada i Reixac. L’objectiu de 
la Regidoria no és només integrar 
la gent que ve de fora sinó també 
donar eines als autòctons per en-
tendre, respectar i acceptar la nova 
ciutadania.
Sobre Cooperació, com poden 
continuar treballant donada de 
disminució de recursos?
El pressupost destinat a aquest 
àmbit s’ha reduït i no podrem en-
gegar, en solitari, projectes de gran 
envergadura, però sí col·laborar 
amb iniciatives conjuntes amb al-
tres ens, especialment adreçades 

al codesenvolupament, que consis-
teix a implementar als països deno-
minats del Tercer Món accions que 
després es puguin autogestionar.
Quines accions hi ha previstes, 
a nivell local?  

Hem aprovat recentment el progra-
ma de sensibilització per al 2012 i 
farem especial incidència en el tre-
ball de conscienciació a les escoles 
i els instituts. En els darrers anys 
hem treballat també el tema dels 
Drets Humans, perquè els infants 
coneguin des de ben petits la cultu-
ra de la pau. També mantenim el 
contacte institucional amb Nahu-
lingo i La Paz Centro, ciutats d’El 
Salvador i Nicaragua agermanades 
amb Montcada.

Silvia Díaz | Can Sant Joan

“Crec que els autòctons 
ara entenen més els 
nouvinguts perquè 
gent nascuda aquí està 
marxant fora a treballar”

“Sobre cooperació i 
solidaritat, centrarem 
les nostres accions en 
l’àmbit educatiu”

Elisabet González al seu despatx, situat al Kursaal, edifici on la Regidoria d’Integració té la seu
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LÍNIA DE PORTBOU

L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i tots els portaveus muni-
cipals han consensuat un escrit 
que insta el Ministeri de Foment a 
complir els acords vigents sobre el 
soterrament de la línia de tren de 
Portbou al seu pas pel municipi, 
tenint també en compte que a la 
darrera reunió de la comissió de Fo-
ment, celebrada el 6 de març, tots 
els grups representats al Congrés 
van reconèixer que el projecte és 
prioritari. 
L’escrit demana la incorporació als 
pressupostos generals de l’Estat 
del 2012 –que es presenten el dia 
30– l’execució d’almenys el primer 
tram del projecte. El document rep 
també el suport de la Plataforma 
per al Soterrament Total i va ser 
ratificat al Ple de març, celebrat al 
tancament d’aquesta edició. 

Objectius. “La unió sense escletxes 
de totes les forces polítiques i de la 
ciutadania ha fet que el municipi 
camini plegat durant molts anys 
per fer el projecte”, diu l’escrit en-
viat a Madrid, que posa èmfasi en 
el fet que el soterrament suposaria 
la transformació total de la localitat. 
El consistori vol que Foment man-

tingui els compromisos adquirits 
en l’anterior mandat, segons els 
quals el soterrament es dividiria 
en cinc fases per poder facilitar el 
seu finançament. Durant el 2011 
s’han redactat i aprovat els projec-
tes constructius que afecten exclusi-
vament a Montcada i resta pendent 
l’assignació pressupostària.

Silvia Díaz | Redacció

Tots els grups municipals consensuen 
un escrit per reclamar el soterrament
L’objectiu és que el Ministeri de Foment inclogui una partida almenys per al primer tram

El primer tram del soterrament de la línia de Portbou inclou la part de via a tocar amb Can Sant Joan
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AJUNTAMENT

L’executiu al·lega que ha perdut la confiança en el tècnic

L’equip de govern cessa 
el coordinador general

L’equip de govern de l’Ajunta-
ment (PSC i CiU) va cessar el 22 
de març el fins ara coordinador 
general, Albert Barenys, qui va 
ser nomenat al juliol passat, càr-
rec que compaginava amb el de 
director de l’Àrea de Política Ter-
ritorial que ocupava des del 2006. 
Els motius pels quals s’ha pres la 
decisió, segons s’ha fet públic en 
un comunicat, han estat la neces-
sitat de reorganitzar en profundi-
tat l’Àrea de Política Territorial 
i dotar-la d’una major eficàcia i 
eficiència en la seva gestió. El go-
vern afegeix que hi ha hagut un 
“descens del nivell de confian-
ça envers Barenys en els últims 
mesos en constatar-se una falta 
reiterada d’actuació i d’opinió 
crítica davant d’assumptes de 
gran envergadura econòmica i 
d’interès municipal”, tot i no es-
pecificar cap afer en concret. 
Barenys ha fet saber a La Veu que 
no està d’acord amb els motius 
esgrimits pel govern, tot i respec-
tar la seva decisió. “Puc entendre 
que s’hagi perdut la confiança 
en mi, però no permetré que 
ningú intenti desprestigiar-me 
personal i professionalment”, 
ha indicat. Tot i així, l’exdirectiu 
no ha volgut entrar en polèmica. 
“Sempre respectaré l’especial 
relació de confiança que he 
tingut amb els polítics amb els 
quals he treballat”, ha dit.

Reaccions. Els grups municipals 
d’ICV-EUiA i el PPC, en sengles 
comunicats, han demanat explica-
cions al govern pel cessament de 
Barenys i han reiterat que mai van 
considerar necessària aquesta figu-
ra. “Cal que algun responsable 
del consistori doni explicacions 
del per què del seu nomena-
ment així com de la pèrdua de 
confiança en pocs mesos”, ha 
dit ICV-EUiA. 
La portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, també es qüestiona el cessa-
ment. “Potser ha comès l’error 
de portar la contrària a algú o 
de preocupar-se per la situació 
econòmica gravíssima que pot 
tenir l’Ajuntament si s’execu-
ten les expropiacions que hi ha 
pendents”, ha dit, en referència a 
les reclamacions fetes per les fir-
mes Tort i Foinvasa, que exigei-
xen al consistori el pagament de 
més de 10 milions d’euros.

Pilar Abián | Redacció
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Albert Barenys, en un acte públic

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Barcelona 
presentarà al seu Plenari municipal el dia 30 una propo-
sició destinada a potenciar la recuperació del Besòs com 
una de les prioritats de futur de la ciutat. El document –que 
es va donar a conèixer públicament el 27 de març, imat-
ge de la dreta– ha estat consensuat amb alcaldes d’altres 
municipis, com ara Montcada i Reixac, per on també 
passa el riu. María Elena Pérez ha expressat el seu suport 
a la iniciativa que inclou, com un dels punts d’execució 
del Pla proposat el soterrament de la línia de Portbou a 
l’alçada de la localitat per tal  d’aconseguir una millor rela-
ció del nucli urbà amb el Besòs. Altres punts de la propo-
sició són convertir el Consorci del Besòs en l’instrument de 

gestió del Pla Besòs, ampliant-lo a tots els municipis del 
territori i la regeneració del sector del Molinet-Bon Pas-
tor, mitjançant la construcció de noves façanes urbanes a 
Barcelona i Santa Coloma de Gramenet | PA
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> El PSC vincula el projecte a la recuperació del Besòs

07



8 2a quinzena | Març 2012Notícies08

>monogràfic

TANCAMENT DEL PRESSUPOST DEL 2011

En què ens hem gastat els diners el 2011
En aquest darrer ple del mes de març de 2012 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha tancat el 
pressupost general corresponent a l’exercici 2011. 
Aquest pressupost s’ha liquidat amb un superà-
vit de 1.491.971 euros i un romanent de tresore-
ria de 165.311 euros, fruit d’un treball rigorós i 
de cooperació entre totes les àrees municipals al 
llarg de l’any passat. El Consistori va fer un gran 
treball d’anàlisi exhaustiu de les necessitats de la 
ciutat i del funcionament intern de l’Ajuntament 
per tal d’ajustar-les al màxim. La disminució dels 
ingressos i la baixada a les aportacions de les 
administracions supramunicipals han obligat a 
l’Ajuntament a fer una previsió austera en el 2011, 
que ha prioritzat els serveis públics de qualitat 
sense augmentar la pressió fiscal. Aquest exercici 
que ara s’ha liquidat està basat en la transparència, 
el rigor i l’eficàcia i ha permès estalviar 1 milió 
d’euros respecte el pressupost 2010.

El pressupost 2011 s’ha fet
amb transparència, rigor i eficàcia
 
La prioritat de l’Ajuntament ha estat els serveis a 
les persones i s’ha fet un treball transversal a to-
tes les àrees de l’Ajuntament. El destí dels nostres 
diners durant l’any 2011 ha tingut com a prioritat 
l’àmbit territorial —sobretot en el manteniment 

d’equipaments, la via pública, la recollida de resi-
dus, entre d’altres—; en l’àmbit social el pressupost 
ha anat dirigit a continuar i millorar serveis desti-
nats a les persones més desafavorides —a través 
de Serveis Socials—, educació, les escoles bressol 
—que ha augmentat a causa de les retallades en 
aquest servei durant el 2011 per part de la Generali-
tat de Catalunya— cultura i esports...; pel que fa al 
sector econòmic, aquests diners han anat a parar a 
la promoció econòmica, comerç i gestió tributària; 
en l’àrea interna, ha anat destinat a la Policia Local, 
a noves tecnologies i a recursos humans; finalment, 
en Alcaldia, els diners s’han destinat, sobretot, per 
pagar el desenvolupament del Pla de barris, Mont-
cada Comunicació i la comunicació institucional.
Durant l’any 2011 l’Ajuntament va invertir 3,2 mi-
lions en actuacions que han permès la millora a la 
via pública —com la segona part del Pla d’Asfaltat 
on es van remodelar 35 carrers i la urbanització 
del passeig sobre la C-17— i la realització del Pla 
d’Estalvi i Eficiència Energètica. 
Pel que fa a l’endeutament, el Consistori ha acon-
seguit en un any de crisi econòmica disminuir 
l’endeutament a llarg termini en 341.000 euros 
respecte el 2010. Segons dades del Ministeri 
d’Hisenda, l’Ajuntament de Montcada i Reixac ocu-
pava aquell any el setè lloc de les administracions 
locals amb menys endeutament.

ÀREA ECONÒMICA
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

IMPULS DELS SERVEIS
El pressupost del 2011 ha anat 
destinat a potenciar els serveis més 
directe a la ciutadania

INVERSIONS A LA CIUTAT
L’objectiu ha estat invertir en el 
dia a dia  del municipi i millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania.

TERRITORI
Manteniment d’edificis municipals, 
Xarxa de clavegueram, Via pública, 
Parcs i jardins, Neteja viària,
Recollida de residus, Planejament, 
Medi ambient

SOCIAL
Serveis Socials, Dependència, 
Educació, Escoles bressol, Cultura i 
patrimoni, Salut, Esports,
Participació ciutadana, Dona i igualtat

ECONÒMICA
Gestió tributària, Cadastre, Compres, 
Promoció econòmica, Empresa,
Ocupació, Comerç

INTERNA
RR.HH, Organització,
Assegurances, Noves tecnologies, 
Seguretat ciutadana, Protecció civil

ALCALDIA
Pla de Barris, Comunicació
Institucional, Secretaria i Montcada 
Comunicació

30€

20€

25€

20€

5€

En què es gasta
per àrees?

Com estem, respecte els altres ajuntaments? 
ENDEUTAMENT

Deute viu consolidat (euros/habitant)

Capacitat d’endeutament (euros/habitant)

GRUP SIEM: 20 ajuntaments de les característiques de Montcada i Reixac
(1) Dades de la Diputació de Barcelona

MONTCADA I REIXAC

526,80 euros

633,90 euros

GRUP SIEM (1)

646,00 euros

460,93 euros

Un any més volem passar comptes amb tots els ciuta-
dans i ciutadanes de Montcada i Reixac. És un exer-
cici de transparència en la gestió dels diners públics 
que la ciutadania posa a les nostres mans perquè els 
gestionem amb austeritat i eficàcia al servei de tothom.
A partir d’aquest any, les dades econòmiques de la 
liquidació dels pressupostos les penjarem a la web de 
l’Ajuntament perquè puguin ser consultades en qual-
sevol moment. 
Es dedueix de la liquidació dels comptes de l’any 2011 
que el govern municipal ha fet els deures. Hem estat 
rigorosos amb els recursos econòmics seguint el pro-
cés iniciat l’any passat per simplificar i reestructurar 
l’organització de l’ajuntament. Hem iniciat la liquidació 
de la empresa pública Montcada Optima, S.A. Hem fet  

una reducció dràstica dels càrrecs de confiança, pas-
sant de 5 a 3, optimitzant els recursos humans de to-
tes les àrees internes i els seus organismes autònoms. 
Hem reduit la despesa de tots els serveis externs de 
l’Ajuntament i hem adequat les partides pressupostà-
ries de serveis impropis a les subvencions reals de les 
altres administracions.
En definitiva, l’any 2011 ens hem gastat en despeses 
d’estructura 1.000.000 d’euros menys que l’any 2010.     
Tot per no limitar la nostra capacitat d’inversió a la ciu-
tat. En temps de crisi cal donar resposta a les neces-
sitats de la gent potenciant la prestació dels serveis 
públics a la ciutat. És el nostre repte i el nostre com-
promís. I ho farem, com sempre, amb transparència, 
rigor i eficàcia. 

JOAN MARESMA, PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

Passem comptes 2011

Per cada 100 euros

Ingressos totals + 40.347.694 euros

Despeses totals - 38.855.723 euros

Superàvit 2011
+ 1.491.971 euros
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El CAP de la zona centre no acollirà 
cap ambulància en horari nocturn 
El SEM ha comunicat a l’ajuntament que aquesta mesura podria provocar malentesos

Finalment no hi haurà cap am-
bulància al CAP de Jaume I en 
horari nocturn perquè, segons el 
Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM), “aquesta mesura podria 
provocar malentesos ja que el 
servei es gestiona des del 061 i no 
funciona com un taxi”. Així ho ha 
anunciat el govern municipal en un 
comunicat que va fer públic en res-
posta a les peticions de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Mont-
cada i Reixac (Favmir), reclamant 
l’ambulància que el govern va 
anunciar al novembre. Actualment, 
el polígon de la Ferreria acull una 
base d’ambulàncies que, segons ha 
explicat el SEM al govern, “fa que 
el temps de resposta a Montcada 
estigui per sota de la mitjana de 
Catalunya”. 

Reivindicacions. La Favmir, per la 
seva banda, continua amb les seves 
accions reivindicatives. El darrer 
acte tenia lloc el 28 de març –al 
tancament d’aquesta edició– amb 
una concentració davant la Casa 

de la Vila coincidint amb el Ple 
ordinari, que s’avançava un dia 
amb motiu de la vaga general. El 
20 de març, una representació del 
col·lectiu va lliurar al registre de 
l’Ajuntament un total de 1.800 re-
clamacions ciutadanes, demanant 
el retorn del servei d’urgències 
nocturnes al CAP de la plaça Lluís 
Companys. “Volem mostrar a 
l’Ajuntament que hi ha més gent 
que vol la recuperació del servei 

a més de les que acostumem a 
manifestar-nos els dijous”, ha 
explicat el president de la Favmir, 
Antonio Cera. Després de regis-
trar els documents a Montcada, el 
col·lectiu va fer aquesta mateixa 
acció a la seu del Servei d’Atenció 
Primària del Vallès Occidental, 
situat a Sant Cugat. El dia 22 va 
haver una manifestació pels carrers 
del centre, a la qual van participar 
unes 150 persones.

Silvia Díaz/Laura Grau | Montcada

SANITAT PÚBLICA
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Concentració davant l’ambulatori de Jaume I, minuts abans d’iniciar la marxa del dia 22

 

> Retirats 670 quilos de deixalles del riu Ripoll
Una quinzena de voluntaris va participar el 24 de març a la recollida de residus 
de la llera del Ripoll en el marc de la campanya ‘Fem dissabte’ organitzada per 
Acer i Projecte Rius amb la col·laboració l’Ajuntament i Protecció Civil, al tram 
a tocar amb La Salle. En total es va recollir 670 quilos de deixalles, amb mate-
rials de tota mena–a la imatge, els voluntaris amb els residus recollits– que es 
va traslladar a la Deixalleria. “Hem netejat un tram del riu i hem contribuït a 
conscienciar la ciutadania de la necessitat d’evitar que els residus arribin al 
mar”, ha dit Manuel Gómez, de l’organització | PA

> Control de les sortides en transports escolars
Els 11 centres escolars de primà-
ria de Montcada i Reixac han sol-
licitat a la Unitat de proximitat de 
la Policia Local les inspeccions dels 
autocars amb els quals fan sortides 
i excursions. En els dos trimestres 
del curs vigent, els agents han dut 
a terme un total de 56 inspeccions 
de transport escolar en les quals 
es comprova la documentació, les 
condicions tècniques de l’autocar i les condicions psicofísiques dels con-
ductors han estat les correctes | LR
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VIA PÚBLICA

El pla d’asfaltat que l’Ajuntament 
posarà en marxa pròximament té 
com a objectiu millorar una de-
sena de carrers del municipi que 
a hores d’ara es troben en mal 
estat. Els serveis tècnics munici-
pals s’han encarregat de decidir 
els vials a arranjar, en funció de 
l’estat actual del ferm. L’actuació 
serà més intensa als carrers Ca-
mèlies i Petúnies del barri de Can 
Cuiàs, on caldrà sanejar la base i 
col·locar-hi dues capes d’asfaltat. 
La resta de carrers triats dins 
del projecte són Girona, al Pla 
d’en Coll; Guillem de Montcada 
i Quarters, de la Font Pudenta; 
Francesc Layret i rambla dels Pa-
ïsos Catalans, a Montcada Nova, 
Bogatell i Vilanova, de la zona 
centre, i Torrent de la Verdague-

ra, al barri de Terra Nostra. Una 
vegada decidits els vials, el pro-
cés continuarà ara amb la licita-
ció per tal d’adjudicar les obres, 
amb un pressupost aproximat de 

150.000 euros. Segons les previ-
sions municipals, una vegada en-
carregada l’actuació, el treballs 
començarien cap al maig,  a Can 
Cuiàs. 

