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PLA DE REIXAC
Aquest espai que limita Mas Rampinyo amb 
Ripollet, Santa Perpètua, la Llagosta i Barberà, 
és l’únic del municipi on cabria l’Eurovegas

cap de les dues mocions a favor i en contra del macrocomplex, presentades pel ppc i ERc respectivament, no van ser aprovades

El govern local no es vol posicionar sobre 
un projecte que considera ‘intangible’

DEBAT SOBRE L’EUROVEGAS

El govern local considera que, 
ara per ara, no té sentit posicio-
nar-se a favor o en contra de 
l’Eurovegas, ja que no ha rebut 
cap confirmació oficial sobre el 
rumor difós en premsa que parla 
de Montcada com a possible ubi-
cació del macrocomplex. Amb 
aquest argument, no va donar 
suport a cap de les dues mocions, 
a favor i en contra del projecte, 
presentades al Ple d’abril pel 
PPC i ERC, respectivament.
“Estem parlant d’un projec-
te intangible sobre el qual no 
tenim informació, només les 
especulacions que s’han pu-
blicat, unes xifres que ni tan 
sols coincideixen amb les que 
s’han barallat en el debat fet al 
Parlament”, va dir M. Carmen 
Porro (PSC), qui va assegurar 
que el govern local no acceptarà 
la instal·lació de cap projecte o 
empresa que no compleixi amb 
les lleis laborals, sanitàries i me-
diambientals del país. Per la seva 
banda, Joan Maresma (CiU), va 
dir que “malgrat el que s’ha pu-
blicat, quan hem preguntat a la 
Generalitat, la resposta ha estat 
que el nostre municipi no és un 
dels candidats i, de fet, Madrid 
està millor posicionada”. 

Crítiques de l’oposició. La resta 
de grups va retreure al govern 
la manca de concreció i va exi-
gir-li un posicionament clar al 
respecte. La portaveu del PPC, 
Eva García, l’únic grup ober-

tament a favor del projecte, es 
va referir als beneficis que po-
dria implicar la inversió quant 
a la creació de llocs de feina i 
la potenciació del turisme. “Si 
ara diem no a l’Eurovegas, la 
inversió anirà a Madrid i des-
prés ens lamentarem”, va dir 
l’edil, tot recordant el bon resul-
tat de Port Aventura malgrat les 
crítiques inicials. 
Contràriament, ERC considera 
que el model de negoci que im-
plica el macrocomplex no respon 
a la idiosincràsia del país. “Va en 
contra de la ciutat que tenim i 
volem; és clar que estem a fa-
vor de crear ocupació i riquesa, 
però no a qualsevol preu”, va 
manifestar la portaveu del grup, 
Marta Aguilar. En contraposició 
a l’exemple de Port Aventura, 
l’edil va recordar el fracàs que ha 
suposat Marina d’Or (Castelló).
ICV-EUiA, que també compar-
teix amb ERC la visió contrària 
a l’Eurovegas, va qüestionar el 
model empresarial del projecte 
pels interrogants ètics que, en la 
seva opinió, planteja. “Donarà 
peu a l’especulació urbanística 
i financera, afavorint activitats 
com el blanqueig de diners, la 
prostitució i la ludopatia”, va 
afirmar el portaveu dels ecosocia-
listes, Josep M. González. L’edil 
també va posar en dubte les con-
tradictòries xifres sobre els llocs 
de feina que el macrocomplex 
pot reportar. La portaveu de C’s, 
Carmen Romero, va preferir abs-
tenir-se respecte les dues mocions 
al·legant manca d’informació i 
concreció. “Aquest és un pro-
jecte virtual, intangible, no té 
sentit pronunciar-se; ara bé, 
tenim clar que exigim respecte 
per les normatives i la legisla-
ció vigent”.

Pilar Abián | Montcada

L’oposició critica la 
manca de concreció del 
govern i li reclama un 
posicionament clar

El debat sobre la hipòtesi que l’Eurovegas s’instal·li al municipi va centrar bona part de la sessió plenària del mes d’abril
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L’Ajuntament modifica el pressupost 
per complir amb el pla d’ajust estatal
Els grups aproven incorporar a l’exercici del 2012 el romanent de tresoreria de l’any passat

PLE EXTRAORDINARI

Davant l’entrada en vigor de la 
Llei d’estabilitat pressupostària que 
obliga les administracions públi-
ques a reduir el seu dèficit, l’Ajun-
tament va fer el 27 d’abril un Ple 
extraordinari per incorporar els 
romanents de tresoreria del 2011 
al pressupost d’aquest exercici. Les 
xifres que s’hi van traspassar són 
1.343.000 euros corresponents a 
despeses generals del consistori 
i 151.000 euros de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME). 
“Aquests romanents passen al 
pressupost del 2012 per finançar 
projectes ja iniciats o altres pen-

dents d’execució”, ha explicat el 
president de l’Àrea Econòmica i 
portaveu de CiU, Joan Maresma. 
L’edil, que va agrair el suport dels 
grups de l’oposició –tots van vo-
tar a favor excepte el PPC, que 
es va abstenir–, va presentar un 
llistat de les partides a les quals 
s’assignaran els diners, entre les 
quals hi ha la de millores de la via 
pública, el Pla integral de la mun-
tanyeta de Can Sant Joan i altres 
intervencions urbanístiques.

Abstenció. La “manca de concre-
ció en alguns dels projectes” va 
ser el motiu pel qual el PPC va de-

cidir abstenir-se, tal i com va expres-
sar la seva portaveu, Eva García. 
ICV- EUiA també va reclamar al 
govern més informació al respecte. 
“Esperem que aquesta situació 
no vagi en detriment dels pro-
veïdors que tenen factures per 
cobrar”, va afegir l’edil ecosocia-
lista Josep M. González. El mateix 
va manifestar la portaveu de C’s, 
Carmen Romero. “No voldríem 
–va dir– que el proveïdors re-
sultin perjudicats”, mentre que 
la representant d’ERC, Marta 
Aguilar, va argumentar el seu vot 
a favor “d’acord amb la situació 
i les circumstàncies”.

Pilar Abián | Montcada
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Notícies IMPOSTOS
Més de 13.000 unitats fiscals 
veuran incrementat l’import de 
l’Ibi en aquest exercici

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
La portaveu del PPC, Eva García, 
demana més concreció al govern 
en la seva acció municipal 

pàg. 9

DEFENSA DE L’ESPAI NATURAL

El Parc de Collserola farà un cens 
dels assentaments il·legals del Turó

El Consorci del Parc de Collsero-
la ha iniciat l’elaboració d’un cens 
que detalli la quantitat d’assenta-
ments il·legals establerts al Turó 
de Montcada. El Grup Regional 
de Medi Ambient (GRUMA) i 
els vigilants del Parc han arribat 
a un acord de col·laboració amb 
els Mossos d’Esquadra i la Poli-
cia Local per tal de lluitar i reduir 
l’impacte sobre l’entorn dels abo-
caments descontrolats i les edifica-
cions il·legals al Turó, espai que des 
del 2010 forma part de Collserola, 
fet que va provocar un canvi en els 
límits territorials que definien la 
zona forestal. 

Campanya anterior. Des del 22 
d’abril, els agents policials i el 
personal del Consorci fan iden-
tificacions i censen les parcel·les 
i edificacions il·legals que al llarg 
del temps s’han aixecat al Turó. 
“La zona està qualificada com 
a parc natural i allà no es pot 
aixecar res”, ha explicat el cap 
del servei de medi natural de l’ens 
gestor de Collserola, Lluís Ca-
bañeros, qui ha indicat que l’estu-
di estarà enllestit en un parell de 

mesos. Fa uns anys, el Consorci 
va dur a terme un cens similar 
amb les edificacions construïdes 
al llarg del torrent de Can Tapio-
les i es van identificar 170 parcel-
les de superfícies molt disperses, 
entre 40 i 5.000 m2. 
“L’ocupant comença creant-hi 
un hort –que ja no es poden fer 
en zones forestals– i d’aquí es con-
tinua amb la construcció d’una 
caseta, la col·locació de bidons, 
el tancament de la parcel·la 
amb somiers i, tot plegat, s’aca-
ba convertint en un assentament 
de barraques”, ha manifestat el 
tècnic forestal.