Silvia Díaz | Redacció

El carrer Vilanova, a la zona centre, és un dels vials inclosos al projecte municipal d’asfaltat del 2012
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El nou pla d’asfaltat arranjarà una 
desena de carrers del municipi
Els dos vials on l’actuació serà més intensa són Camèlies i petúnies, a Can Cuiàs

 

> CiU reprèn la campanya de visites als barris
Els cinc regidors de CiU visitaran periòdicament els barris per explicar la seva 
gestió i per recollir les inquietuds veïnals. La campanya ‘De tu a tu’, que es va 
iniciar al maig del 2011, es va reprendre el 22 de març a Mas Rampinyo –imat-
ge. El portaveu de la coalició, Joan Maresma, va transmetre als assistents un 
missatge d’optimisme assegurant que l’últim trimestre de l’any l’Ajuntament no 
tindrà els actuals problemes de liquidesa. La resta d’edils de CiU va fer una re-
passada als principals objectius de les seves regidories i va donar explicacions 
sobre temes que afecten la localitat | PA

OBRES

Bona part del projecte es finançarà amb fons del pUOSC

La reforma del carrer Carril, 
en exposició pública

La Junta de Govern Local va apro-
var el 20 de març el plec de condi-
cions –que es troba en procés d’ex-
posició pública per a la presentació 
d’al·legacions– per contractar una 
empresa que s’encarregui de les 
obres de millora del carrer Carril 
de Can Sant Joan. “L’objectiu és 
urbanitzar totalment el vial, eli-
minar la vorera al costat de la via 
i generar més places d’aparca-
ment”, ha destacat el president de 

l’Àrea de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC). El pressupost de li-
citació dels treballs és de 127.000 
euros i el Pla Únic d’Obres i Ser-
veis (PUOSC) de la Generalitat 
en finançarà la meitat.
El projecte de reurbanització pre-
tén dotar el carrer d’una millor ac-
cessibilitat i de més places d’apar-
cament, passant de les 56 actuals, 
situades en línia, a 82, en semibate-
ria. El pla contempla la col·locació 
d’una trentena d’arbres més.

Silvia Díaz | Redacció
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Una de les voreres del carrer Carril dóna directament a la via del tren de Portbou

> Les habilitats socials, al pròxim ‘Anem per feina’
La Regidoria de Dona i Igualtat organitza per als dies 17 i 24 d’abril un taller 
sobre habilitats sociolaborals, en el marc del programa ‘Anem per feina’, 
adreçat a donar suport les dones en la recerca de feina. L’activitat tindrà lloc 
a la Casa de la Vila, de 9.30 a 12h. Per fer la inscripció s’ha de contactar 
amb l’Oficina d’Atenció a la Dona, situada també a la Casa de la Vila | sd
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Un incendi va cremar parcialment el 24 de març el magatzem de pintures de l’empresa Imago Grup, ubicat al po-
lígon del Pla d’en Coll (imatge). El foc es va iniciar cap a les 11.10h i va provocar una gran columna de fum visible 
a quilòmetres de distància. Agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra van tallar el trànsit al voltant de la 
factoria mentre una dotzena d’unitats dels Bombers extingia les flames. L’incendi va quedar controlat en menys d’una 
hora i, tot i que en el moment en què es va iniciar havia treballadors a l’interior de la nau, aquests van ser desallotjats 
i no va haver cap dany personal | PA
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> Incendi a l’empresa Imago grup, al Pla d’en Coll

> L’Asdem organitza una visita a Lafarge 
L’associació d’empresàries i directives Asdem organitza una visita guiada a 
les instal·lacions de la cimentera Lafarge el próxim 26 d’abril, oberta a totes 
les dones interessades a assistir-hi. La sortida és gratuïta però s’ha de con-
firmar assistència abans del dia 20, al correu asdem@asdem.cat. El punt de 
trobada és l’accés a la fàbrica, a les 10.45h | sd
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EDUCACIÓ PÚBLICA
La comunitat educativa 
continua les accions en 
contra de les retallades

pàg. 12pàg. 13

NOVA CAMPANYA
El Centre de dia organitza 
activitats per vincular-se al 
teixit social del municipi

Cada dia, de dilluns a divendres, 
Dolores Ginés recorre a peu el 
camí des del seu domicili, al carrer 
Carrerada, fins a l’Escola d’Adults, 
a Cant Sant Joan, on va començar 
a estudiar als 69 anys, després de 
jubilar-se –és vídua des dels 43 
anys– i per recomanació d’una 
amiga. Ara en té 85 i ha descobert 
tot un món a través dels llibres i 
l’aprenentatge. “Recomano tot-
hom que vingui a estudiar, per 
a mi l’Escola ha estat un gran 
descobriment; crec que, fins i tot, 
tenir el cap ocupat amb les lec-
tures i els deures ha fet que vagi 
molt menys al metge”, explica 
aquesta veïna, que quan va comen-
çar a anar a l’Escola d’Adults llegia 
i escrivia amb dificultat i ara diu 
que està ‘enganxada’ als estudis.

Als 58 anys, Herminia Blanco, que 
ara en té 64, va fer-se voluntària 
de Creu Roja, l’única de la família 
que encara no ho era. “Hi ha qui 
li agrada anar als Casals, jo, en 
canvi, em trobo molt a gust te-
nint cura de la gent que necessita 
atenció”, explica aquesta veïna de 
Terra Nostra que va decidir entrar 
a l’ong quan va morir la seva mare. 
En aquests moments, té assignat un 

servei setmanal d’acompanyament 
d’una veïna de Mas Rampinyo, 
de 85 anys, afectada d’alzhèimer. 
Cada dilluns a la tarda, durant 
una hora i mitja, Herminia acom-
panya la senyora Maria. Si fa bon 
temps, passegen pel carrer, i si no, 
es queden a casa dibuixant. La col-
laboració d’Herminia suposa un 
respir per a la família, que té altres 
membres dependents.

Lleure i formació. Després de tota 
una vida treballant, Julián Muñoz, 
de 70 anys, va decidir ocupar el seu 
temps lliure en activitats que no ha-
via tingut oportunitat de fer abans. 
“He treballat des de petit i ara 
miro la jubilació com una etapa 
per fer coses noves”, apunta aquest 
veí, usuari habitual del Casal de la 
Mina, on fa teatre i rondalla, i amb 
esperit reivindicatiu. Cada setma-
na, participa a les manifestacions 
a favor de la sanitat pública que 
convoca la Favmir.
Maribel Palma, de 64 anys, té ocu-
pats tots els dies de la setmana amb 
formació i lleure. Els dilluns i els 
dimarts, a l’Alzina, i els dimecres, 
al Casal del parc Salvador Allen-
de, imparteix classes de puntes de 
coixí i els dijous i divendres, com 
a alumna, fa classes de pintura i 
de balls en línia. Cada diumenge, 
balla country a Cerdanyola i també 
és una de les conductores del pro-
grama ‘Veus de dona’, de Montcada 
Ràdio. “Quan arriba la jubilació, 
pots emprar en tu el temps que 
abans has dedicat a la feina”, opi-
na aquesta veïna de Terra Nostra.

GENT GRAN

Silvia Díaz | Montcada

Envelliment actiu, qualitat de vida
Quatre veïns del municipi expliquen com, amb la jubilació, aprofiten el seu temps per formar-se, fer activitats de lleure o tasques solidàries

Herminia Blanco, a l’esquerra, visita cada dilluns la senyora Maria, veïna de Mas Rampinyo

La maduresa és una 
bona oportunitat per 
portar a la pràctica el 
que no hem pogut fer 
durant la vida laboral
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Julián Muñoz, a l’esquerra, durant una assaig amb els companys del grup de rondalla, a la Mina

El 2012 ha estat declarat any europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat 
entre generacions, amb l’objectiu de promoure un procés saludable i creatiu 
en aquesta etapa de la vida. a Montcada, aquesta filosofia fa anys que la 
practiquen multitud de veïns que, una vegada arribats a la jubilació, han 
decidit dedicar el seu temps a enriquir-se personalment o a ajudar els altres, 
a través de la formació, el lleure o la cooperació. L’ajuntament, per la seva 
banda, també treballa en el pla director de la gent gran.

Maribel Palma fa el programa ‘Veus de dona’

Dolores Giner, davant l’Escola d’Adults

Molta gent gran assegura que la informàtica és la 
seva assignatura pendent. Miguel Rodríguez –en 
primer terme, a la imatge–, fa un parell d’anys 
que va començar a formar-se en correu elec-
trònic, Internet i xarxes socials. “Ara parlo més 
sovint amb un germà que viu al Brasil i m’estal-
vio diners en telèfon”, explica aquest usuari del 
Casal de la Mina. Les tres entitats de gent gran 
–La Mina, Gent Gran Activa i Gent Gran MiR– fan 
tallers per ensenyar els més grans de 60 anys a 
utilitzar les noves tecnologies, amb classes a la 
Mina, la Casa de la Vila, la Biblioteca Elisenda i el 
Centre Cívic l’Alzina, en diferents horaris, que es 
poden consultar contactant amb els Casals  | sd

> gent gran 2.0
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ATENCIÓ A LA GENT GRAN

El Centre de dia promou activitats 
per donar-se a conèixer al municipi

La direcció del Centre de dia de 
Montcada i Reixac ha posat en 
marxa un programa per tal de 
donar a conèixer els recursos i el 
treball que aquest servei ofereix a 
la gent gran de la població. “Vo-
lem fer difusió del centre, vin-
cular-nos a la xarxa social del 
municipi i arribar a gent que 
potser encara no sap que dispo-
sa d’aquest servei”, ha destacat la 
directora del Centre de dia, Maria 
Torres. Amb aquest objectiu, el 27 
de març l’infermer Alejandro Pie-
dras va oferir una xerrada sobre 
la vinculació entre l’alimentació i 
la tensió arterial, dins d’un cicle 
de conferències de caire tècnic so-
bre els recursos disponibles per a 
la gent gran. 
El 30 de març, Montcada Ràdio 
(104.6fm) oferirà el primer de tres 
programes per divulgar aquest 
servei, amb el títol ‘Centres de dia, 
una opció per a la gent gran’. El 
primer espai s’emetrà després de 
l’informatiu Montcada Notícies (a 
les 13 i les 19h) i inclou entrevis-

tes amb la directora del Centre, 
l’educadora social Marta Miguel i 
l’auxiliar Montse Puig.

serveis. El Centre de dia de Mont-
cada i Reixac està ubicat al mateix 
edifici del Casal de Gent Gran, al 
Parc Salvador Allende. Depèn del 
departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat i actual-
ment el gestiona la cooperativa 

Suara. El servei obre de dilluns a 
divendres, de 8 a 20h, i ofereix as-
sistència i activitats per mantenir la 
persona activa a nivell físic i cogni-
tiu. En aquests moments, el Centre 
té 16 places i 17 usuaris, ja que dos 
d’ells van a mitja jornada. El per-
fil de beneficiari és el de persona 
gran, amb una elevada dependèn-
cia i afectat per diverses malalties 
físiques i psíquiques.

Les responsables del servei han programat xerrades i diversos programes de ràdio

L’infermer del Centre de dia, Alejandro Piedras va oferir uan xerrada oberta a tothom el dia 27 
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Silvia Díaz | Montcada Nova

La Regidoria de Salut Pública i 
Consum posarà en marxa l’11 
d’abril un nou servei especialitzat 
en consum, que tindrà com a seu 
l’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (Omic), situada 
a la Casa de la Vila (Major, 32). 
L’atenció la prestaran els advocats 
de la Unió de Consumidors de Ca-
talunya, el segon dimecres de cada 
mes, de 16 a 18h, i funcionarà amb 
cita prèvia. Els tècnics municipals 
derivaran als advocats aquelles 
consultes i reclamacions que, una 
vegada han arribat a l’Omic, consi-
derin que requereixen un grau més 
d’especialització, relaciondes amb 
qüestions jurídiques, els serveis 
bancaris, els contractes de lloguer, 
les compravendes d’immobles, les 
pòlisses d’assegurances i temes vin-
culats a les comunitats de veïns.  

50è aniversari. El 15 de març 
d’aquest any es va celebrar el 
50è aniversari del Dia del consu-
midor. L’expresident dels Estats 
Units John F. Kennedy va ser 
qui va establir aquesta data per 
commemorar l’efemèride.

L’Omic estrena 
l’11 d’abril
un nou servei 
sobre consum
Silvia Díaz | Redacció

Les escoles bressol públiques, 
concertades i privades de Mont-
cada i Reixac iniciaran a mitjan 
d’abril les portes obertes per tal 
que les famílies interessades cone-
guin les instal·lacions i el projecte 
educatiu de cada centre cara el 
procés d’inscripció, que enguany 
anirà del 7 al 18 de maig, mentre 
que el sorteig de places serà el 30 
del mateix mes i la matriculació, 
de l’11 al 15 de juny. El primer 
centre que farà la visita guiada 
serà l’escola privada Disney, si-
tuada al Pla d’en Coll, el pròxim 
12 d’abril (17.30h). 

Resta de centres. Totes les por-
tes obertes a les llars d’infants 
de titularitat municipal seran a 
les 17.30h i el calendari és el se-
güent: Mitja Costa (Terra Nos-
tra), 17 d’abril; Can Casamada, 
el 18; Font Freda, el 25, i Camí 
del Bosc (Can Cuiàs), el dia 26. 
L’escola concertada Les Tres 
Bessones (Can Sant Joan) oferirà 
la jornada amb les famílies el 24 
d’abril, a les 17.30h, i Xics La Sa-
lle, el dia 25, a les 18h.

Les escoles 
bressol obren 
portes cara la 
preinscripció
Silvia Díaz | Redacció

Compro. Tebeos antics, còmics de superhe-
rois, manga, àlbums de cromos i joguines en 
general. Tel. 630 930 616.
En venda. Urgeix vedre casa al Pla d’en Coll. 
Molt bona zona. Hipoteca com un pis. Té 3 
plantes + golfes, per entrar a viure, només 
pintar. Informa’t al 650 921 144 o bé al 935 
647 663.
Lloguer. Local al costat de la plaça de 
l’Església. Tel. 625 599 938.
En venda. Plaça de pàrquing al costat de 
l’Ajuntament. Tel. 617 923 493.
Venta o alquiler. Con opción a compra. Áti-
co en Santa Perpétua con 2 habitaciones y 
terraza. Precio: 100.000 euros. Tel: 615 958 
744. 
Se vende. iPhone 4S 16GB de Apple. Color 
negro. Nuevo. Sin estrenar. Libre (aunque in-
cluye tarjeta Movistar). Cargador. Auriculares. 
Cable USB.Precio: 400 euros. 
Se alquila. Furgoneta Renault Traffic en muy 
buen estado, con baca. 300 euros/mes. In-
cluido seguro, revisiones, etc. Posibilidad de 
alquiler diario. Tlf. al 93 278 84 85.
Nou grup d’amics del Vallès. Si tienes de 
40 a 55 años, amplía tu grupo de amigos. 
Cenas en Montcada. Tel. 637 782 118.
Se venden. 4 sillas de peluquería seminue-
vas por 800 euros (negociables). Tlf. 691 075 
030.
Es venen. Dues places de pàrquing per a 
vehicles petits o motos i remolcs a Mas Ram-
pinyo. Preu econòmic. Tel. 691 077 039.
Se venden. Plazas de aparcamiento en la 
carrer Anselm Clavé, una doble y la otra in-
dividual. Tlf. 670 226 549. 
Se ofrece. Señorita para servicios a la tercera 
edad, en residencias o domicilios. Con expe-
riencia, título de auxiliar de geriatría y conoci-
mientos de enfermería. Tel. 676 806 645.
Se ofrece. Caballero de 52 años, padre de 
familia numerosa para trabajo de carretillero, 
camarero o vigilante de seguridad. Tel. 648 
194 337.
En aquiler. Local de 85 m2 en Font Pudenda, 
muy soleado, persianas eléctricas, toldo, sue-
lo de parquet, aseo, patio y una habitación. 
Buen precio. Tel: 607 256 454.

anuncis gratuïts                                    
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat

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



132a quinzena | Març 2012 Societat

ar
Xi

u
/s

íl
vi

a 
al

Q
u

Éz
ar

Famílies i mestres es 
concentren a favor de 
l’ensenyament públic

NO A LES RETALLADES

Els manifestants denuncien una davallada de la qualitat docent
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Una cinquantena de persones, de-
safiant la pluja, es va concentrar 
el 21 de març a la tarda davant la 
Casa de la Vila en protesta per les 
retallades en educació. Els mani-
festants eren mestres, pares, mares 
i alumnes de centres educatius de 
Montcada i Reixac, convocats pels 
sindicats de l’ensenyament.
Una profesora de l’escola Font 
Freda, Alicia Martín, va ser 
l’encarregada de llegir un manifest 
en què es demanava a les famílies 
el seu suport davant la disminució 
de recursos invertits per part de 
la Generalitat en l’ensenyament 
públic. “Els professionals de 

l’ensenyament estem amoïnats 
per l’escalada de retallades, que 
va en detriment de la qualitat 
de l’ensenyament i, per això, us 
convidem a exigir amb nosaltres 
l’educació a què els vostres fills i 
filles tenen dret”, va llegir la porta-
veu del professorat. 
L’acció formava part del programa 
que està duent a terme la comu-
nitat educativa a Montcada per 
reivindicar l’ensenyament pú-
blic. El 15 de març, alumnes de 
l’institut Montserrat Miró van 
lluir samarretes reivindicatives 
durant la trobada de korfbal 
d’alunmes de secundària que va 
tenir lloc a Cerdanyola.

Sílvia Alquézar | Montcada

La professora del Font Freda Alicia Martín va ser l’encarregada de donar lectura al manifest

La FAMPA expressa el seu malestar 
per la decisió del govern autonòmic

La Federació de Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) 
ha rebut amb indignació la posi-
ció del govern de la Generalitat 
d’aturar la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) per tornar a im-
plantar la sisena hora a les escoles 
públiques. La FaPaC ha demanat 
a la mesa del Parlament que re-
consideri la seva decisió perquè 
la iniciativa es va presentar abans 
d’aprovar els pressupostos del 
2012 i el govern hauria d’haver 
fet les previsions oportunes per 
incloure la proposta. D’altra ban-
da, la Federació assegura que la 
recuperació de la 6a hora no su-
posaria un augment de la despesa 
per aquest any tal i com afirma el 

govern, ja que seria una mesura a 
aplicar cara al curs vinent. 

Reacció local. La recollida de 
signatures en el marc de la ILP 
es va iniciar al febrer després de 
més de 200 fedetaris d’arreu de 
Catalunya, entre els quals hi ha 
mitja dotzena de representants 
de les AMPA de Montcada i 
Reixac, anessin al Parlament a 
signar i recollir la documentació 
necessària per donar legalitat al 
procés. D’aleshores ençà se n’han 
sumat més de 15.000 firmes, cen-
tenars de les quals s’han obtingut 
al municipi. “Les AMPA estem 
fent un esforç dedicant hores a 
aquesta campanya des del con-
venciment que els nostres fills i 

filles es mereixen una educació 
de qualitat i aquest decisió ens 
sembla ben bé una presa de 
pèl”, han manifestat fonts de la 
FAMPA, que han expressat el seu 
suport a totes les accions que, a 
partir d’ara, determini la FaPaC. 
De moment, la Federació ha presen-
tat al·legacions a la Mesa del Parla-
ment perquè reconsideri la seva de-
cisió entenent que és incompatible 
amb el dictamen emès el passat 29 
de novembre, quan es va admetre 
a tràmit la ILP. La presidenta de la 
FaPaC, Imma Fuyal, ha destacat 
que l’entitat “està oberta al diàleg” 
però arribarà “on calgui” per de-
fensar l’escola pública de qualitat 
utilitzant “tots els mecanismes le-
gals necessaris”.

Silvia Alquézar | Redacció

Des del febrer, s’han recollit al municipi més de 1.000 signatures a favor de la 6a hora

Veïns de Montcada i Reixac signant a favor de la ILP per la igualtat d’oportunitats en l’educació pública que promou la FaPaC

SUSPESA LA ILP PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA
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Una cercavila, una gimcana i una nit 
d’havaneres per reclamar l’institut 

L’AMPA de l’institut de secundària 
Montserrat Miró organitza els 
dies 30 i 31 de març actes de caire 
lúdic i reivindicatiu per reclamar 
la construcció del nou edifici de 
l’equipament cara el 2013. Aques-
tes accions donen continuïtat al 
programa que l’entitat vol fer al 
llarg dels pròxims mesos per ins-
tar la Generalitat a fer realitat el 
centre, que va arrencar a princi-
pi de febrer amb una jornada de 
portes obertes a les instal·lacions, 
que va ser força participativa 
i va comptar amb el suport del 
govern local, regidors de tots els 
grups municipals i de diputats 
al Parlament de Catalunya. Els 
assistents van comprovar en pri-
mera persona les deficiències de 
les instal·lacions, ubicades en un 
edifici que ha quedat obsolet.

Programa. Per a aquests actes, 
l’AMPA té el suport de diverses 
associacions. Els Diables de Can 
Sant Joan oferiran una cercavila 
el dia 30, amb la col·laboració 

de l’Assemblea de Joves, el Ca-
sal Popular El Brot i l’Associació 
d’escoltes El Turó. El recorregut 
arrencarà a les 19.30h al carrer 
Major cantonada amb Bogatell i 
continuarà per tot l’eix central fins 
al pont dels Hermanos, la rambla 
dels Països Catalans i el complex 
Montcada Aqua fins a l’institut, 
al carrer Carrerada. Una vegada 
la comitiva arribi al punt final, es 
llegirà un manifest reivindicatiu 
i, a continuació, l’Esplai Sesa ofe-
rirà una gimcana nocturna, fins 

a les 22.30h, aproximadament. 
L’endemà està prevista una can-
tada d’havaneres amb el grup 
montcadenc L’Espingari, amenit-
zada amb rom-cremat, que tindrà 
lloc a les 20.30h, davant del pa-
velló Miquel Poblet. 
“Agraïm molt sincerament la 
col·laboració de totes les perso-
nes, les entitats i els veïns que, 
a títol individual, donen suport 
a les accions reivindicatives”, 
ha indicat l’AMPA de l’institut  
Montserrat Miró.

Silvia Díaz | Redacció

Les activitats lúdiques i reivindicatives es faran entre els dies 30 i 31 de març

Alumnes de l’institut, amb una pancarta reivindicativa durant la festa celebrada al febrer
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Suport als joves a l’hora 
de decidir el seu futur

MOSTRA D’ENSENYAMENT

El saló es podrà visitar a Can Tauler, del 13 al 25 d’abril
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Personal tècnic oferirà assessora-
ment i orientació personalitzada 
als joves que del 13 al 25 d’abril 
s’acostin a l’Espai Jove Can Tauler 
(Balmes, 16), amb motiu de la Mos-
tra d’Ensenyament, que organitza 
la Regidoria d’Infància i Joventut. 
En horari de matí, l’activitat se 
centrarà en els alumnes de se-
cundària, amb visites i sessions 
programades per als instituts, ta-
llers i tastets d’oficis. A la tarda 
funcionarà el servei d’assessoria 
de l’estudiant i l’autoconsulta, de 
dilluns a divendres, de 17.30 a 
20.30h. L’últim dia, la Casa de la 
Vila acollirà la cloenda amb una 
xerrada per a les famílies amb el 
nom ‘Aconsellem els nostres fills 
sobre els possibles itineraris. Què 
podem fer després de l’ESO i del 
batxillerat’, a les 18.30h.

Contingut. La Mostra oferirà als 
estudiants opcions d’educació pos-
tobligatòria, com els programes 
de qualificació professional inicial, 
els batxillerats, els cicles forma-

tius de grau mig i superior, els en-
senyaments artístics i els d’esports, 
els d’idiomes així com estudis no 
reglats, les proves d’accés a la 
universitat per a més grans de 
25 anys i el programa docent de 
l’Escola d’Adults. Can Tauler tam-
bé acollirà l’exposició ‘I després de 
l’ESO, què?’ durant els dies que 
duri el saló. Per a més informació 
es pot enviar un correu electrònic 
a l’adreça cantauler@montcada.org o 
consultar el web www.mirjove.cat. 

Silvia Díaz | Redacció

Participants a la Mostra de l’edició del 2011

La diplomada en Magisteri i coaching personal Roser 
Sellés oferirà el 12 d’abril una xerrada sobre com la 
intel·ligència emocional pot ajudar els fills a preparar-
se per al dia de demà, a la Casa de la Vila (18.30h), 
en el marc de l’Escola de Mares i Pares (Empa), que 
promou la Federació d’AMPA. Aquest sistema pretén 
que la gent reconegui les seves emocions i les dels 
altres per tal de poder gestionar-les segons el context 
i en funció del que es vulgui aconseguir. La conferèn-
cia s’adreça a famílies amb fills matriculats a tots els 
cursos, des de P-3 fins a batxillerat. D’altra banda, el 
21 de març va tenir lloc un taller sobre l’educació a 
través del joc, adreçat a famílies amb fills petits –a la 
imatge. La dinamitzadora era Montse Castellà, la res-
ponsable del taller ‘Anima’t’, que la Regidoria d’Edu-
cació ofereix fa més de 10 anys al municipi | sd

> Com fer servir la intel·ligència 
emocional per educar els fills

sí
lv

ia
 a

lQ
u

Éz
ar

ACTE REIVINDICATIU

Tenir formació, element 
bàsic per trobar feina

TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

Màrius Martínez parla de les estratègies a seguir pels joves
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Tenir els estudis bàsics per 
exercir una professió, capacitat 
d’adaptació al canvi i una bona 
xarxa de relacions són elements 
imprescindibles per aconseguir 
feina. Aquest és el missatge que el 
professor d’orientació professional 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) Màrius Martí-
nez va oferir a l’Auditori el 27 de 
març a la xerrada ‘Com afrontar 
la transició escola-treball en temps 
de crisi’, convidat per la platafor-
ma local del Dispositiu Local de 
Transició Escola Treball (Diltet). 
El ponent va parlar de l’actual la 
situació econòmica i social abans 
de referir-se als aspectes que han 
de tenir en compte els joves o qual-
sevol persona que vulgui inserir-se 
en el mercat laboral. “El canvi 
que s’està produint no és con-
juntural és estructural, res no 
tornarà a ser com abans i hem 
de saber adaptar-nos”, va dir. 
En aquest sentit, Martínez va des-
tacar la importància d’estar ben 
informat i ben connectat a través 
de xarxes socials i al teixit associa-

tiu. “Estar en atur no significa 
quedar-se a casa contràriament 
hem d’estar més actius que mai 
i fer-nos visibles”, va dir. El po-
nent també va animar els assis-
tents a no deixar-se arrossegar 
per la “cultura de la queixa”. 
“Deixem de pensar que no hi 
ha res a fer i pensem què podem 
fer? Hem d’afrontar els proble-
mes, rebel·lar-nos, si convé, i 
sobretot no tenir por al fracàs 
perquè equivocar-nos forma 
part del nostre aprenentatge”, 
va concloure. L’acte va ser pre-
sentat per la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), qui va lloar la 
tasca que fa el dispositiu Diltet al 
municipi en suport als joves que es 
volen inserir al món laboral.

Pilar Abián | Montcada

Martínez, durant la seva intervenció
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> Xerrada sobre la regulació del treball a la llar
La Regidoria d’Integració, Cooperació i Solidaritat oferirà el 4 d’abril una xerra-
da sobre la regulació laboral de les persones que es dediquen al treball a la 
llar, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2012. L’acte tindrà lloc al Kursaal 
(Masia, 37), a les 9.30h, i s’emmarca en el projecte ‘Construir l’entorn’, del 
departament municipal, i del Pla d’Igualtat Dona-Home de l’Ajuntament. La 
conferència la farà la cap tècnica de Dona i Igualtat, Caterina Olid | sd

> Tercer mercat d’intercanvi a Can Cuiàs
Les xarxes d’intercanvi (XIC) de Can Cuiàs i de la Ribera organitzen el 31 
de març un mercat d’intercanvi (12h), davant del Centre Cívic Can Cuiàs 
(Geranis, sn). Per a aquesta edició, les XIC incorporen novetats, com un 
taller de moneders a partir de material reciclat, que oferirà l’associació An-
dròmines, i un altre de malabars amb globus i arròs, dinamitzat per Creu 
Roja. El col·lectiu de joves C4 muntarà un campionat del programa de ball 
‘Just Dance’, de la videoconsola Wii | sd

> Cloenda del programa Euronet 50/50
L’escola El Turó va rebre el 15 de març un reconeixement per part de la 
Diputació de Barcelona –a la imatge, un grup d’alumnes del centre amb 
la diputada de Medi Ambient, Mercè Rius– per haver participat al progra-
ma d’estalvi energètic Euronet 50/50. Una professora del centre, Carolina 
González, va participar a l’acte de cloenda del programa europeu, que va 
tenir lloc del 21 al 24 de març a Creta | sd
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Una seixantena de dones va par-
ticipar del 17 de març en un ta-
ller de defensa personal impartit 
pels membres del club de Karate 
Shi-Khan, que en van oferir dues 
sessions d’una hora i mitja cadas-
cuna, al gimnàs del pavelló Mi-
quel Poblet. L’activitat es va dur 
a terme per segon any consecutiu 
amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona. L’entitat s’ha mostrat 
satisfeta per l’èxit de participa-
ció de les classes, que van rebre 
el suport de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME).

Classes de 
defensa personal 
per a dones

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

La Confraria Virgen de los Do-
lores estrenarà el 30 de març una 
imatge del Crist a la creu amb 
motiu de la novena processó 
en honor a la seva patrona, que 
tindrà lloc el 30 de març. La co-
mitiva portarà dos trons, el de la 
Mare de Déu, que, com és habi-
tual, el carregaran només dones, 
i el de la Creu, fet que ha pro-
vocat que l’entitat hagi necessitat 
més persones per carregar amb 

les imatges. L’acte arrencarà a les 
18.30h amb una missa a la pa-
rròquia de Can Sant Joan (carrer 
Drac) i a continuació començarà 
la processó, que recorrerà dife-
rents carrers del barri fins tornar 
al temple. Al seu pas pel carrer 

Masia, els participants faran una 
aturada davant l’antiga seu de la 
Confraria –actualment l’entitat 
es reuneix a l’Hotel d’entitats, al 
carrer Viver. Els costalers estaran 
acompanyats de la Banda de Mú-
sica de Martorelles.

La Confraria 
Virgen de los 
Dolores estrena 
imatge de Crist
Silvia Díaz | Redacció

Una alumna del curs de defensa personal

Les ‘costaleres’, en el moment de traslladar el tron de la verge cap a l’església
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L’Associació Adimir mostra en 
una exposició els eixos principals 
del programa IntegrARTE, que 
abasta el circ social, el món del 
lleure, un taller d’habilitats socials, 
la dansa i les arts plàstiques. L’acte 
d’inauguració va tenir lloc el 27 de 
març a la sala d’exposicions de la 
Casa de la Vila, amb la presència 
d’autoritats municipals i un gran 
nombre d’amics i col·laboradors a 
qui Andrés Jiménez va agrair en 
nom d’Adimir la seva tasca, desta-
cant la incorporació en els últims 
temps de noves famílies i profes-
sionals, “que contribueixen a 
enriquir el nostre projecte i fer-
lo créixer”. Jiménez va aprofitar 
l’acte per anunciar dues novetats. 
D’una banda, el Departament de 
Benestar i Família de la Genera-
litat ha acreditat Adimir com en-
titat de suport al serveis socials 
especialitzats i de prevenció de 
les situacions de dependència i, 

d’altra banda, aquest estiu 18 nens 
de Montcada –7 dels quals tenen 
alguna discapacitat–, participaran 
en unes colònies multiesportives 

a través del Xanascat (Xarxa Na-
cional d’Albergs de Catalunya). 
“És una experiència pionera 
que ens permetrà comprovar si 

anem pel bon camí”, va conclo-
ure Jiménez. L’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va animar 
l’entitat a continuar la seva tasca.

SENSIBILITzACIÓ

Adimir mostra en una exposició els 
eixos del seu programa ‘IntegrARTE’
Laura Grau | Montcada

El departament de Benestar i Família acredita l’entitat per prestar suport als serveis socials especialitzats

Al final de la inauguració de l’exposició sobre IntegrArte, membres i col·laboradors de l’associació Adimir van posar a la sala de la Casa de la Vila
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 20 d’abril

el clic

El pipican de Mas Rampinyo

Des de l’any 2000, les persones que treballem en 
el Servei Educatiu de la Generalitat situat a l’edifi-
ci de l’Aulari de Mas Rampinyo, hem denunciat 
reiteradament a l’Ajuntament aquesta situació. 
L’exterior de l’edifici és utilitzat pels veïns del barri 
perquè els seus gossos facin les seves necessitats, 
de manera que l’aspecte exterior és d’un gran 
“pipi-can” –com veieu al detall de la foto petita– 
pel qual s’ha de passar obligatòriament per acce-
dir al Servei Educatiu. La solució més adient seria 
la instal·lació d’una tanca que evités l’accés dels 
gosos al recinte. 
Centre de Recursos Pedagògics 
Mas Rampinyo

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial

He llegit que és obligatori censar a l’Ajuntament els animals de com-
panyia. Aquesta norma afecta només a gats i gossos o a qualsevol 
animal? d’altra banda, quins gossos han de portar morrió per passejar 
pel carrer? M. S. Montcada

D’acord amb l’ordenança i la normativa aplicable, sí és obligatori cen-
sar els animals (gossos, gats i fures en general) al registre municipal 
de l’Ajuntament que correspongui llur domicili habitual i han d’estar 
identificats amb microxip homologat. Han de portar morrió aquells gos-
sos considerats potencialment perillosos especificats a l’article 21 de 
l’ordenança reguladora de  protecció i tinença d’animals (consultar al 
BOPB de 22 de novembre de 2010 o a la web municipal) | M. Carmen 
González (CiU), regidora de salut Pública i Consum

Agradecimiento
El pasado 6 de marzo, a las 22.30h, en-
contramos a mi suegra, Rosa Jiménez, 
tumbada en el suelo en una posición 
que nos hizo sospechar que le ocurría 
algo grave. Rápidamente me acerqué y 
le tomé el pulso; viendo que no tenía, 
opté por hacerle un masaje cardiaco 
para ver si podía reanimarla hasta que 
venía la ambulancia a la cual llamó 
mi mujer. Mientras tanto yo llamé a la 
Policía Local y expliqué lo que estaba 
pasando. El agente Félix Jiménez acti-
vó a sus compañeros rápidamente que 
vinieron en cuestión de breves minutos 
y me ayudaron a poner a la víctima en 
una mejor posición ya que yo sólo no 
podía. Rápidamente se personaron una 
dotación del SEM y, en breve, vino otra 
medicalizada. Intentaron reanimarla 
aunque el médico me comentó que el 
pronóstico era bastante grave. La intro-
dujeron en la ambulancia y mi mujer, 
nerviosa, se fue con ella al Hospital de 
la Vall d’Hebron mientras yo me quedé 
solo con mis hijos de 10 y 2 años.
Quisiera dar las gracias a toda la Poli-
cía Local que en ningún momento me 
dejó solo, aportándome moral. Y qui-
siera que fueran reconocidos pública-
mente por su gran profesionalidad, hu-
manidad y el gran corazón que tienen 
dentro del uniforme policial. Valga este 
reconocimiento especialmente para los 
agentes que estaban ese día en el tur-
no de noche.

Adolfo García
Can Sant Joan

Cotxe abandonat
Feia més de sis mesos que davant de 
casa meva, al carrer Núria 53 de Terra 
Nostra, hi havia aparcat un cotxe amb 
les rodes punxades i amb un clar estat 
d’abandonament. Quan la companyia 
d’aigües va començar a principi de 
març les obres per canviar les cano-
nades, els veïns vam pensar que havia 
arribat el moment de perdre el vehicle 

de vista i que, ara sí, vindria una grua 
i se l’emportaria allà on van a parar 
els cotxes abandonats. Però, per a 
la nostra sorpresa, no va ser així. Un 
matí va desaparèixer d’allà on era però 
va reaparèixer ben a a prop, al carrer 
Montserrat, resulta els obrers de la 
companyia d’aigües el van moure uns 
metres més enllà. Ja estàvem resig-
nats a seguir veient com el cotxe es 
degradava dia a dia però, sortosament, 
com al carrer Montserrat l’aparcament 
és alternatiu (a diferència de Núria on 
només d’aparca a una banda), resulta 
que el vehicle destorbava i, de cop i 
volta, ha desaparegut. El dubte és, se 
l’ha endut la policia o el veurem apar-
cat a algun altre carrer del barri? 