Silvia Díaz | Redacció

L’organisme gestor, l’Ajuntament i els Mossos treballen per eradicar les construccions i els abocaments

Els vigilants forestals 
i els agents de policia 
han arribat a un acord 
per fer les inspeccions

El Ple acorda 
adherir-se 
al Consorci 
del Besòs
Pilar Abián | Montcada

L’Ajuntament va acordar en el Ple 
d’abril l’aprovació inicial de l’ad-
hesió del municipi al Consorci del 
Besòs i als estatuts pels qual es re-
geix aquest organisme. La propos-
ta del govern (PSC-CiU) va comp-
tar amb el suport d’ICV-EUiA i 
C’s. El PPC va votar en contra i 
ERC es va abstenir argumentant 
en ambdós casos motius econò-
mics, ja que no està clara quina 
serà l’aportació que haurà de fer 
el municipi ni tampoc s’han con-
cretat els projectes que farà l’ens. 
El president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC), va 
explicar al plenari que el Consorci 
té com a objectiu treballar de for-
ma mancomunada per la cura i el 
manteniment dels espais fluvials i 
va assegurar que “no es prendrà 
cap decisió que afecti el munici-
pi que prèviament no s’hagi dis-
cutit en el Ple”. 

Àmbit d’actuació. El Consorci 
del Besòs, actualment integrat 
pels ajuntaments de Barcelona i 
Sant Adrià del Besòs, s’ampliarà 
amb la incorporació de Montca-
da i Reixac i Santa Coloma de 
Gramenet. L’ens té per objecte 
gestionar serveis i realitzar actua-
cions urbanístiques i infraestruc-
tures d’interès per als municipis 
consorciats en un àmbit integral 
pel territori a l’entorn del riu 
Besòs. La seva finalitat és ga-
rantir una unitat d’acció pública 
quant al planejament urbanístic 
en l’àmbit territorial i l’execució i 
conservació d’obres ordinàries.

Els vigilants forestals i els cossos policials van començar la inspecció i l’elaboració del cens d’assentaments al Turó a mitjan del mes d’abril
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Segons el Consorci de Collserola, 
quan el cens d’assentaments il·
legals estigui enllestit el següent pas 
serà interposar les denúncies perti·
nents per tal d’enderrocar les edi·
ficacions, un procés legal llarg que 
han d’engegar els serveis jurídics de 
l’administració local o bé, els cos·
sos policials. Fonts de la Regidoria 
de Medi Ambient han indicat que 
l’Ajuntament fa anys que treballa 
en l’eradicació dels assentaments, 
ja que una de les seves funcions és 
garantir el bon estat dels terrenys i 
evitar les conseqüències negatives 
del barraquisme, com la manca de 

salubritat, el perill d’incendis o la 
destrucció de l’ecosistema. Les ma·
teixes fonts indiquen que, per ordre 
del consistori, estan a punt d’execu·
tar·se diversos enderrocs d’assenta·
ments al Turó.

Denúncia als propietaris. No és fà·
cil identificar els usuaris de les bar·
raques, ja que gairebé mai són els 
propietaris dels terrenys. La denún·
cia es pot interposar contra l’ocu·
pant però el més habitual és buscar 
el responsable de l’espai perquè la 
seva obligació és mantenir·lo lliure 
d’edificacions | sD

Un procés llarg per executar les sentències
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La Favmir inclourà tots els àmbits 
socials en les seves mobilitzacions
El col·lectiu continua denunciant la retirada de la subvenció que rebia de l’Ajuntament

A partir d’ara, les manifestacions 
que convoca els dijous la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de 
Montcada i Reixac (Favmir) per 
reclamar les urgències nocturnes a 
l’ambulatori també inclouran altres 
reivindicacions sobre els diferents 
àmbits socials que estan sofrint 
retallades per part del govern 
català. Inicialment, el col·lectiu 
havia plantejat crear una plata-
forma amb aquesta finalitat, però 
finalment ha decidit encapçalar el 
moviment, obert a altres entitats i 
associacions. Així ho va explicar 
el president de la Favmir, Anto-
nio Cera, durant la manifestació 
del 26 d’abril, on es van tornar 
a repetir consignes en contra del 
que consideren “passivitat” del 
govern local respecte la lluita per 
recuperar el servei d’urgències. 
La mobilització va finalitzar a les 
portes de la Casa de la Vila, on 
tenia lloc el Ple ordinari del mes 
d’abril.