Aurora Segura
Terra Nostra

De aquí a la esclavitud 
Hace unos años, en La Veu o en cu-
alquier otro medio de comunicación 
aparecían noticias sobre trabajadores 
y trabajadoras que salían a la calle 
a reclamar sus derechos porque al-
gunas empresas no cumplían con el 
convenio, no les respetaba subidas de 
sueldo pactadas o cualquier otro motivo 
laboral. Hoy día, esto es impensable, 
pero no porque estemos mejor, sino 
todo lo contrario. Reivindicar algo 
como una subida de sueldo a día de 
hoy se podría considerar hasta de mal 
gusto –cuando sería lo más normal 
y justo– teniendo en cuenta que las 
manifestaciones las volvemos a orga-
nizar para mantener o generar pues-
tos de trabajo, como en los 70. Por 
primera vez en muchos años estamos 
volviendo atrás, nuestros hijos van a 
estar peor que sus padres en mate-
ria laboral y como esto siga retroce-
diendo, acabaremos en la época de 
la esclavitud. Para colmo de males, 
ahora nos acaban de rematar con 
una reforma laboral que da más faci-
lidades al empresario para despedir, 

entre muchas otras barbaridades que 
sólo hacen que los trabajadores y tra-
bajadoras pierdan sus ya maltrechos 
derechos. Además, la reforma entra 
ya de pleno en el sector público y la 
tranquilidad que hasta ahora suponía 
obtener una plaza –que en la mayoría 
de casos no te la regalan, la ganas con 
un gran esfuerzo– para tener trabajo 
estable ya no existe, ya que el perso-
nal laboral está tan a expensas de las 
decisiones de la empresa como los 
empleados del sector privado. Y los 
funcionarios, que tiemblen también.

R. G. A.
Can Sant Joan

Fem dissabte
El 24 de març vam fer la jornada 
‘Fem Dissabte’ en el marc del Projec-
te Rius per conscienciar als ciutadans 
de la necesitat de mantenir netes els 
les lleres i impedir que les deixalles 
arribin al mar. Va ser una matinal es-
plèndida en què vam comptar amb la 
participació de 17 persones que van 
retirar un total de 670 Kg (envasos, 
plastics diversos, més de un centenar 
d’ampolles de cervesa dels que fan 
‘botellon’ darrere del Casal d´avis, 
neumatics, tubs, paraxocs i fins hi tot 
una paperera). Volem donar les graci-
es a l´Ajuntament, a ACER i a Protec-
ció Civil pel seu suport i a tota la gent 
que hi va participar pel seu esforç.

Manel Gómez
Projecte Rius

ILP per l’educació
Els representants de la Federació 
d’AMPA de Montcada i Reixac (FAM-
PA) hem rebut amb sorpresa i indig-
nació la notícia segons la qual el go-
vern de la Generalitat ha anul·lat la 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
iniciada per la FaPaC per reclamar 
una educació pública de qualitat 
que vetlli per la igualtat d’oportuni-
tats i que recuperi la 6a hora a tots 

els centres públics de primària. No 
entenem que una ILP impulsada per 
la societat civil, amb el vistiplau del 
propi Parlament i de la qual es por-
ten recollides més de 15.000 signa-
tures –centenars de les quals s’han 
obtingut a Montcada i Reixac–, pu-
gui ser ara vetada amb l’argument 
que no hi ha dotació pressupostària 
per dur-la a terme. 
Un cop més, les raons econòmiques 
són l’argument per justificar el que 
no té cap mena de justificació que 
és mantenir les diferències entre les 
escoles concertades i públiques i, 
fins i tot, entre aquestes últimes ja 
que hi ha centres que sí fan 6 hores 
lectives diàries (aquelles on es consi-
dera que hi ha un risc més elevat de 
fracàs escolar) i d’altres no. En què 
quedem, doncs? La 6a hora ajuda o 
no a millorar el rendiment escolar? 
Si no és així, per què la mantenen a 
alguns centres?  
El govern sempre està referint-se al 
país i a la seva gent. Doncs bé, els 
nens i nenes són el futur de Catalu-
nya. La millor manera de formar-los 
és retallant-los una hora diària de 
formació? Retallar les llibertats de-
mocràtiques és l’exemple que hem 
de donar als nostres infants en la 
seva condició de ciutadans? 
Si us plau, potser que els responsa-
bles polítics s’aturin a pensar un mo-
ment si aquest és el país que volem. 
Mentrestant, nosaltres, des de la sen-
zilla però important condició de mares 
i pares d’alumnes d’escoles bressol, 
infantil, primària i secundària conti-
nuarem lluitant i donarem suport a la 
FaPaC en totes les seves accions.

FAMPA
Montcada i Reixac

Fe d’errates
El darrer carreter 2011 de la Festa dels Tres 
Tombs és Arturo Pont Font, no Arturo Font 
com va aparèixer erròniament a l’anterior nú-
mero de La Veu.

Reforma Laboral
El govern central va aprovar per 
decret el passat 10 de febrer 
una nova reforma laboral amb 
l’objectiu de reactivar la crea-
ció de llocs de treball, la gran 
xacra d’aquesta crisi econòmica 
que ja ha deixat cinc milions de 
persones sense feina a l’Estat 
espanyol. La nova llei s’ha trobat 
amb el rebuig de bona part de 
la societat perquè considera que 
és el major retrocés de la història 
a nivell laboral i social. Per als 
sindicats, aquesta llei és injus-
ta per als treballadors, ineficaç 
per a l’economia i inútil per a la 
creació d’ocupació, en conside-
rar que l’únic que aconsegueix 
és augmentar la fractura social. 
La nova reforma es carrega anys 
de lluita per blindar drets labo-
rals considerats fonamentals 
com la negociació col·lectiva, 
que ja no tindrà cap pes donant 
total llibertat als interessos dels 
empresaris. 
Els representants sindicals con-
viden la ciutadania a plantar 
cara al neoliberalisme i les po-
lítiques econòmiques de l’oligar-
quia financera per sortir d’una 
manera justa d’una crisi que 
ni molt menys han provocat les 
classes més desafavorides. Di-
verses entitats, partits polítics i 
sindicats aposten per un model 
econòmic al servei de les per-
sones i de l’economia producti-
va i generadora d’ocupació, en 
contraposició a l’actual sistema 
especulatiu. I tampoc cal oblidar 
el sistema públic, ara en hores 
baixes perquè des del poder fi-
nancer es vol fer creure que és 
un llast per a la societat. Res 
més allunyat de la realitat. En 
un context de crisi, cal apostar 
més que mai per la inversió en 
els serveis públics que són el 
motor imprescindible per viure 
en un món més just. 
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. Carmen Porro, portaveu del PSC Joan Maresma, portaveu de CiU

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

Carmen Romero, portaveu de C’s Marta Aguilar, portaveu d’ERC

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als portaveus municipals, cada grup disposa d’aquest espai mensual per referir-se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. 
Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confron-
tació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

El PSC de Montcada i Reixac continua donant suport a les ac-
cions previstes per la plataforma creada per l’AMPA del Mont-
serrat Miró. Perquè entenem que s’ha de continuar amb les 
accions per part de tota la comunitat educativa i la resta de 
montcadencs i montcadenques per defensar un projecte de 
ciutat tan important i del tot necessari. 
Nosaltres defensem que les inversions en educació són garantia 
del desenvolupament i de la millora de la nostra societat. Des dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental sempre 
s’ha prioritzat la construcció d’aquest nou equipament dins de 
les necessitats a cobrir a la comarca, no obstant això s’ha quedat 
sense data d’inici de construcció. Estem satisfets que el govern 
de la Generalitat hagi incorporat i reconegut el centre al seu ca-
tàleg de serveis d’educació, però volem la dotació pressupostària 
en el 2012 per reprendre les obres avui paralitzades i que es 
concreti pel Departament exactament quin lloc ocupem i quin 
és el calendari previst, atès que l’augment de natalitat ja patit a 
la primària farà necessària l’ampliació de les línies previstes en el 
nou centre.
Hem elaborat un informe molt detallat de l’equipament per dis-
cutir-lo amb la Generalitat i fer-los entendre que no pot esperar 
més. Per tal d’arribar a un acord, hem sol·licitat una nova reunió 
amb la consellera Irene Rigau, a la que hem adjuntat l’ informe, 
i també l’hem traslladat al Sr. Artur Mas i li hem sol·licitat la seva 
intervenció en aquest assumpte. El PSC de Montcada i Reixac 
lluita per una educació en igualtat de condicions, què és la ga-
rantia de cohesió i de justícia social que tots els nostres alumnes 
es mereixen. Aquesta és l’educació que des del PSC volem per 
als alumnes de Montcada i Reixac.

Defensem l’Institut Montserrat Miró

Com cada any, al Ple de l’Ajuntament del mes de març pas-
sem comptes del que s’ha fet amb els diners que són de tots. 
Son dades objectives i és del que us en vull parlar. Hem tancat 
el pressupost de 2011 amb superàvit a l’Ajuntament, a Mont-
cada Comunicació i a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure. 
També hem tancat amb romanent positiu de tresoreria les tres 
institucions abans esmentades.
Amb austeritat, rigor i eficàcia hem disminuït a l’any 2011 en rela-
ció l’any 2010 les despeses corrents en 1.000.000 euros. El que 
devem en factures no pagades a finals del 2011 és, més o menys, 
la mateixa quantitat que deuen a l’Ajuntament altres administra-
cions públiques. Cal afegir que el govern central ens ha comu-
nicat que la liquidació de la participació de l’Ajuntament en els 
ingressos de l’Estat corresponents a l’any 2010 ha estat positiva 
en 770.000 euros, quantitat que ens ha d’ingressar aquest any.  
L’any 2011, respecte l’any 2010, tot i la crisi econòmica, hem dis-
minuït l’endeutament amb entitats financeres en 341.000 euros.
Segons la Diputació de Barcelona, quan a l’estat del deute en eu-
ros per habitant estem molt per sota de la mitjana de 20 municipis 
com el nostre de l’entorn metropolità.
Segons el Ministerio de Hacienda de l’Estat ocupem el lloc nú-
mero 7 dels municipis menys endeutats de Catalunya després de 
Cornellà de Llobregat, la menys endeutada, i sis municipis més.  
Le xifres, les dades econòmiques, són contundents. No tenen cap 
espai les interpretacions mal intencionades. Vull transmetre la se-
guretat al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Montcada i Reixac 
que tenim els comptes sanejats i que, amb austeritat i rigor, hem 
fet els deures. És, i ha estat, la nostra manera de fer.

Una manera de ser i de fer
Tres mesos han estat suficients perquè la ciutadania s’adonés 
de les mentides, la manipulació i l’engany que representa el 
Partit Popular. Escudats amb la crisi, han pres mesures per re-
tallar els drets i els salaris dels treballadors i estan desmantellant 
l’estat social que tant de temps i esforços ens ha costat aconse-
guir. El PP i CiU saben que aquesta crisi no l’han provocat els 
treballadors i, per tant, no són ells el que l’han de pagar amb 
retallades socials en educació, sanitat, serveis... I ara, amb la 
reforma laboral, el que suposarà menys ocupació, menys salari 
i menys drets. Les eleccions andaluses i asturianes del 25 de 
març van frenar l’avenç del PP pel sud i pel nord i la vaga gene-
ral del 29 de març ha fet despertar la ciutadania. De què serveix 
no fer res, de què serveix resignar-se? Hem sortit al carrer per 
defensar els nostres drets, en memòria de las lluites dels nos-
tres pares i mares i pensant en el futur dels nostres fills/filles.
Lluitar contra l’atur i crear ocupació han de ser les prioritats. 
Enfront les polítiques d’austeritat i les retallades per complir els 
objectius del dèficit que la dreta està imposant, nosaltres defen-
sem que hi ha alternatives:
-Impulsar una veritable reforma fiscal justa que faci que contri-
bueixi el que més té.
-Lluitar contra el frau fiscal i contra els paradisos fiscals.
-Acabar amb els ajuts a la banca a canvi de res i aconseguir 
que flueixi el crèdit.
-Impulsar un pla de Nova Economia, Nova Ocupació, per inten-
tar crear nous llocs de treball en sectors com la cohesió social, 
l’economia verda, sanitat i educació.
-Retirar la reforma laboral que només servirà per destruir més 
llocs de treball.

Hi ha alternatives

Vaya por delante mi respeto hacia las personas que decidieron 
secundar la huelga. Por cierto, muchas menos que las mejores 
predicciones de los sindicatos. Descaradamente ha sido una hu-
elga política, no se trataba de defender a los trabajadores sino de 
atacar al gobierno del PP. Lo más sensato era reconocer que el 
país no está para huelgas, la situación económica no está para 
una actuación liderada por los sindicatos que no hace más que 
perjudicar económicamente la productividad; lo que se consi-
gue es dar una pésima imagen de España en el exterior. ¿Cómo 
pretendemos incrementar la confianza en nuestros mercados? 
¿Cómo queremos reactivar nuestra economía? Lamentable me 
parece que los socialistas se dediquen a convocar huelgas y ser 
los primeros en las manifestaciones en lugar de ayudar a salir de 
la crisis. Lamentable me parece que los socialistas le dieran un 
plazo al presidente Rajoy para que tomara determinadas decisio-
nes antes del 29 de marzo, con lo que se autoproclamaron con-
vocantes de la huelga. Lamentable me parece que el partido que 
ha gobernado España durante los últimos años y hasta hace 3 
meses y que es responsable en gran medida de la situación eco-
nómica del país con 5,3 millones de parados, opte por la vía de la 
pancarta. Frente a esta posición irresponsable del socialismo, el 
gobierno de España ha creado un mecanismo de pago a prove-
edores (pymes y autónomos) para saldar la deuda comercial de 
las administraciones públicas, impulsar medidas para controlar el 
déficit, reformar el sector financiero, fomentar la recuperación y 
la creación de empleo, mientras los otros están atrincherados en 
la lucha continua y en colgarse de la pancarta con la excusa de 
defender los derechos de los trabajadores y han callado cuando 
los condenaban a engrosar las listas del paro. ¡Cuánta hipocresía!

Las mentiras de la huelga general
El equipo de gobierno formado por PSC y CiU ha anunciado 
el cese fulminante de Albert Barenys, el hasta ahora coordi-
nador general del Ayuntamiento. Los motivos alegados son la 
necesidad de reorganizar el Área de Política Territorial y do-
tar de mejor gestión y eficiencia su gestión. Desde Ciutadans 
(C´s) vemos este cese como un nuevo “volantazo” de nuestra 
alcaldesa, María Elena Pérez, en una nueva prueba más que 
evidente del dislate y la mala gestión de socialistas y conver-
gentes que dirigen sin rumbo fijo a Montcada i Reixac.
El señor Barenys fue nombrado en julio y cabe recordar que 
desde Ciutadans (C´s) siempre nos mostramos críticos con 
su nombramiento. No acabamos de entender que el bipartito 
contratará sus servicios para ser “Coordinador general”, esto 
nos hizo darnos cuenta de que tanto socialistas como con-
vergentes eran conscientes de la incapacidad de la alcaldesa 
para dirigir las riendas del consistorio, ni ellos mismos confi-
aban es su buena gestión. Pues bien, ocho meses después 
parece ser que tampoco confían en el señor Barenys y este 
nuevo “volantazo” de PSC y CiU lo pagaremos los ciudadanos 
y volveremos lamentablemente a dañar la imagen de Montca-
da i Reixac. Desde Ciutadans (C´s) exigimos al actual equipo 
de gobierno una explicación concisa y creíble de este cese y 
saber hasta el último céntimo que va a costar a los ciudadanos 
esta “gran” gestión de socialistas y convergentes. La crítica 
situación que padece el Ayuntamiento merece un equipo de 
Gobierno que sea capaz de llevar a cabo una buena gestión 
y un rumbo fijo, todo lo contrario que están demostrando la 
señora María Elena Pérez y el señor Joan Maresma, ambos 
máximos responsables de los destinos de nuestra ciudad.

La pésima gestión por bandera
El Ple de març informa sobre el manament del  Real Decret-
Llei 4/2012 l’Estat Espanyol on s’estableixen mecanismes de 
finançament per al pagaments dels proveïdors de les entitats 
locals. L’Estat espanyol llança una línia de crèdit (ICO) per tal 
que els proveïdors cobrin directament d’aquesta. Montcada  
haurà de retornar aquests diners a l’Estat, mitjançant un crèdit 
que li atorgarà l’Estat o la cessió durant uns anys d’una part del 
què ens toca dels tributs de l’Estat. Ara pot semblar que l’Estat 
apareix com a salvador d’una situació que ofega empresaris 
per les obligacions acumulades i pendents de pagament dels 
ajuntaments. Però la situació actual té com antecedents el mal 
finançament municipal. Si l’Estat complís els seus compromi-
sos i garantís un finançament adequat, no caldria que ara es 
financessin els ajuntament a través dels fons ICO. En el cas de 
Catalunya, aquest fet es veu agreujat perquè l’origen del mal 
finançament municipal rau el dèficit fiscal que patim (9% del 
PIB en vers l’Estat Espanyol). Davant el mal finançament del 
govern autonòmic, els ajuntaments acaben finançant compe-
tències que no els són pròpies i acaben acumulant un dèficit 
producte de l’impagament de transferències de la Generalitat. 
A Montcada això suma 3.690.422.38 euros. Recuperar els 
milions d’euros anuals que Catalunya paga a l’Estat espanyol i 
que no veu retornats de cap manera, permetria que la Gene-
ralitat i els ajuntament poguessin atendre les necessitats dels 
municipis amb sostenibilitat i amb responsabilitat cara a uns 
ciutadans que carreguen amb una forta pressió fiscal que, ara 
com ara, no es veu prou recompensada ni en serveis, ni en 
infraestructures, ni en atenció social.

El peix que es mossega la cua
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CONCERT MODERNISTA
El Quartet de Corda Brossa actuarà 
a la Casa de les Aigües

pàg. 21

COMèDIA àCIDA
L’actriu Mariona Casanovas fa seva 
la visió irònica d’Empar Moliner

NOVETATS DE SANT JORDI

Un llibre recorre la història de Montcada 
a través dels alcaldes que l’han governat  

Després de donar a conèixer un 
capítol insòlit de la nostra histò-
ria a La Mare de Déu...del ciment. 
Història d’un conflicte, publicat ara 
fa dos anys, els investigadors 
Ricard Ramos i Josep Bacardit 
aborden un nou repte: explicar 
una part de la història del mu-
nicipi, del 1454 al 2011, d’una 
manera cronològica, utilitzant 
com a fil conductor els diferents 
governants que han representat 
els seus interessos al llarg de sis 
segles. Amb el títol, Batlles, al-
caldes i els afers d’un poble, l’obra 
veu la llum gràcies al suport de 
la Fundació Cultural Montcada 
i serà presentada el 12 d’abril a 
l’Auditori Municipal (20h), en el 
marc de la programació de Sant 
Jordi. Segons Ramos, “tot i ser 
una obra modesta, omple un 
buit històric i pot ser d’interès 
per al món de l’ensenyament i 
per a les noves generacions”. 
 