Ajuts. Cera també es va refe-
rir a la supressió de la partida 
econòmica que fins ara rebien 
de l’Ajuntament com a entitat: 
“Amb o sense subvenció, no 
ens faran callar”, va dir públi-
cament. Al tancament d’aquesta 
edició, el 3 de maig tenia lloc una 
nova concentració convocada per 
la Favmir, a la plaça Lluís Com-
panys. 

Laura Grau | Montcada

AFECTATS PER LES HIPOTEQUES
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La PAH recull firmes per 
la ILP a favor de la dació
El col·lectiu es reuneix els dimecres a la casa de la Vila, a les 18h

Parada compartida de la PAH i la Favmir durant l’última Fira de Sant Jordi de Montcada
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La Plataforma d’Afectats per les 
Hipoteques (PAH) de Montcada 
i Reixac, així com la resta de sec-
cions d’arreu de Catalunya, recu-
llen signatures per fer realitat la Ini-
ciativa Legislativa Popular (ILP) 
per tal que la dació de l’habitatge 
sigui suficient per liquidar el deute 
hipotecari amb l’entitat bancària en 
el cas d’impossibilitat d’assumir-lo. 
L’acció va arrencar a la província 
de Barcelona el 23 d’abril, coinci-
dint amb Sant Jordi. 
A Montcada, la PAH local va com-
partir estand amb la Favmir durant 
la fira del carrer Major. El col·lectiu 
també recull firmes els dimecres, a 
partir de les 18h, a la sala d’entitats 
de la Casa de la Vila, espai on es 

reuneixen cada setmana els seus 
membres, que també estaran pre-
sents en altres actes amb concu-
rrència de públic. 

Recollida fins a l’octubre. Les 
PAH, sindicats i entitats socials i 
veïnals van presentar el 18 d’abril 
la ILP a Barcelona i ara, tal com 
va fixar el Congrés dels Diputats, 
tenen fins al 31 d’octubre per re-
collir un mínim de 500.000 firmes 
per tal de poder tirar-la endavant. 
Segons les dades dels organitza-
dors de la iniciativa, entre el 2007 
i el 2011 s’han produït gairebé 
350.000 execucions hipotecàries 
a tot l’Estat espanyol i Catalunya 
es troba entre les tres comunitats 
més afectades. 

Silvia Díaz | Redacció

La manifestació del 26 d’abril va acabar davant la Casa de la Vila, on se celebrava el Ple

RETALLADES

 
L’assemblea d’indignats del Vallès 
Occidental inicia el 4 de maig a 
Viladecavalls una marxa a peu per 
diferents poblacions de la comarca 
que finalitzarà el dia 12 a la plaça 
de Catalunya de Barcelona, on hi 
ha prevista una concentració a ni·
vell internacional per commemorar 
el primer aniversari del moviment 
15·M que durarà tres dies. Els 
col·lectius d’indignats de totes les 
poblacions per on passa la marxa 
donen suport a la iniciativa, com és 
el cas del de Montcada i Reixac, 
que s’encarregarà, amb el suport 
de la Favmir, de rebre els marxants, 

que està previst que arribin cap a 
les 15.30h, i organitza una assem·
blea, a les 20h, en un espai que al 
tancament d’aquesta edició estava 
per determinar.

Camí de la Generalitat. L’endemà, 
cap a les 10h, els manifestants sor·
tiran des de Montcada en direcció 
Barcelona. Durant les assemblees 
que es faran al llarg del recorregut 
de la marxa, els participants reco·
lliran les reivindicacions i queixes 
de cadascun dels municipis per on 
passen, per després lliurar·les a la 
Generalitat | sD

La marxa dels indignats passa per Montcada
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ENTREVISTA A EVA GARCÍA (PPC)

“Per sortir de la crisi cal fer inversió real i 
impulsar el teixit empresarial i el comerç”
La portaveu del grup municipal del ppc, amb tres regidors a l’oposició, considera que la gestió de l’equip de govern és ineficaç i inoperativa
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Eva García és una de les regidores 
més veteranes de la corporació. 
Edil des del 1999, és la portaveu 
del PPC des del 2006 i compa-
gina la seva tasca a l’oposició de 
l’Ajuntament amb la de diputada 
al Parlament de Catalunya. El 
grup municipal popular es mos-
tra crític amb la gestió de l’equip 
de govern i té com a objectius 
lluitar a favor de les persones que 
més pateixen la crisi i fomentar 
l’activitat econòmica.