Recerca. Amb prop de 200 pà-
gines i un pes important de les 
fotografies, algunes de les quals 
són inèdites, el treball és fruit 
de quatre anys d’investigació i 
consulta de diferents arxius, he-
meroteques i biblioteques que 
custodien molta de la documen-
tació de Montcada. L’obra re-
corre les decisions estratègiques 
que van anar teixint la història 
local, a més dels fenòmens que 

van influir en la seva configu-
ració actual, com l’estiueg, la 
industrialització, la immigració, 
els moments revolucionaris, les 
guerres, les catàstrofes naturals 
i el creixement urbanístic. “Al 
costat de la història en majús-
cules –explica Bacardit– també 
es desvelen fets curio sos que 
van succeir a Montcada, com 
la compra d’un esclau per 
part d’un capellà al segle XV 
o l’existència d’un prostíbul 
al carrer Major a principi del 
XIX”. La Fundació també pre-
senta el número 24 de la revista 
‘Quaderns’ el 18 d’abril al seu 
local (Major, 47).

Laura Grau | Redacció

La Fundació Cultural edita el nou treball de recerca de Ricard Ramos i Josep Bacardit que inclou episodis i fotografies inèdits

Els exalcaldes republicans Alfons Boix i Josep Espinasa a Mèxic, en una les imatges inèdites del llibre
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Portada del nou treball de Ramos i Bacardit

Elisa Riera publica ‘Els reptes de l’alba’

L’escriptora Elisa Riera (Mont-
cada i Reixac, 1945) ha publi-
cat el seu vuitè llibre de poe-
sia titulat Els reptes de l’alba, 
que recull una cinquantena de 
poe mes, alguns dels quals han 
estat premiats  en diferents cer-
tàmens i d’altres són inèdits. 
Seguint la línia intimista dels 
llibres anteriors  –Racons d’enyor 
(1992), La corba de l’oblit (1994), 
Cànem (1997) i Tramat (1998) 

–conjuntament amb Jordi Cap-
devila i Joan Capella–, Fressa 
de vespre i Els colors de la calma 
(2001) i Abecedari (2009)–, Rie-
ra reflexio na sobre la vida i el 
seu sentit amb una visió opti-
mista “sobre la necessitat de 
viure intensament allò que 
ens depara el naixement d’un 
nou dia”. L’autora també abo-
ca en els seus poemes obsses-
sions i inquietuds. “Jo sempre 
dic que en comptes d’anar al 

psicòleg, escric”, referint-se a 
la funció terapèutica que té per 
a ella l’escriptura. El pròleg és 
obra de l’escriptor cerdanyo-
lenc Miquel Sánchez –autor de 
la ‘Terra de Thule’– i la pintura 
de la portada, del dissenyador 
i escenògraf Manolo Trullás, 
amics personals de l’autora. 
L’obra, que és una autoedició i 
es vendrà al preu de 10 euros, 
serà presentada el 13 d’abril a 
l’Auditori Municipal (20h). 

Laura Grau | Redacció

El vuitè llibre de poesia de l’escriptora segueix la línia intimista dels anteriors i serà presentat el 13 d’abril a l’auditori

Portada del nou llibre de poesia d’Elisa Riera

POESIA
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NOVEL·LA JUVENIL

Sandra de Lamo debuta amb una 
història sobre la tragèdia del Titànic 

A partir del 13 d’abril es podrà 
trobar a les llibreries, quioscos 
i grans superfícies de Catalu-
nya el primer llibre de Sandra 
de Lamo (Montcada i Reixac, 
1973), que debuta com a es-
criptora amb una novel·la juve-
nil titulada Titànic-Renèixer, de 
l’editorial Panini, que també 
es publicarà en versió castella-
na –amb una tirada global de 
17.000 exemplars. Tot i ser una 
obra d’encàrrec amb motiu del 
centenari de l’enfonsament del 
famós trasatlàn tic, de Lamo ha 
posat tota la seva creativitat i 
capacitat investigadora al ser-
vei d’una història que fos atrac-
tiva per a nens i joves de 12 a 

18 anys. La novel·la narra dues 
històries paral·leles, la de Rick 
Nolland, un jove d’avui dia que 
embarca en una rèplica del Tità-
nic, i la de Margaret, la besàvia 
del noi, que 100 anys abans va 
pujar al vaixell original per cele-
brar el seu viatge de noces. 

Ingredients. “Tot i el poc temps 
que he tingut per escriure-la 
ha estat una experiència enri-
quidora i estic satisfeta del re-
sultat”, ha explicat l’autora, qui 
destaca que l’obra conté tots els 
ingredients  per atrapar el públic 
juvenil. “Hi ha aventures, una 
dosi de misteri, una història 
romàntica i una ambientació 
cuidada”, explica. Llicenciada 

en Filologia Espanyola i Crimi-
nologia, sempre ha estat aficio-
nada a l’escriptura, tot i que la 
seva feina d’editora, correctora 
i traductora –adapta còmics ja-
ponesos per al mercat espanyol 
i català–, la fa ser molt exigent 
a l’hora de posar-se a escriure 
ficció: “Em passo tantes hores 
davant l’ordinador corregint 
escrits d’altra gent que, des-
prés, quan m’hi poso, se’m 
treuen les ganes”. Potser per 
aquest motiu tampoc ha pogut 
escriure la novel·la a casa seva ni 
amb el teclat, sinó en un cafè de 
Montcada i amb bolígraf i llibre-
ta. La presentació tindrà lloc el 
16 d’abril a la sala polivalent de 
la Biblioteca Elisenda (19h).

amb una tirada de 17.000 exemplars, l’obra sortirà al mercat el 13 d’abril en català i castellà

Laura Grau | Montcada

Sandra de Lamo ha escrit la major part de la novel·la a mà i  en un cafè del carrer Major
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Biografia d’una dona maltractada
‘Demonios enamorados’ pretén despertar la consciència davant la violència de gènere

Magda Fátima Freitas i Francesc Méndez, posen amb el llibre que han escrit a dues mans

RELAT TESTIMONIAL

La sala polivalent de la Biblio-
teca Elisenda de Montcada –a 
la tercera planta– acollirà el 5 
d’abril la presentació del llibre 
Demonios  enamorados (19h) de 
l’editorial  Punto Didot, escrita 
a dues mans per Francesc Mén-
dez i Magda Fátima Freitas, 
veïns  de Lliçà de Munt –tot i 
que Méndez va néixer i ha vis-

cut la majoria de la infància i 
joventut a Montcada i Reixac. 
L’obra és un relat biogràfic ins-
pirat en la vida de Freitas, que 
va patir en primera persona el 
problema de la violència de gè-
nere amb la seva anterior pare-
lla. Méndez, que va començar a 
escriure fa 10 anys com a part 
d’una teràpia personal, està con-
vençut que el llibre pot servir 

d’ajuda a d’altres dones –també 
homes o fills– que han passat 
o estiguin passant per una si-
tuació de maltractament. Els 
autors, –que han creat l’adreça 
demoniosenamorados@hotmail.com– 
volen despertar la consciència 
del públic davant dels casos de 
violència i fer que les persones 
afectades reaccionin abans que 
sigui massa tard. 

Laura Grau | Redacció
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Seguint la línia de potenciar la 
Casa de les Aigües com a element 
patrimonial, però també com a 
espai d’ús públic, la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni ha programat 
un concert de música classica el 15 
d’abril a la Casa del Maquinista 
(18h). El recital fa un recorregut 
per l’obra de diferents compositors 
de principis del segle XX influen-
ciats pel modernisme musical, que 
en l’àmbit de l’arquitectura va do-
nar lloc a una gran riquesa crea-
tiva, un exponent de la qual és la 
pròpia Casa de les Aigües. Amb el 
títol ‘Moderns!’, el quartet Brossa, 
nascut a redós de l’Orquestra de 
Cambra de Terrassa (OCT), inter-

pretarà peces d’autors com Stravin-
sky, considerat el Picasso musical; 
Samuel Barber, neoromàntic nord-

americà i Eduard Toldrà, considerat 
el gran arquitecte del renaixement 
musical català dels anys 20.

CASA DE LES AIGüES

El Quartet de Corda Brossa oferirà 
un concert de música modernista
L’activitat s’inclou en el programa de Sant Jordi i tindrà lloc el 15 d’abril a la Casa del Maquinista
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Sílvia Soler presenta 
‘Petons de diumenge’ 

L’escriptora i perio dista Sílvia 
Soler (Figueres, 1961) presen-
tarà la novel·la Petons de diumen-
ge (editorial Columna) el 19 
d’abril a la Biblio teca Elisenda 
de Montcada (19h). L’activitat 
forma part del Club de lectura 
fàcil del Servei Local de Català 
de Montcada i Reixac.
L’obra, premiada amb el Pru-
denci Bertrana de novel·la 
al 2008, és un homenatge a 
les dones que van fer petites 
revolucions  personals durant 
el franquisme, marcat per l’es-
tricta moral religiosa i la repres-
sió política. Soler és autora del 
recull de narracions Arriben els 

ocells de nit, i de les novel·les El 
centre exacte de la nit , El son dels 
volcans i L’arbre de Judes. 

L’escriptora i periodista visitarà la Bibioteca Elisenda de Montcada

El quartet Brossa està forma per quatre instrumentistes de corda provinents de l’OCT

Laura Grau | Redacció

Anècdotes i curiositats de Barcelona
Josep M. Vilarrúbia presenta a la Biblioteca Elisenda un llibre de passejades per la ciutat 

Vilarrúbia, en primer terme, acompanyat d’Antoni Orihuela, membre de la Fundació Cultural

GUIA DE LA CAPITAL CATALANA

La història d’una ciutat es pot 
conèixer també a través de les 
seves anècdotes. L’historiador 
Josep M. Vilarrúbia en va fer 
un petit tast el 26 de març du-
rant la conferència ‘Curiositats 
de Barcelona’, que va oferir 
a la Biblioteca Elisenda i que 
va servir també per presentar 
el seu llibre ‘52 passejades per 

Barcelona’. Entre moltes altres 
curiositats, Vilarrúbia va expli-
car que els noms dels carrers de 
la ciutat comtal porten placa des 
del 1770 o que els republicans 
van anomenar la Via Laietana 
Via de Durruti i els franquis-
tes, Via de José Antonio. El 8 
de desembre de 1807 apareix 
per primer cop un guàrdia urbà 
i “com la majoria era d’ori-

gen andalús, se’ls coneixia 
com els Sánchez”, va apuntar 
l’historiador. La Fundació Cul-
tural Montcada va apadrinar la 
presentació i la conferència de 
Vilarrúbia ja que hi manté una 
estreta relació de col·laboració. 
L’historiador és el guia de la ma-
joria de sortides culturals que 
l’entitat programa per als seus 
socis un cop al mes.
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Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Sílvia Soler, en una imatge recent
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TEATRE

Mariona Casanovas dóna vida 
als articles periodístics de Moliner

L’actriu Mariona Casanovas, 
que ja va venir a l’Auditori fa 
un parell d’anys per home-
natjar l’escriptora Montserrat 
Roig, torna al mateix escenari 
el 20 d’abril (22h) per repre-
sentar ‘Què hi faig aquí baix, si 
sóc un àngel?’, una obra basada 
en una selecció d’articles de la 
periodista i escriptora Empar 
Moliner. Els textos fan un re-
trat políticament incorrecte de 
Catalunya i abasten diferents 
temàtiques, des dels problemes 
de la llengua catalana fins al fe-
minisme, passant per la valide-
sa de les tradicions. 
Casanovas, popular pel paper 
que va interpretar la temporada 
passada a la sèrie de TV3 ‘La 
Rie ra’, es converteix en l’alter 
ego de Moliner, recreant el seu 
estil irreverent i sarcàstic. Amb 
una escenografia sòbria i una 
interpretació audaç, l’obra va 
fer temporada a l’Espai Brossa 
de Barcelona  l’any passat amb 
força bones crítiques.

L’espectacle ‘Què hi faig aquí baix si sóc un àngel?’ es podrà veure a l’auditori el 20 d’abril

Laura Grau | Redacció

L’actriu Mariona Casanovas protagonitza una comèdia àcida i políticament incorrecte 
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La Regidoria de Cultura i Patrimoni ha engegat un nou sistema de venda 
d’entrades anticipada. A partir d’ara es poden comprar les entrades per 
a qualsevol espectacle del trimestre a l’Auditori Municipal, sigui quin si-
gui l’espai on es realitzi l’actuació. Amb aquesta mesura, s’intenta donar 
més facilitats al públic per adquirir les entrades | LG

> Nou sistema de venda anticipada
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Membres dels grups de teatre  
amateur Teatroia’t, Dèria, Tea-
trac i Tea345 i alumnes dels 
cursos de teatre de la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni van par-
ticipar el 27 de març davant de 
la Casa de la Vila en la lectura 
pública d’un manifest amb motiu 
del 50è aniversari del Dia Mun-
dial del Teatre, que es comme-
mora arreu del món. El missatge, 

de l’actor John Malkovich, acon-
sella els actors que la seva feina 
sigui “convincent i original i 
que ajudi a reflexionar sobre 
l’ésser humà en tota la seva 
complexitat”. Aquesta és la pri-
mera vegada que s’organitza un 
acte amb motiu d’aquesta efe-
mèride. La intenció del departa-
ment és instaurar-lo al calendari 
anual d’activitats relacionades 
amb el teatre.

DIA MUNDIAL DEL TEATRE

Actors de diferents grups 
llegeixen un manifest
L’objectiu és instaurar aquesta celebració en el calendari anual

La lectura del manifest va comptar amb el regidor de Cultura i Patrimoni, Dani Moly, a l’extrem dret

Laura Grau | Montcada
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El grup Divinas, format per la 
montcadenca Irene Ruiz i les 
germanes Carla i Marta Móra, 
ha fet la seva primera incursió 
a Sudamèrica, participant en el 
Festival Iberoamericà de Teatre 
de Bogotà, que va tenir lloc a la 
capital colombia na del 25 al 28 
de març, amb l’espectacle ‘Sing, 
sing, sing!’. Divinas té previst ac-
tuar al Kursaal de Montcada el 6 
de maig amb el cabaret ‘Enchan-
té’, estrenat a la Fira de Tàrrega 
de l’any passat i de gira per Ca-
talunya. El grup ha participat en 
la banda sonora de la pel·lícula 
‘The Pelayos’, d’Eduard Cor-
tés, amb el tema Do bee doo, de 

l’espectacle ‘Chocolat!’. El film 
d’estrenarà el 27 d’abril i compta 

amb actors com Lluís Homar i 
Eduard Fernández. 

Laura Grau | Redacció

Divinas fa la seva primera incursió 
a Sudamèrica amb ‘Sing, sing, sing!’
El grup, de gira per Catalunya amb el cabaret ‘Enchanté’, actuarà al Kursaal el 6 de maig
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El còmic malagueny Dani Ro-
vira va omplir l’Espai Cultural 
Kursaal el 18 de març amb les 
dues sessions  que s’havien pro-
gramat, davant l’èxit de la venta 
d’entrades, del seu espectacle 
‘Inmortal de la risa’. La presèn-
cia de Rovira, un còmic del plan-
ter de la Paramount Comedy i 
que col·labora habitualment en 
programes de televisió, ha estat 
possible gràcies a la iniciativa de 
Sergio de Mesas, propietari del 
bar Baviera, i el suport de la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni | RJ

> L’humorista Dani Rovira triomfa al Kursaal

El concurs de punts de llibre que convoca la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni amb el lema ‘Guanya’t un punt’ ha rebut 2.425 treballs de nens i 
joves de Montcada nascuts entre el 2006 i el 1996. La participació, amb 
270 punts més que l’any passat, ha tornat a batre el seu rècord. L’acte de 
lliurament de premis tindrà lloc el 19 d’abril a l’Auditori Municipal (19.30h). 
Els autors de les obres escollides en cada categoria rebran lots de material 
de pintura i dibuix i veuran els seus treballs impresos com a punts de lli-
bres commemoratius de la Diada de Sant Jordi. Tots els punts participants 
s’exposaran a la Casa de la Vila del 19 d’abril al 5 de maig | LG

> ‘guanya’t  un punt’ torna a batre rècords

> Poesia i cant coral a l’església de Reixac
La Coral del Turó de Montcada participarà un any més en el cicle ‘Poesia 
als Parcs Naturals’ que promou la Diputació de Barcelona en el marc del 
programa Viu el Parc. L’actuació tindrà lloc el 14 d’abril a l’església de 
Reixac (19h), escenari d’un recital de poesia a càrrec de Màrius Sampere 
i Mireia Vidal-Conte. D’altra banda, el grup montcadenc farà un concert a 
l’Abi (Colon, 5) el 15 d’abril a les 13h en el marc de l’acord de col·laboració 
que existeix entre les dues entitats | LG

Una de les escenes de l’espectacle ‘Sing, sing, sing’ representat al Festival de Teatre de Bogotà

FESTA MAJOR

Nova edició de l’Espai Barraques 
Els adjudicataris de les casetes disposaran de més espai i hauran d’organitzar activitats

El 20 d’abril és l’últim dia per 
sol·licitar una de les 15 casetes 
que l’Ajuntament habilitarà a 
l’Espai Poblet –conegut po-
pularment com l’Espai Barra-
ques–, els dies 25, 26, 27 i 28 
de maig, amb motiu de la Festa 
Major 2012. Les principals no-
vetats de les bases que regulen 
les adjudicacions és que s’am-
plia l’espai de la caseta de 18 a 

27m2  –les carpes extres tindran 
un cost de 70 euros– i que els 
sol·licitants, ja siguin entitats 
o privats, han de presentar un 
projecte d’activitats per contri-
buir a la dinamització de l’espai. 
En el cas d’entitats, el comitè de 
valoració de les sol·licituds tam-
bé tindrà en compte la memò-
ria d’activitats de l’any passat 
i el programa de l’any vinent. 
Mentre aquestes no hauran de 

pagar res per ocupar l’espai, els 
privats hauran d’abonar una 
quota de 500 euros –les entitats 
de fora, només la meitat. A can-
vi, l’Ajuntament facilitarà als 
adjudicataris l’espai, un punt 
de llum, l’accés a aigua pota-
ble, contenidors per a la gestió 
dels residus i una carpa de 3 x 
3 metres. La petició de casetes 
s’ha de formalitzar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.