Com qualificaria la gestió de 
l’equip de govern durant aquest 
primer any de mandat? 
Com a inexistent. Ens preocupa 
molt no saber a què es dedica el 
govern, sóc incapaç d’explicar 
una sola mesura que hagi pres en 
els últims 10 mesos, que no sigui 
criticar les decisions de les admi-
nistracions supramunicipals. En 
l’anterior mandat es prenien deci-
sions que podíem compartir o no, 
però es feien coses. Sabem que 
amb la crisi és molt difícil invertir, 
però amb els diners que hi ha s’ha 
de donar resposta als actuals pro-
blemes socials.
Què aportaria el PPC al govern 
de Montcada i Reixac?
Capacitat de gestió i coneixement 
de les matèries. S’ha de treba-
llar sobre els problemes socials i 

també atraure inversió real, fent 
accions de suport al món empre-
sarial i al comerç. 
En aquest sentit, el PPC és fa-

vorable a l’Eurovegas per la 
inversió que es preveu fer en 
aquest macrocomplex.
No estem en condicions de renun-
ciar a cap inversió, ni a Montcada ni 
a Espanya. La indústria i els més de 
3.000 aturats del municipi estarien 
encantats amb la riquesa que gene-
raria el complex i per això hi estem 
a favor, sempre i quan s’adapti 
a la nostra normativa. S’ha fet 
molta demagògia vinculant els 
casinos amb la delinqüència i la 
prostitució. Crec que hi ha molta 
ignorància en aquest sentit.
Li amoïna la situació de les ar-
ques municipals?
El govern local té la ferma volun-
tat que els grups de l’oposició des-
coneguem els números reals i ens 
passen la informació amb compta-
gotes. Ens trobem en una situació 
molt delicada, es deuen molts di-
ners a proveïdors, i la resposta de 
l’executiu és que hi ha municipis 

que ho passen més malament. Això 
ja ho sabem, però no val comparar-
se amb els pitjors.
El soterrament de la línia de 
Portbou no ha rebut cap partida 
per a aquest 2012. 
La situació econòmica que ha here-
tat el nou govern de Madrid obliga 
a ajornar la dotació de pressupost 
per a aquest projecte, que per al 
PPC de l’Estat, Catalunya i Mont-
cada és una prioritat. No obstant, 
crec que la ciutadania entén que a 
hores d’ara el més urgent és sor-
tir de la crisi. Els pròxims pressu-
postos es començaran a debatre a 
l’octubre i confio que en l’exercici 
2013 sí que hi hagi una partida. 

D’altra banda, en breu visitaran 
Montcada representants del Mi-
nisteri de Foment per explicar el 
nou calendari respecte l’obra.

Montcada és un dels municipis 
més afectats per les retallades de 
la Generalitat?
Les restriccions pressupostàries 
han afectat de forma proporcional 
tots els municipis catalans, però és 

normal que reivindiquem els nos-
tres projectes. Des del PPC som 
conscients que la situació econò-
mica que va deixar el tripartit és 
nefasta, però posem en dubte si 
les mesures del govern que lidera 
CiU són les millors, especialment 
perquè no s’han consensuat amb 
el territori. Ara estem valorant si el 
que s’ha obtingut justifica les reta-
llades aplicades.
Quin és el projecte més urgent?
El nou institut Montserrat Miró, 
per suposat, i dotar els ambulato-
ris d’especialistes. Sobre l’Hospital, 
és de sentit comú no plantejar-lo 
a curt termini si s’estan tancant 
quiròfans a la comarca.