Laura Grau | Montcada

> Els Contes Sergi rep més d’un miler de relats
El concurs ‘Els Contes d’en Sergi’, que organitza el Grup Juvenil La Ba-
llesta per promoure l’escriptura de creació entre els nens, ha rebut un 
total de 1133 relats, 84 més que l’any passat. El certamen compta amb la 
implicació de la majoria d’escoles públiques i concertades del municipi, 
que recorden així la figura de Sergi Gómez, un jove del món de l’esplai 
que va morir al 1998. El veredicte i el lliurament de premis es farà el 18 
d’abril a l’Auditori Municipal (18h). El jurat ha escollit cinc contes per cada 
categoria, la de 1er a 3r i la de 4t a 6è de primària. Les obres premiades 
formaran part d’un llibre que es presentarà el mateix dia | LG
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AUDITORI MUNICIPAL

El pintor barceloní Alberto Mínguez 
inaugura ‘Antología de un día’

‘Antología de un día’ és el títol de 
l’exposició que el pintor barcelo-
ní Alberto Mínguez inaugura el 
15 d’abril a l’Auditori Municipal 
(19.30h). La mostra està forma-
da per una vintena d’obres, olis 
i acríl·lics –la majoria pintades 
en els darrers mesos–, que re-
traten paisatges, carrers, cases, 
persones i escenaris que li han 
despertat al pintor ganes de tras-
lladar a la tela. Ha treballat com 
a publicitat durant més de vint 
anys per a diferents mitjans de 
comunicació, però mai no ha 
abandonat la pintura, una pas-
sió que va heretar dels seus on-
cles Carlos i Fernando Mínguez, 
i alhora “un mitjà per evadir-
me de la pressió professional i 
buscar l’equilibri”, en paraules 
de l’autor. 

Inicis. Va començar en el món 
de la pintura exposant a dife-
rents galeries del Supermercat 
de l’Art/American Prints, amb 
obres de petit format a les tres 

ciutats on ha viscut, intentant 
atrapar “els cels de Madrid, la 
llum d’Andalusia i la calidesa 
de Barcelona”.  Als anys noran-
ta va dirigir les seves passes al 
món de la il·lustració publicità-
ria en agències de Bar celo na i 
Madrid. La seva primera expo-
sició individual la va fer a la Ga-
leria del Carme (Vic, 1999). Des 

d’aleshores ha exposat obres a 
establiments públics com cafete-
ries i restaurants i ha fet treballs 
per encàrrec. És un gran admira-
dor dels pintors impressionistes, 
especialment Degas, Van Gogh i 
Sorolla, dels quals valora la pin-
zellada ràpida i la recerca de la 
llum, elements que caracteritzen 
la seva pintura.

publicista de professió, ha treballat més de vint anys per a diferents mitjans de comunicació 

Laura Grau | Redacció

Alberto Mínguez, pintant al seu estudi de Barcelona una de les obres de l’exposició
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L’art com a 
teràpia en una 
mostra de 
l’Escola Bon dia

El projecte Bon Dia, vinculat a 
la parròquia de Santa Engràcia 
i a Càritas Montcada, inaugu-
rarà el 17 d’abril una exposició 
col·lectiva de pintura al Kursaal 
(Masia, 37), a les 18h. La mos-
tra es podrà visitar fins al 25 de 
maig a l’equipament de Can Sant 
Joan i inclou les obres de les do-
nes que participen al taller d’art 
que promou el projecte, que té 
la seva seu al Centre Cívic La 
Ribera. 

Aire fresc. “Les alumnes del 
programa són dones que estan 
vivint moments difícils i el ta-
ller és una finesta oberta d’aire 
fresc i energia per tirar enda-
vant”, ha explicat Marta Cara-
més, educadora del programa. 
Bon Dia és un espai d’acollida, 
relació i acompanyament a les 
dones i ofereix altres tallers dia-
ris, com un de cuina. De fet, les 
alumnes d’aquest taller seran les 
encarregades d’oferir un aperitiu 
elaborat per elles mateixes amb 
motiu de la inauguració de la 
mostra de pintura. 

Es convoca 
el Premi de 
Pintura de 
Festa Major

Silvia Díaz | Redacció

Les personees que vulguin par-
ticipar al Premi de Pintura de 
Festa Major 2012 –adreçat tant 
a adults com infants, resident al 
municipi– han de lliurar les se-
ves obres a la Sala d’exposicions 
de la Casa de la Vila del 16 al 
20 d’abril de dilluns a divendres, 
de 8 a 21h, i dissabtes, de 10 a 
14h. El format de les teles no pot 
ser més gran d’1metre x 1metre, 
però la tècnica i la temàtica són 
lliures. Els participants hauran 
d’omplir una butlleta en la que 
faran constar les seves dades per-
sonals i les dades de referència 
del quadret (títol, mides i tècnica 
de l’obra). 

Guardons. El primer premi està 
dotat amb 600 euros i el se-
gon, amb 300. Els quadres pre-
miats quedaran en propietat de 
l’Ajuntament i passaran a formar 
part del fons d’art local. L’acte de 
lliurament de premis tindrà lloc 
el 10 de maig a l’Auditori. Totes 
les obres presentades s’exposaran 
a la sala de la Casa de la Vila del 
10 al 28 de maig. 

Laura Grau | Redacció
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Nét dels masos de Can Graula i Can Reganyandu, era un gran aficionat al món del cavall
La Festa dels Tres Tombs en honor 
de Sant Antoni, patró dels animals 
–que tindrà lloc el 22 d’abril–, 
retrà homenatge aquest any al 
montcadenc Artur Pont Font, que 
va morir l’abril del 2011 a l’edat 
de 47 anys, pocs dies després 
de participar en la darrera edició 
de la festa a conseqüència d’un 
infart fulminant. L’organització ha 
decidit nomenar-lo ‘Darrer Carre-
ter 2011’, no perquè aquest fos 
el seu ofici, sinó per la seva pas-
sió pels cavalls, que es remunta 
a la seva infància i al seu vincle 
familiar  amb Can Graula, d’on era 
el seu pare, i Can Reganyandu, 
d’on era la seva mare, dues ca-
ses de pagès ja desaparegudes, 
la primera de Mas Rampinyo, i la 
segona, de Montcada centre, que 
es dedicaven, entre d’altres activi-
tats, al tracte de cavalls. 
Paquita Font, la mare d’Artur 
Pont,  recorda com va aprendre a 
muntar a cavall de ben petit i la 
gran afició que tenia per la Fes-
ta dels Tres Tombs i el món del 
cavall: “sempre que podia s’es-
capava a les hípiques on hi tenia 
amics a fer-hi un cop demà”. 

Tres Tombs en record d’Artur Pont
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El Museu Municipal proposa 
una nova edició del taller fami-
liar ‘Un món d’aigua’ al Parc de 
les Aigües, en el marc del cicle 
d’activitats que promou  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per 
difondre els espais verds del te-
rritori. L’objectiu del taller, que 
tindrà lloc l’1 d’abril, és mostrar 
la importància de fer un consum 
sostenible de l’aigua i compren-
dre l’imprescindible que va ser 

aquest recurs natural per al pro-
grés del municipi. La visita reco-
rrerà el Rec Comtal, la Mina i la 
Casa de les Aigües. Per apuntar-
se cal trucar al telèfon 932 562 
220. D’altra banda, el Museu  va 
visitar la Ribera el 24 de març 
en el marc de les visites als ba-
rris que fa amb la col·laboració 
de la Xarxa d’Equipaments de 
l’Ajuntament. Els tallers didàctics 
d’història van atraure una cin-
quantena d’infants.

MUSEU MUNICIPAL

Nova edició del taller 
familiar ‘Un món d’aigua’
L’activitat es desenvoluparà l’1 d’abril al parc de les aigües

La carpa del Museu i els seus tallers didàctics van aplegar amb força participants
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Laura Grau | Redacció

Artur Pont Font, en una imatge dels anys 70, a punt per participar als Tres Tombs
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poesia als parcs
Recital dels poetes Màrius Serra i Mireia Vidal-
Conte i concert de la Coral del Turó

14 D’AbRIL, 19h
ESGLéSIA DE SAnt PERE DE REIxAC

DEL 13 AL 25 D’AbRIL 
ESPAI JovE CAn tAuLER

30 l divendres
Jornada. Festa reivindicativa amb els 
Diables de Can Sant Joan i l’Esplai 
SESA. Hora: 19.30h. Lloc: Major amb 
Bogatell.

Processó. De divendres de Dolores. 
Hora: 18.30h. Lloc: Parròquia de Sant 
Joan Baptista de Can Sant Joan (c. 
Drac). 

Hora del conte. ‘Contes per fer-se un 
tip de riure’, a càrrec de Clara Gavaldà. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan (Turó, 45)

Taller. De cuina intercultural. Hora: 19h. 
Lloc: Centre Cívic la Ribera.

31 l dissabte
Mercat. D’Intercanvi a Can Cuiàs, amb 
tallers i ball. Hora: 11h: Lloc: Parc del 
Turó Blau. 

Sortida. Montcada en bici visita Collserola. 
Hora: 16.30h. Lloc: Davant del pavelló Mi-
quel Poblet.

Concert. Del grup L’Espingari per reivin-
dicar el nou institut Miró. Hora: 20.30h. 
Lloc: Davant del pavelló Miquel Poblet.

1 l diumenge
Caminada. Preparatòria per Montserrat. 
Recorregut suau per Can Coll. Hora: 9h. 
Lloc: Davant del col·legi La Salle. Organit-
za: el Cim. 

Taller. ‘Un món d’aigua’, del Museu 
Municipal. Hora: 11h. Lloc: Parc de les 
Aigües (veure pàgina 24).

Col·lecta. Quinto solidari amb els Dia-
bles de Can Sant Joan. Hora: 18h. Lloc: 
Abi (Colon, 5). 

3 l dimarts
Vetllada. ‘Les gallines dels ous d’or’, din-
tre del cicle Coses que passen dirigit per 
Pep Martínez. Hora: 20h. Lloc: Kursaal. 
Organitza: AV de Can Sant Joan.

4 l dimecres
Xerrada. Sobre la regulació del treball 
domèstic. Hora: 9.30h. Lloc: Kursaal. 
Organitza: Regidoria d’Integració, Co-
operació i Solidaritat.

5 l dijous
Presentació. Del llibre ‘Demonios ena-
morados’, de Magda Fátima Freitas i 
Francesc Méndez. Hora: 19h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada (veure 
pàgina 19).

10 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
‘Antología de un día’, d’Alberto Mínguez. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal 
(veure pàgina 23).

11 l dimecres
Taller. Monogràfic ‘Cuinar amb microo-
nes: receptes fàcils i saludables’. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 
Preu: 5 euros.

12 l dijous
Xerrada. ‘Intel·ligència emocional. Com 
podem ajudar els fills a prepar-se per al 
dia de demà’, a càrrec de Roser Sellés, 
coach personal. Hora: 18.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: EMPA

Presentació. Del llibre ‘Batlles, alcaldes 
i els afers d’un poble’, de Ricard Ramos 
i Josep Bacardit. Hora: 20h. Lloc: Audi-
tori Municipal.

13 l divendres
Mostra. D’Ensenyament a l’Espai Jove 
Can Tauler. Fins al 25 d’abril. Organitza: 
Regidoria d’Infància i Joventut.

Hora del conte. La Fada del mercat i el 
tresor de les tres taronges, a càrrec de 
Roger Corominas. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada.

Presentació. Del llibre de poesia ‘Els 
reptes de l’alba’, d’Elisa Riera, a càrrec 
de l’escriptor Miquel Sánchez. Hora: 
20h. Lloc: Auditori Municipal.

14 l dissabte
Poesia als parcs. Recital amb dels 
poetes Màrius Serra i Mireia Vidal-Con-
te, amb l’actuació de la Coral del Turó. 
Hora: 19h. Lloc: Església de Sant Pere 
de Reixac. Gratuït.

15 l diumenge
Caminada. Preparatòria per la pujada a 
peu a Montserrat. Recorregut de tot el 
dia per Collserola. Hora: 8h. Lloc: Da-
vant del col·legi La Salle. Organitza: El 
Cim.

Concert. De la Coral del Turó. Hora: 13h. 
Lloc: Abi (Colon, 5).

Concert. ‘Moderns!’, del Quartet de cor-
da Brossa. Hora: 18h. Lloc: Casa del 
Maquinista del complex de la Casa de 
les Aigües. Preu: 3 euros (acte inclòs en 
el programa de Sant Jordi).

16 l dilluns
Xerrada. Sobre la violència de gènere a 
càrrec dels Mossos d’Esquadra. Hora: 
17h. Lloc: Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina.

Taller. ‘Fem un llibre per Sant Jordi’. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Presentació. De la novel·la juvenil ‘Ti-
tànic-Réneixer’, de Sandra de Lamo. 
Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.

Concurs. De pintura de Festa Major. 
S’obre el termini per presentar obres a 
la Casa de la Vila fins al 20 d’abril (veure 
pàgina 23).

17 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
col·lectiva de l’Escola Bon Dia. Hora: 
18h. Lloc: Kursaal.

Jornada. De portes obertes a l’Escola 
Bressol Mitja Costa. Hora: 17.30h.

18 l dimecres
Jornada. De portes obertes a l’Escola 
Bressol Can Casamada. Hora: 17.30h.

Veredicte. Del concurs ‘Els Contes d’en 
Sergi’. Hora: 18h. Lloc: Auditori Munici-
pal. Organitza: Grup Juvenil La Balles-
ta.

Presentació. Del número 24 de la revis-
ta ‘Quaderns’, de la Fundació Cultural 
Montcada. Hora: 20h. Lloc: Seu de 
l’entitat (Major, 47).

Taller. Monogràfic de cuina sobre for-
matges, a càrrec d’Àngels Puntas. Hora: 
20h. Lloc: La Unió de Mas Rampinyo.

19 l dijous
Veredicte. Del concurs ‘Guanya’t un 
punt. Hora: 17.30h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. 

Inauguració. De l’exposició de punts de 
llibre participants al concurs ‘Guanya’t 
un punt’. Lloc: Casa de la Vila.

Presentació. De la novel·la ‘Petons de 
diumenge’, de Sílvia Soler. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada 
(veure pàgina 20).

20 l divendres
Taller. Mural de Sant Jordi. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Teatre. ‘Què faig aquí baix si sóc un àn-
gel?’, de Tutatis i Companyia de Mariona 
Casanovas. Hora: 22h. Lloc: Auditori 
Municipal. Preu: 8 euros.

Mostra d’Ensenyament
Informació i assessorament per a estudiants 
de secundària i cicles formatius

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
IntegrARTE

fins al 14 d’abril

Exposició

ALBERTO MÍNgUEZ
‘antología de un día’
10 d’abril, 19.30h

sala 
principal

COSES QUE PASSEN
les gallines 
dels ous d’or 
3 d’abril, 20h
sala joan dalmau

EXPOSICIÓ
col·lectiva del centre bon dia
17 d’abril, 18h
sala sebastià Heredia

Teatre
Què faig aquí 
baix, si sóc 
un àngel?
20 d’abril, 22h
preu: 8 euros

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 936 917 600

Telèfons d’interès
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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

30 31 1

6 7 83 4 52

10 59
rivas duran duranrecasens v.nieto j.relatguix

j.relatguix recasens v.nietopardo

11 1312
rivas rivas

14 15

                                         març/abril

duran j.vila j.vila

20 21 2217 18 1916
v.nieto j.relat j.relatpardo guix recasensj.vila 
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ESQUÍ ALPÍ PARALÍMPIC
El montcadenc Jon Santacana 
és el nou campió del món en la 
modalitat de supergegant

FESTA DE L’ESPORT 
L’IME ha començat a preparar els 
Premis Esportius 2012, que es 
lliuraran a final de temporada

pàg. 28 pàg. 30  

El CD Montcada ha començat 
el procés per renovar la junta di-
rectiva i escollir nou president. El 
tret de sortida va tenir lloc el 23 
de març amb la celebració de la 
junta extraordinària de socis, en 
què es van convocar oficialment 
els comicis i es van designar 
els membres de la junta electo-
ral. Del 27 de març al 3 d’abril 
s’exposarà el cens dels socis i es 
podran fer les reclamacions perti-
nents. Les candidatures a la pre-
sidència es podran presentar del 
4 al 17 d’abril  fins a les 20h. Una 
vegada acabat el termini de recla-
macions, les eleccions es faran el 
dia 29 si hi ha més d’un candidat 
que opti a dirigir el club. 

Golejada. El CD Montcada va 
perdre a l’estadi davant del 
Guíxols, un rival directe en la 
lluita per la permanència, per un 
sorprenent 2-7. El tècnic, Ivan Ro-
dríguez, s’ha mostrat molt afectat 
per la derrota, que ha qualificat 
de molt dolorosa. “La joventut 
de l’equip i els nervis davant 
un rival directe ens van passar 
factura”, va indicar l’entrenador, 
qui considera que un dels mo-
ments claus del partit va ser el 
tercer gol del Guíxols. “Estàvem 
jugant bé, apretant, semblava 
que en qualsevol moment arri-
baria l’empat i ens van marcar. 

No vam saber gestionar aques-
ta situació a nivell mental, per-
què, per mèrits, podíem haver 
fet l’empat a tres”, va explicar 
Rodríguez, qui va lamentar per-
dre d’aquesta manera. “Derro-
tes així fan molt de mal, però 
esperem recuperar-nos ràpid i 
poder guanyar a Ripollet”, va 
remarcar l’entrenador.

disculpes. Per la seva banda, el 
president del CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, va indicar 
que no troba cap explicació sobre 
el que va succeir al terreny de joc. 
“Només vull demanar discul-
pes a tots els aficionats que van 
venir a l’estadi a donar-nos su-
port”, va manifestar Sanchís. 

Sílvia Alquézar | Montcada

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

El CD Montcada inicia el procés 
per escollir la nova junta directiva
a nivell esportiu, l’equip intenta superar la dolorosa derrota davant el Guíxols, un rival directe, per 2 gols a 7 

El CD Montcada va encaixar una gran golejada davant del Guíxols a l’estadi per 2 a 7

FUTBOL. TERCERA

El Sant Joan es 
juga l’ascens amb 
la visita del segon 
classificat a casa

El Sant Joan es jugarà l’1 d’abril 
bona part de les seves aspira-
cions a aconseguir l’ascens al 
Grup Sisè de Tercera Catala-
na. Els homes de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ rebran la visita de 
l’EF Barberà-Andalucía, el segon 
classificat a quatre punts dels 
locals, que en sumen 54. La dis-
tància s’ha reduït entre ambdós 
conjunts després dels resultas a 
l’última jornada disputada, en 
què els montcadencs van caure 
derrotats al camp del Can Rull 
de Sabadell, el cinquè amb 44 
punts, per 2-1 i els barberencs 
van vèncer contra el Cerdanyo-
la per 2-1. “Vam perdre perquè 
vam fer dos regals al Can Rull 
en dues errades molt greus”, va 
indicar l’entrenador.
Una setmana abans, el Sant Joan 
va guanyar sense problemes 
el Maurina Egara de Terrassa, 
el penúltim de la taula amb 20 
punts, per 3-0, tot i que no va 
desplegar el seu millor joc. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El Sant Joan es juga l’ascens l’1 d’abril a casa
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Modesto ‘Tato’ Sanchís porta sis anys 
vinculat a la directiva del CD Mont-
cada, tres amb càrrecs diversos i els 
tres últims, com a president. 