Silvia Díaz | Montcada

“No estem en condicions 
de rebutjar una inversió 
com la que suposaria 
acollir l’Eurovegas”

La portaveu popular, Eva García (centre), amb els dos nous regidors del PPC de Montcada, Cristino García, a l’esquerra, i Pilar Gil
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“El govern local no ha 
pres ni una sola decisió 
en tot el que portem 
d’aquest mandat”
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La plantilla d’Aldesa protesta contra 
l’ERO que ha presentat per la direcció
Un total de 35 empleats de les plantes locals d’AMS i Acisa estan afectats per l’expedient

CONFLICTE LABORAL
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Fins el 9 de maig estarà obert el 
procés de negociació entre la direc-
ció del grup Aldesa i els sindicats 
de les plantes que té el grup a l’Es-
tat espanyol, dues de les quals, de 
les filials AMS i Acisa, estan ubi-
cades al polígon de la Ferreria. La 
direcció de la companyia ha pre-
sentat un expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) que afecta 133 
treballadors de tota Espanya –35 
de Montcada i Reixac–, al·legant 
pèrdues, segons han explicat els 
sindicats. Els treballadors van ini-
ciar el 24 d’abril un calendari de 
mobilitzacions amb una concentra-
ció a les portes de les plantes de la 
Ferreria, a la qual va participar un 
centenar de persones. El pròxim 7 
de maig, a les 19h, hi ha prevista 
una concentració a les portes del 
Palau de la Generalitat.

Propostes sindicals. UGT i CCOO 
rebutgen l’expedient i proposen a 
la direcció substituir-lo per un altre 
de suspensió temporal. “Ens han 
dit que cal un ajustament de la 

plantilla perquè hi ha pèrdues, 
però ara l’empresa ha de cobrar 
12 milions d’euros de pagaments 
endarrerits de proveïdors que 
ens permetrien passar aquest 
any”, explica Raquel García, 
presidenta del comitè d’empresa 
d’Acisa. “Treball n’hi ha i fins i 
tot fem hores extres, però pen-
sem que la direcció vol impulsar 
subcontractacions”, ha manifestat 
el responsable del comitè d’AMS, 
Carlos Cuevas. L’opinió genera-

litzada dels treballadors és que la 
direcció ha aprofitat l’entrada en 
vigor de la reforma laboral per 
reduir la plantilla.
Acisa és una concessionària de ser-
veis d’enllumenat públic i sistemes 
de control de trànsit i, en el cas de la 
filial montcadenca, el seu principal 
client és el Servei Català del Tràn-
sit. AMS es dedica a la col·locació 
i al manteniment d’instal·lacions 
elèctriques i de serveis integrals 
de baixa i alta tensió.

Sílvia Alquezar | La Ferreria

Un centenar de treballadors del grup Adelsa a Montcada es va manifestar contra l’ERO

Ajornada la 
sessió sobre la 
reforma laboral
Pilar Abián | Redacció

Davant del malestar generat per la 
convocatòria d’una jornada sobre 
la nova reforma laboral per al 17 
de maig, només amb representants 
de la patronal Pimec –favorables a 
la norma–, Promoció Econòmica 
ha decidit anul·lar-la i fer-ne un al-
tra on puguin intervenir en el ma-
teix espai la patronal i els sindicats. 
CCOO de l’Ajuntament havia 
manifestat el seu malestar per l’or-
ganització de l’acte i al Ple d’abril, 
ICV-EUiA va recriminar al govern 
local que promogués l’acte havent 
aprovat al març una moció en con-
tra de la reforma. 
La coalició d’esquerres va fer un 
comunicat on critica l’actuació del 
regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU) i, de re-
truc, la del PSC, per haver acceptat 
la convocatòria. Contràriament, el 
grup del PPC, va felicitar l’edil du-
rant el Ple per la seva iniciativa. Pa-
redes ha aclarit que la intenció del 
seu departament era fer dues xerra-
des sobre la reforma, una adreçada 
als empresaris i l’altra als treballa-
dors. “No preteníem obrir cap 
debat sinó fer actes informatius 
per resoldre dubtes”, ha dit. 

Jornada sobre 
seguretat 
als polígons 
industrials
Silvia Díaz | Redacció

Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament i els Mossos d’Esquadra 
organitzen el 10 de maig una ses-
sió sobre seguretat en els polígons 
industrials, que tindrà lloc a les ofi-
cines del departament (Alt de Sant 
Pere, 73), de 9 a 11h. Per assistir-hi, 
cal confirmar assistència al mail 
promocioeconomica@montcada.org o bé 
al telèfon 935 648 505. L’objec-
tiu de l’acte, adreçat a empresaris 
del municipi, és que els mateixos 
responsables de fàbriques i naus 
autoavaluïn els seus sistemes de 
seguretat i reconeguin les possibles 
mancances, a la vegada que cone-
guin noves fórmules per garantir la 
seguretat de les instal·lacions. 