Quin balanç fa del seu mandat?
Malgrat els mals moments, el balanç 
és positiu perquè el club ha recupe-
rat la seva identitat pròpia sense que 
ningú el manipuli ni l’utilitzi per als 
seus assumptes personals, sent ara 
una entitat que pot decidir amb el 
seu vot a qui vol de president. Tor-
nem a ser un club respectat per to-
thom, no com passava abans.

Vostè es torna a presentar a la re-
elecció. Quins són els principals 
objectius cara els pròxims 6 anys?
Volem ser un club cada vegada més 
obert als seus socis i a la població en 
general. D’altra banda, també tenim 
molt clar que el nostre pressupost 
estarà totalment ajustat als ingres-
sos. També ens agradaria augmen-
tar el nombre d’associats, ja que ara 
en som 250.
I quins són els seus reptes a nivell 
esportiu?
Apostem pels jugadors joves i de 
casa, per això vam crear un juvenil 

fa dos anys, 
aconsegu in t 
dos ascensos 
que l’han portat 
fins a Prefe-
rent. Seguint en 
aquesta línia, 
també creiem 
en la necessitat 
de formar per a la pròxima tempora-
da un altre equip amateur, que co-
mencés a la Quarta Catalana, però 
amb l’objectiu de tenir-lo a Tercera o 
Segona. I el primer equip, a Primera 
Catalana | sA

Tato: ‘El club ha recuperat la seva identitat sense que ningú el manipuli’
fo

to
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Els montcadencs, amb 58 punts, encara no han perdut cap partit a la lliga

L’FS Montcada podria aconse-
guir l’ascens matemàtic a la Se-
gona Divisió Nacional durant 
el mes d’abril, gràcies a l’ampli 
avantatge de punts que té respec-
te el segon classificat. Els homes 
de Jordi Rozas continuen sense 
fallar al capdavant del Grup 
Primer de Tercera Divisió, amb 
58 punts i un partit menys. Els 

locals van sumar els 6 punts en 
joc de les dues darreres jornades, 
després de superar el Vall de 
Tenes per 5-1 i el Montsant per 
1-5. Un dels jugadors destacats 
en aquests dos triomfs va ser el 
pitxitxi de la categoria, Gerard 
Esteller, que va aconseguir fer 
un hat-trick a cada partit.
“La plantilla està responent 
molt bé, està fent un gran tre-

ball i estic molt content amb 
la seva implicació”, va indicar 
Rozas, qui va destacar la gran 
afluència d’aficionats que es 
van desplaçar fins a la pista del 
Montsant. “Estem recuperant 
el caliu d’anys anteriors”, va 
dir  l’entrenador. A la pròxima 
jornada, el Montcada rebrà el 31 
de març el CN Sabadell, el segon 
classificat.

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 

L’FS podria ser campió a l’abril

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle va aconseguir el 24 de 
març a Gavà l’objectiu de la per-
manència a la Primera Estatal 
en la seva primera temporada a 
la categoria. Els montcadencs es 
van imposar al cuer del Grup C 
per 26 a 27 a falta de dues jorna-
des perquè acabi la primera fase 
de la competició. Els lasal·lians 
van disposar d’avantatges còmo-
des en el marcador durant bona 
part del matx –la primera mei-
tat va acabar amb 10-13– però 
a la represa, el rival va apretar 
i va reduir la diferència a no-
més un gol. Malgrat el resultat 
ajustat, l’entrenador de La Salle, 
Pablo Camarero, va indicar que 
els seus jugadors van controlar 
bé el ritme de l’enfrontament. 
“En cap moment va perillar 
el nostre triomf, una victòria 
que va aconseguir gràcies a 
una gran concentració i im-

plicació per part de tothom”, 
va dir el tècnic, qui es va mos-
trar molt content perquè ja 
s’ha complert l’objectiu de la 
salvació. “Ara començarem 
a pensar en la campanya vi-
nent, perquè el segon any a 
una categoria sempre és més 
important perquè ja coneixes 
la competició”, va indicar Ca-
marero. 

Èxit. La Salle té 19 punts a la no-
vena posició, però podria con-
vertir-se en l’equip novell que 
més punts hagi sumat en la his-
tòria de la categoria si n’arriba 
als 21. “Estem molt contents 
perquè ens hem salvat a falta 
de dos partits i guanyant molts 
punts”, ha indicat el president, 
Josep Maresma, qui ha remar-
cat que  “ ens hem mantingut 
fidels a la filosofia d’apostar 
per la gent de casa”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL MASCULÍ. PRIMERA ESTATAL

La Salle aconsegueix l’objectiu de la 
permanència a falta de dos partits
L’equip montcadenc va obtenir els dos punts que necessitava per a la salvació gràcies al triomf a Gavà (26-27)

La Salle ha aconseguit la permanència a Primera Estatal a manca de dues jornades per al final
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El jugador local Gerard Esteller ha fet dos hat-tricks consecutius als dos últims partits de lliga

HANDBOL FEMENÍ

La Salle Iste és més 
líder després de 
superar el segon

La Salle Iste s’ha  consolidat al li-
deratge del Grup B de la Primera 
Catalana després de superar el seu 
rival més immediat, el Cornellà, 
per 27 a 14. Les montcadenques 
ocupen la primera posició amb 31 
punts sense haver perdut encara 
cap partit. “Ha estat el matx més 
complet que hem fet fins ara”, va 
comentar l’entrenadora, Esperan-
za Hoyos. A la jornada següent, 
La Salle va empatar a 21 gols a 
Gavà.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle Iste ocupa el primer lloc al Grup B
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El Santa María intenta donar un 
revulsiu a l’equip a manca de 8 jor-
nades per al final amb l’objectiu de 
sortir de l’últim lloc al Grup Sisè 
de Tercera Catalana i evitar el 
descens. La directiva ha substituït 
el tècnic José Luis Sánchez per un 
altre vell conegut de l’afició, Marc 
Rodríguez ‘Pitu’, qui es mostra 
molt il·lusionat amb el repte. “És 

difícil perquè no crec en els mi-
racles, però ho intentarem”. Per 
reforçar la plantilla, ‘Pitu’ ja ha in-
corporat l’interior esquerre Daniel 
Escobar, del Vallbona, i el defensa 
Cristian Rubio, de la Llagosta. 
“Tenim previst fitxar altres ju-
gadors”, ha avançat l’entrenador, 
qui dirigeix l’equip amb el suport 
dels entrenadors Fernando Gó-
mez ‘Kuki’ i Óscar Guerrero.

La directiva canvia el tècnic i fitxa diversos jugadors

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Santa María busca un 
revulsiu en la recta final
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Marc Rodríguez ‘Pitu’ era un dels tècnics de la temporada passada quan es va pujar a Tercera

FUTBOL FEMENÍ

L’EF es retroba 
amb el seu joc

L’equip femení de l’EF Montcada 
es va retrobar amb el seu joc da-
vant del Soses, a qui va superar 
per 3-1 tot i jugar amb 10 noies 
des del minut 3 per l’expulsió de la 
seva portera. El tècnic es va mos-
trar molt content per la treballada 
victòria, però sobretot va destacar 
el fet que “hem tornat a ser un 
equip”. Al matx anterior, l’Escola 
va empatar a un al camp del Sant 
Ignasi. A la pròxima jornada, l’EF 
Montcada visitarà el camp del 
Lourdes de Mollet.

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’esquiador amb discapacitat visual va finalitzar en segona posició a la Copa del Món 

ESQUÍ ALPÍ PARALÍMPIC

Jon Santacana es proclama 
campió del món en supergegant

El montcadenc Jon Santacana i 
el seu guia Miguel Galindo s’han 
proclamat campions del món en  
la modalitat de supergegant a la 
Copa del Món d’esquí alpí para-
límpic, després de l’última pro-

va que va tenir lloc a les pistes 
de Panorama (Canadà) del 13 
al 18 de març. A la classificació 
general, l’esquiador amb discapa-
citat visual va acabar en segona 
posició, a 145 punts del primer. 
D’altra banda, Santacana i Galin-

do han pujat al més alt del podi 
al Campionat d’Espanya d’esquí 
alpí, que es va disputar a les pis-
tes de Baqueira-Beret entre els 
dies 19 i 20 de març. La parella 
va ser la més ràpida en eslàlom 
i gegant.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Miguel Galindo, en primer terme, amb Jon Santacana en una de les competicions en què han participat aquesta temporada

El Valentine ha fet un pas en-
rera en la seva lluita per jugar 
el play-off d’ascens de la Lliga 
EBA després d’haver perdut 
a les dues darreres jornades 
contra dos rivals directes. Els 
montcadencs van caure contra 
el Collblanc, que arribava al 
pavelló Miquel Poblet empatat a 
victòries amb els locals, per un 
ajustat 71-73 en un matx en què 
els homes de Mateo Rubio no 
van estar encertats en els llança-
ments. Una setmana després, el 
Valentine no va poder aturar la 
ratxa de cinc triomfs consecu-
tius de l’Hospitalet, que es va 
acabar imposar als vallesans per 

87 a 79. “Vam voler resoldre el 
partit cadascú pel seu comp-
te, amb massa precipitació i 
fallant triples”, va indicar el ju-
gador Aitor Murúa. Respecte a 
les conseqüències de les dues de-
rrotes consecutives amb rivals 
directes, el capità, Raúl Ortega, 
considera que “és un cop dur 
per a nosaltres, però lluitarem 
fins al final”. La plantilla ha de-
manat a l’afició el seu suport per 
al pròxim partit que el Valentine 
jugarà al pavelló Miquel Poblet 
contra el Santfeliuenc, el primer 
classificat del Grup C de la Lli-
ga EBA. El Montcada és el vuitè 
amb 13 victòries, mentre que el 
rival en té 20.

Els de Mateo Rubio han perdut contra dos rivals directes

Sílvia Alquézar | Redacció

BàSQUET. LLIGA EBA

El Valentine dóna un 
pas enrera en l’ascens
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El club local ha guanyat 12 guardons en les categories individuals i 9 metalls en conjunts

TAEKWONDO

El Lee Young acapara el medaller 
al Campionat català en tècnica

El Lee Young ha guanyat 21 me-
dalles al Campionat de Catalunya 
de taekwondo en tècnica, disputat 
el 18 de març a Barcelona amb la 
participació de 450 competidors 
de 70 entitats catalanes. A nivell 
individual, Vanesa León i Yolanda 
Fidalgo van aconseguir el guardó 
d’or en sènior femení, mentre que 
Alberto Jo Lee i Diego Carrillo 
van pujar al més alt del podi en 
sènior 2 i màster 1 masculí. Tam-
bé cal destacar la primera posició 
de les parelles formada per Jénni-

fer Álvarez i Miguel Ángel Luján 
i Soo Mi Jo Lee i Alberto Jo Lee. 
En trio, Vanesa León, Jénnifer Ál-
varez i Elena González (de 14 a 29 
anys), Soo Mi Jo Lee, Yolanda Fi-
dalgo i Gemma Adelantado (més 
de 30 anys) i Alberto Jo Lee, José 
Manuel Ramón i José Luis Estudi-
llo (més de 30 anys) van guanyar 
la medalla d’or en les seves respec-
tives categories. 
El Lee Young també ha aconseguit 
un total de set guardons de plata a 
càrrec de Elena González, Soo Mi 
Jo Lee, Miguel Ángel Luján i José 

Luis Estudillo en inviduals, a més 
de l’argent aconseguit per les pare-
lles composades per Vanesa León 
i Kenneth Rebollo i Yolanda Fidal-
go i José Luis Estudillo i pel trio 
format per Celestino Montoya, 
Iago Bernárdez i Javier Caparrós. 
El bronze va ser per a Jénnifer Ál-
varez, Gemma Adelantado, José 
Manuel Ramón, Juan Antonio 
Santiago i Celestino Sánchez en 
individual. Per equips, només hi 
va un tercer lloc per a la parella 
formada per Gemma Adelantado 
i Celestino Montoya.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Els taekwondistes del Lee Young que van participar al Campionat de Catalunya en tècnica, on van guanyar un total de 21 medalles

> Derrota de la UE Montcada amb el Foment
L’equip A de la UE Montcada va perdre contra el Foment per 6-4 en un 
matx molt igualat que no es va decidir fins al final, a l’antepenúltima ronda 
del Campionat de Catalunya a la categoria de la Divisió d’Honor. Per la seva 
banda, el conjunt B va vèncer el Jake C per 8-0 i ha acabat al sisè lloc amb 
4’5 punts al seu grup a la Primera Provincial. L’equip C va caure derrotat 
contra el Ripollet per 3-5, finalitzant la competició a la vuitena posició amb 
3 punts. En aquests dos conjunts de la UE Montcada, el club ha destacat el 
bon paper de Gerard Oset –amb 7 victòries en 9 partides– i de Joel Iglesias 
(sot-18), que ha guanyat 6 rondes de 9 jugades. L’equip A encara ha de 
disputar dues rondes més després de Setmana Santa | sA

> El Cim fa les preparatòries a la Marxa a peu
El Centre Excursionista de Montcada, el Cim, farà durant el mes d’abril les 
caminades preparatòries per a la 28a edició de la Marxa a peu a Montse-
rrat, que tindrà lloc els dies 5 i 6 de maig. La primera sortida es farà el dia 
1 per Can Coll, a Collserola. El 15, la passejada serà de tot el dia també per 
la serralada de Collserola. L’excursió del dia 22 discorrerà per la serra de 
Marina, una caminada només de matí però molt intensa. L’última de les 
preparatòries tindrà lloc el 29 d’abril fins a Gallecs | sA

> La Volta a Catalunya passa per Montcada
La setena i última etapa de la 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya va 
passar el 25 de març per Montcada i Reixac. El pilot va entrar a la ciutat per 
la carretera de la Roca provinent de Badalona. Els corredors van circular per 
l’avinguda de la Ribera, la rambla dels Països Catalans i la plaça d’Espanya 
per dirigir-se després cap a Ripollet. La cursa, de 119 quilòmetres, va acabar 
a Barcelona, al districte de Sarrià, després de passar pel coll del Tibidabo. El 
guanyador de la Volta va ser Michael Albasini –del Greenedge Cycling Team–, 
seguit per Samuel Sánchez –de l’Euskaltel, a un minut i 30 segons. El primer 
classificat de la setana etapa va ser Julien Simon, d’un total de 123 ciclistes 
arribats. A la foto, el pilot al seu pas per l’avinguda de la Ribera, a l’alçada de 
l’antic escorxador | sA
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Els montcadencs són a la quarta posició amb 35 punts i un partit ajornat 

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs no defalleix 
amb quatre triomfs seguits

L’AE Can Cuiàs suma ja 
quatre victòries consecuti-
ves que l’han portat a ser 
un dels ferms candidats 
a assolir l’ascens al Grup 
Primer de la Primera Divi-
sió, amb 35 punts i un par-
tit ajornat. Els homes de 
Matías Ruiz van guanyar 
a casa el Rosario per 5-3 
i van vèncer a la pista del 

Montseny, el setè classifi-
cat, per 3-4. El Can Cuiàs 
jugarà el matx suspès con-
tra el Mataró, el cinquè 
amb 32 punts, el pròxim 5 
de maig a la pista del Parc 
del Turó Blau.
D’altra banda, l’FS Mont-
cada B és el vuitè del ma-
teix grup amb 27 punts. 
Els locals van vèncer el 
Casagemas per 6-5, però 

van caure derrotats en el 
seu desplaçament a Can 
Calet per 5-4.

segona divisió. L’equip 
sènior de l’EF Montcada 
és l’antepenúltim al Grup 
Quart, amb 18 punts. Als 
dos darrers partits, els 
montcadencs van perdre 
contra el Castellar per 3-2 
i davant del Berga per 1-4.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BàSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sènior femení de l’El-
vira La Salle ocupa el cin-
què lloc al Grup Segon del 
Campionat de Catalunya 
Sènior B, amb 13 triomfs 
i 8 ensopegades. Les locals 
van vèncer el Boet per 42-
50 i el Vilatorta per 58-53.

Masculins. Els dos sèniors 
masculins són a la setena 
posició als seus respectius 
grups al Campionat Terri-

torial. L’equip A, que juga 
al Grup Cinquè i ha sumat 
10 victòries, va superar el 
Torelló per 52 a 62 i va 
vèncer el Caldes B per un 
clar 76 a 44. Per la seva 
banda, el conjunt B, que 
milita al Grup Segon i ha 
aconseguit ja 14 triomfs, va 
guanyar a la pista del Peda-
gogium per 64 a 72. El par-
tit contra el Santa Perpètua 
B, previst a casa el 17 de 
març, es va ajornar.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

BàSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El sènior B masculí del CEB 
Can Sant Joan no va poder 
frenar el Sant Vicenç de 
Montalt, el segon del Grup 
Cinquè del Campionat Ter-
ritorial. El Mama Mandawa 
va perdre per 39 a 60 i se-
gueix a l’última posició amb 
només un triomf i 18 der-
rotes. Per la seva banda, el 
sènior A va obtenir una vic-
tòria important davant del 
Cornellà per 72 a 64, però 

set dies abans va caure der-
rotat contra el Sant Antoni B 
per 51 a 38. El B. Montseny 
es troba al desè lloc amb 9 
victòries i 13 derrotes.

Femení. El sènior és penúl-
tim al Grup Primer al Cam-
pionat de Tercera Catalana, 
amb 2 triomfs i 18 derrotes. 
Als dos últims matxs, van 
vèncer el Ronçana per 45-32 
i van caure amb la Llagosta 
per un ajustat 46-44. 

El sènior B no pot amb 
el segon de la taula 

El Mama Mandawa-CEB Can Sant Joan va perdre contra el Sant Vicenç 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El conjunt masculí veterà de La Salle ha acabat en segon lloc a la primera fase
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HANDBOL. LA SALLE

Els Màsters, segons a la 
primera fase de la lliga 

Els locals van perdre amb el Sant Vicenç per 39 a 60

Els dos equips veterans de 
La Salle, el masculí i el fe-
mení, han acabat en segona 
posició als seus respectius 
grups a la primera fase de 
la Lliga Màsters. El conjunt 
d’Antonio Muñoz va per-
dre contra el Gavà, que ha 
quedat primer, per 24-14. A 
la derrota cal afegir la greu 
lesió de la jugadora Rosa 
Quirós, que es va trencar 
els lligaments i el menisc del 
genoll. A la jornada següent, 

les montcadenques van vèn-
cer l’OAR Gràcia per 23-15. 
Per la seva banda, el mascu-
lí va perdre el darrer matx 
de la primera fase contra el 
Sant Quirze, que ha acabat 
primer, per 27 a 24.

sènior B. L’equip de Terce-
ra Catalana és setè amb 16 
punts al Grup A, després 
de caure contra l’Igualada, 
el segon amb 27 punts, per 
31-33, i el Pardinyes, el líder 
amb 28 punts, per 30-14.

L’equip femení es 
troba al cinquè lloc 
Els dos conjunts masculins són setens

El sènior femení Elvira La Salle es troba a la cinquena posició amb 13 triomfs

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El sènior B masculí és el setè de la classificació

L’AE Can Cuiàs es va imposar al Rosario per 5-3 en un matx intens en què els locals van exhibir un bon nivell
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L’IME inicia els preparatius de la 
Festa de l’Esport local del 2012

PREMIS ESPORTIUS

La presentació de la nova edició tindrà lloc el pròxim 24 d’abril a la Casa de la Vila a les 19h

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ha començat a 
preparar l’edició dels Premis 
Esportius 2012, una festa 
recuperada l’any passat amb 
l’objectiu de reconèixer els 
mèrits i la tasca de l’esport 
montcadenc. Hi haurà guar-
dons per als equips i els 
esportistes que hagin acon-
seguit algun triomf durant 
la temporada actual, a més 
dels premis atorgats pel ju-
rat al millor esportista mas-
culí i femení, entre d’altres 
distincions.
La festa seria la cloenda a la 
campanya 2011-12, amb la 
qual cosa l’IME està estu-
diant la possibilitat de fer-la 
entre final de juny o principi 
de juliol. La presentació de 
l’esdeveniment tindrà lloc 
el 24 d’abril a la Casa de la 

Vila a les 19h. Montcada 
Comunicació s’encarregarà 
de nou d’elaborar els contin-
guts àudiovisuals de la gala, 
amb els videos i reportat-
ges de cadascun dels clubs 
premiats. L’edició del 2011 

–que es va fer l’octubre de 
l’any passat– va ser un èxit, 
amb l’assistència de 400 per-
sones a l’Àgora de Montca-
da Aqua. Els guardons més 
importants van recaure en 
l’atleta Joan Riera, com a 

millor esportista masculí, i 
la ciclista de BTT Anna Vi-
llar, com a millor esportista 
femenina. El premi com a 
millor entitat esportiva se’l 
va endur el Club Handbol 
La Salle Montcada.  

Sílvia Alquézar | Redacció

Els guanyadors i premiats durant la Festa de l’Esport local del 2011, que es va celebrar a l’Àgora de Montcada Aqua
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Al voltant d’un centenar 
d’alumnes de l’escola Mitja 
Costa practiquen activitats 
extraescolars organitzades 
per l’AMPA, bona part de 
les quals són de caire es-
portiu: psicomotricitat, mul-
tiesport, futbol aleví, futbol 
benjamí, karate i ball. La 
resta són guitarra, pintura 
i teatre.
Seguint la línia del curs an-
terior, el nombre d’inscrits a 
les activitats esportives ha 
anat creixent, especialment 
en la franja del cicle inicial. 
“Aquest curs hem tingut 
l’oportunitat de fer dos 
equips de multiesport tot 
i que finalment hem optat 
per fer-ne un de sol però 
ben ampli”, explica la coor-
dinadora d’extraescolars del 
centre, Manoli Villanueva. 

Les xifres. El nombre de par-
ticipants en cada activitat és 
de 4 en piscomotricitat, 13 en 
multiesport, 9 en futbol ben-
jamí, 12 en aleví, 20 en kara-

te i 44 en ball, una disciplina 
que sempre ha tingut molt 
d’èxit a l’escola. Els primers 
equips esmentats participen 
en la lliga de l’IME mentre 
que les modalitats de karate 
i ball no competeixen però sí 
participen al torneig anual 
que fa el centre –enguany 
serà el 12 de maig–, amb una 
exhibició en què mostren tot 
el que han aprés.

Bon nivell de participació al Mitja Costa
ESPORT ESCOLAR

al voltant d’un centenar d’alumnes practica esport en alguna de les extraescolars que oferta l’aMpa

Els alumnes que practiquen karate, fent un dels moviments que els indica el seu monitor
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Pilar Abián | Terra Nostra

L’equip de futbol benjamí durant una sessió d’entrenament

GIMNàSTICA RÍTMICA

Laura Martínez, primera 
al Campionat Comarcal

La Unió ha guanyat 8 me-
dalles al Campionat Comar-
cal. El resultat més destacat 
és el guardó d’or aconseguit 
per la infantil Laura Mar-
tínez en Promoció B. Tam-
bé van pujar al podi l’aleví 
Marina Jiménez (tercera) en 
Iniciació, a més de la benja-

mí Marina Ribota (segona), 
la infantil Yaiza Martínez 
(tercera), l’aleví Tania Pa-
lomino (tercera) i la juvenil 
Claudia Vila (tercera) en 
Promoció B. Per equips, La 
Unió va ser primera en ale-
ví en Promoció B, mentre 
que en prebenjamí va ser 
segona en Iniciació.

La Unió ha guanyat un total de vuit medalles

Sílvia Alquézar | Redacció

 

> La UE Montcada no passa a la final
Cap jugador de les categories inferiors de la UE Montcada ha 
aconseguit la classificació per al Campionat de Catalunya per 
edats. Malgrat tot, els jugadors locals han fet un bon paper i al-
guns d’ells s’han quedat a les portes de disputar el torneig | sA 

> Bon paper de l’Elvira en patinatge
L’escola Elvira Cuyàs ha fet bon paper a la fase prèvia del Cam-
pionat de Barcelona de patinatge, organitzat pel Consell Esportiu 
del Barcelonès. Dues patinadores prebenjamines, Marina Betrán 
(quarta) i Ainhoa Humet (setena) s’han classificat per a la ronda 
final. També van participar del col·legi local prebenjamines Anna 
Parra (17), Judit Iglesias (32) en la categoria 2, i Nerea Vargas 
(14), Noa Simón (23) i Laura Hidalgo (36) en la categoria 3. En 
benjamí, Julia Martínez va ser la 20 i Carla Martín, la 35  | sA 

> Marina Castro entrena amb els millors
La nedadora local Marina Castro, al CN Sant Andreu, ha estat 
convocada per la Federació Catalana de Natació als entrena-
ments que tindran lloc de l’1 al 5 d’abril al Centre d’Alt Rendi-
ment de Sant Cugat. Les sessions s’adrecen als millors nedadors 
de Catalunya en les diferents categories. Castro té 13 anys i va 
quedar entre les primeres participants catalanes a diverses pro-
ves al Campionat d’Espanya d’hivern, disputat a Mallorca | sA 

> La final de natació serà el 21, a l’Aqua
La final del Campionat Comarcal de natació es disputarà el 21 
d’abril a Montcada Aqua. A la quarta jornada, el 17 de març 
a Barberà, l’EN Montcada va fer un bon paper. Cal destacar el 
primer lloc de la cadet Mireia Prats en 100 metres braça i del 
prebenjamí Martín Toldos als 25 metres esquena i als 25 braça. 
Per la seva banda, la prebenjamí Aina Artés va quedar en segona 
posició als 25 metres esquena. En tercer lloc, van acabar la ben-
jamí Nadia Misas als 25 metres esquena, l’infantil Daniel Gonzalo 
als 100 esquena i braça i la cadet Eva Coy als 100 esquena | sA 

Les gimnastes de La Unió que van participar al Campionat Comarcal
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FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

Bona ratxa del benjamí B

El benjamí B de l’FS Mont-
cada fa tres jornades que no 
perd gràcies a dues victòries 
i un empat. Els locals van 
superar els dos últims clas-
sificats de forma còmoda. 
Van guanyar el Sant Joan, 
el cuer, per 6-2, i l’Acció Sant 
Martí, el penúltim, per 2-6, 
després d’haver empatat a 4 
gols a casa feia 7 dies. L’FS 
Montcada es troba al vuitè 
lloc amb 19 punts, al Grup 
Segon de la Primera.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Els montcadencs han encadenat dues victòries i un empat en les darreres jornades

El benjamí B de l’FS Montcada va superar el Sant Joan de Vilassar per 6 a 2
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La part baixa de la clas-
sificació al Grup Segon 
de Preferent està més que 
igualada. El CD Mont-
cada es troba situat a la 
dotzena posició amb 26 
punts, empatat amb el Pa-
rets, a qui va guanyar per 
1-0 el dia 17, i el Bisbalenc. 
Per darrera, encara hi ha el 
Badalona, amb 22 punts, i 

tancant la taula, es troba 
el Vic, amb 17. Per sobre 
dels verds, el Juventus 
té 28 punts. A banda de 
l’important triomf a casa 
amb el conjunt del Vallès 
Oriental, a l’últim matx is-
putat, els verds van caure 
derrotats en la seva visita 
a Sant Feliu de Guíxols, el 
vuitè amb 33, per 2-0  | sA 

Igualtat a la part baixa

ar
Xi

u
/l

au
r

a 
g

r
au

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví B és a un punt del lideratge

L’equip aleví B de l’EF 
Montcada està fent una 
gran temporada. El con-
junt local es troba a la se-
gona posició al Grup 11 de 
Tercera Divisió, amb 48 
punts, a tan sols un del lí-
der, la Montserratina. Als 
dos darrers partits, l’aleví 
B va golejar el Tibidabo 
Torreu Romeu de Saba-
dell per 7-1 a l’estadi de 
la Ferreria i, a la jornada 
anterior, va aconseguir un 
triomf important en vèn-
cer a la Llagosta per 0-3 
davant el tercer classificat, 
amb 45 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt local juga al Grup 11è de la Tercera Divisió i només ha perdut dos partits aquesta temporada
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El verds vencen el parets, però cauen a Sant Feliu

El cadet A del Valentine es 
troba a la sisena posició al 
Grup Segon del Nivell B-1 
amb 3 triomfs i 7 derrotes. 
La darrera victòria la va su-
mar davant del Minguella 
per 60 a 65, tot i que al matx 
següent va perdre amb el 
Badalona per 39 a 48. Per 
la seva banda, el cadet B 
és el cuer del Grup Sisè del 
Nivell B-2 amb cap victòria. 
Els locals van perdre contra 
el Badalonès per 43-63 i el 
Gramanet per 70-29.

El cadet A es troba al sisè lloc 

Sílvia Alquézar | Redacció

BàSQUET. VALENTINE

El conjunt cadet B és el cuer del Grup Sisè del Nivell B-2 amb cap victòria

El cadet B del Valentine no ha guanyat encara cap partit a la segona fase
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El juvenil del CD Montcada va vèncer el Parets, un rival directe, per 1-0

L’aleví B de l’EF Montcada no va tenir cap problema per golejar el Tibidabo, el desè, per un contundent 7-1

Campus de Setmana Santa

El CH La Salle Montcada 
organitza del 2 al 5 d’abril 
una nova edició del Cam-
pus de Setmana Santa, que 
tindrà lloc a les instal·lacions 
de l’escola del mateix nom 
entre les 9 i les 13.30h. La 
iniciativa, que s’adreça a in-
fants i joves de 3 a 14 anys, 
inclourà psicomotricitat,  
activitats lúdiques i esporti-
ves, handbol, altres esports 
d’equip i un taller de ma-
nualitats. 

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

Uns infants juguen a pilota durant el Campus de Setmana Santa de l’any passat
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BàSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El júnior suma dues 
victòries consecutives 

El conjunt júnior del 
Club Escola de Bàsquet 
Can Sant Joan ha enca-
denat dues victòries con-
secutives al Grup Quart 
del Nivell B. Els mont-
cadencs van superar el 
Casp per 57 a 48 i també 
van guanyar a la pista 
del Gramanet per 56 a 
59. L’equip de Can Sant 
Joan es troba situat a la 
vuitena posició amb un 
total de 10 victòries i 13 
derrotes | sA El júnior va vèncer el Casp per 57-48

Van superar el Casp (57-48) i el Gramanet (56-59)
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La iniciativa es farà del 2 al 5 d’abril a les instal·lacions de l’escola La Salle

L’equip sots-21 
segueix líder

BàSQUET. ELVIRA

L’equip sots-21 de l’Elvira La 
Salle segueix líder del Grup 
Tercer del Nivell B, malgrat 
haver perdut contra el seu 
immediat perseguidor, el 
Tona, per 77 a 54. Els mont-
cadencs encapçalen la taula 
amb 18 victòries i 4 derro-
tes, mentre que el conjunt 
d’Osona és el segon classifi-
cat amb 18 triomfs, 2 enso-
pegades i dos partits menys. 
La setmana anterior al duel 
entre els primers classificats, 
l’Elvira La Salle va vèncer el 
Castellet per 74-70.

Sílvia Alquézar | Redacció



Marilina Alba
Treball en equip. Ara fa set anys, Marilina Alba (Montcada i Reixac, 1970) va començar a partici-
par en la processó de la Virgen de los Dolores que organitza la Confraria que porta el mateix nom, a 
Can Sant Joan, cada divendres de Dolors, abans del diumenge de Rams. Primer va ser ‘costalera’ i ara 
és l’encarregada de dirigir el tron de la verge i vetllar perquè les seves companyes no perdin el pas men-
tre carreguen la imatge a les seves esquenes pels carrers del barri durant més de dues hores. Aquesta 
processó, que va començar fa 10 anys per iniciativa d’un grup de veïns nascuts a Àguilas (Múrcia) 
–d’on és patrona la verge–, ha esdevingut tota una celebració que ja aplega prop de cent persones. “El 
que mou el grup és la solidaritat, el companyerisme i les ganes de compartir”, explica Marilina. 
Aquests són els valors que ella posa en pràctica en altres àmbits de la seva vida, per exemple, com a 
membre de l’ong Vínculos Ahimsa que promou projectes de desenvolupament a Nicaragua.

“La processó uneix un grup 
de persones ben diferents”

Com i quan va decidir entrar a la 
Confraria? 
Va ser una mica per casualitat. La 
meva mare i una tieta van ser del 
grup pioner que va posar en marxa 
la processó i al tercer any, quan van 
comprar el tron de la verge, es van 
adonar que pesava molt i no el po-
dien carregar. Aleshores vaig decidir 
entrar-hi per fer-lis un cop de mà. 
Cal tenir una devoció especial per 
participar a la processó?
No necessàriament. Jo no em con-
sidero una persona devota ni tam-
poc religiosa però tinc una base 
cultural cristiana. A casa dels meus 
avis, sempre hi ha hagut imatges de 
la Mare de Déu. 
Així, hi pot desfilar tothom que hi 
vulgui? 
És clar! A la confraria hi tenen ca-
buda les persones religioses i les 
que ho fan com jo, per tradició. 

L’únic que cal és tenir respecte per 
uns costums i ganes de voler treba-
llar en equip. Això vol dir deixar de 
banda les individualitats i anar tots 
a una. Per exemple, els ‘costaleros’ 
i ‘costaleras’ han de seguir tots el 
mateix pas, si no, podria prendre 
mal algú perquè el tron pesa molt. 
També cal un temps de preparació, 
d’assaigs, que dura ben bé tres 
mesos. 
Quin és el perfil dels participants? 
Hi ha gent de totes les edats i 
amb circumstàncies de vida ben 
diferents. Això és el que realment 
m’agrada. Aquí coincideixo amb 
persones del barri amb les quals 
segurament no tindria cap mena de 
relació si no fos pels moments que 
compartim preparant la processó. 
Tenim des d’una nena de 14 anys 
fins a altres que passen dels 60. 
També hi ha diverses generacions 

de la mateixa família, com és el meu 
cas, en què hi participem els avis, els 
pares i els néts. Les portes són ober-
tes a tothom que hi vulgui venir. 

La gent és respectuosa quan veu 
passar la imatge de la verge? 
Sí. I un dels moments més impac-
tants i que realment emociona és 
quan traiem la imatge de l’església. 
Durant uns minuts es fa un silenci 
que posa els pèls de punta. També 
impressiona veure tanta gent al ca-
rrer, alguns per devoció, d’altres per 
curiositat i cada cop més gent de 
fora perquè aquesta és l’única pro-

cessó que es fa pels municipis dels 
voltants el divendres de Dolors. 
I per què creu que ha arrelat a Can 
sant Joan? 
Perquè aquest sempre ha estat un ba-
rri d’immigrants, on hi ha molta barre-
ja de cultures, el que el fa molt ric en 
tradicions que, a més, es viuen amb 
respecte per part de tothom. Jo sóc 
catalana amb arrels cordoveses i mur-
cianes i igual puc estar a la processó 
que ballant una sardana i això, sens 
dubte, m’enriqueix com a persona.
No és necessari, doncs, ser practi-
cant per sortir a la processó? 
Com he dit abans, l’únic que cal és 
ser respectuós i valorar el treball en 
equip, aprenent dels altres i sense jut-
jar ningú. Totes les religions, en essèn-
cia, compateixen els mateixos valors, 
és després quan intervé l’ego que tot 
es desvirtua. Jo tinc una ment oberta 
i visc aquest moment d’espiritualitat 

tant participant a la processó com me-
ditant en un monestir budista.
I tot ho viu amb la mateixa passió? 
Sí. Per a mi hi ha els mateixos valors 
a la confraria que a Vínculos Ahimsa, 
l’ong de la qual sóc sòcia fundadora 
des de l’any 1999 i amb la que vo-
luntàriament vaig passar tres mesos 
a Nicaragua coordinant els projectes 
que duem a terme conjuntament 
amb la fundació de país que porta 
el mateix nom. El primer, una esco-
la de famílies per ensenyar els pares 
models d’educació per als seus fills, 
que actualment forma part de la polí-
tica social del Ministeri d’Educació de 
Nicaragua, i el segon, una casa social 
al barri Memorial Sandino amb men-
jador infantil i biblioteca, entre d’altres 
serveis. A més, a banda de treballar 
com a administrativa, sóc mestra de 
reiki des de fa 6 anys i estudiant i 
practicant de ‘chacradiagnosis’.

“El silenci que es fa 
quan traiem la imatge 
de la verge al carrer 
posa els pèls de punta”

membre de la Confraria ‘Virgen de los Dolores’

A títol personal
PILAR ABIáN
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