Com denunciar. Una altra part de 
la reunió es dedicarà a què fer en 
cas de ser víctima d’un robatori i 
com presentar-ne la denúncia. Els 
agents informaran als assistents 
sobre els sistemes més fiables, el 
tipus de delinqüència més comu-
na en aquests moments, com fer 
ingressos bancaris amb seguretat 
així com les línies estratègiques 
d’intervenció policial. 
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> Homenatges locals en el dia de les Esquadres
El sotscap de la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de 
Montcada i Reixac, el sergent 
Manel García, va ser conde·
corat per la seva trajectòria 
al cos i per la seva dedica·
ció a la prefectura local du·
rant la celebració del dia de 
les Esquadres, que va tenir 
lloc el 20 d’abril a l’Auditori 
de Barcelona. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. Carmen Porro (PSC), van assistir a l’acte 
–a la imatge, amb García. D’altra banda, un agent de la Policia Local, Eloy 
Sánchez, va rebre el 18 d’abril a Mollet una felicitació per una actuació me·
ritòria –en un incendi–, durant la celebració del dia de les Esquadres que va 
organitzar l’Àrea Bàsica Policial de Cerdanyola, d’on forma part la comissaria 
local. Agents de la policia catalana que treballen al municipi també van rebre 
reconeixements | sD
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> Xerrades sobre les participacions preferents
Els representants locals de la Plataforma Estafa Banca oferiran dues xerra·
des durant el mes de maig per informar la ciutadania sobre les participa·
cions preferents, productes bancaris que, en opinió del col·lectiu, són una 
estafa per als usuaris que les contracten. Els actes tindran lloc el 10 de 
maig a la seu de l’AV Font Pudenta·Muntanyeta i el dia 18, a l’Abi. Les dues 
xerrades començaran a les 19h | sD

> Sessió sobre anellament d’ocells al Besòs
Una vintena de persones va participar a la jornada d’anellament que la Dipu·
tació de Barcelona va organitzar el 28 d’abril, amb el suport de la Regidoria 
de Medi Ambient. Els assistents van poder estudiar diferents tipus d’ocells 
que viuen als canyissars, com la boscarla i el balquer. També es van poder 
observar algunes espècies d’aus migratòries que han vingut des de l’Àfrica 
subsahariana camí del nord d’Europa | sD

La firma Haas Factory Outlet va 
inaugurar el 26 d’abril la seva seu 
dedicada a la comercialització i ser·
vei tècnic de màquines de control 
numèric ubicada al polígon de la 
Ferreria. L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa de Mont·
cada i Reixac, María Elena Pérez 
(PSC), el delegat del Govern de la 
Generalitat a Barcelona, Salvador 
Jorba, i els cònsols d’Estats Units, 
Gregory Crouch, i de Mèxic, Norma 
Ang –a la imatge, el tall de cinta 
protocol·lari. També hi van assistir 
el regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU), i el pre·
sident de l’Àrea de Política Territo·
rial, Juan Parra (PSC) | PA

> Una filial de Hass, 
a la Ferreria
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L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac ha incorporat als pressu-
postos per al 2012 una partida 
de 500.000 euros destinada a 
desenvolupar el Pla Integral de 
la Muntanyeta de Can Sant Joan. 
Aquesta partida, exclusivament 
municipal, no es veurà comple-
mentada amb els 500.000 euros 
que hauria d’aportar el Departa-
ment d’Habitatge i Millora Urba-
na de la Generalitat de Catalunya, 
ja que l’administració catalana 
ha decidit suspendre les seves 
aportacions als programes de 
barris per al 2012. El regidor de-
legat del Pla de Barris, Jonathan 
Martín, ha volgut ressaltat que 
“aquests 500.000 euros inclo-
sos al pressupost per al 2012, 
suposen la quantitat anual més 
alta que es destina a la Mun-
tanyeta des de l’inici del Pla 
Integral el 2008 i és què, per a 
l’equip de govern, el Pla Inte-

gral és un projecte d’inversions 
prioritari per aquest mandat”. 
Tan bon punt es va anunciar 
aquesta mesura per part de la 
Generalitat de Catalunya, al mes 
de gener, el govern municipal es 
va reunir amb una representació 
veïnal de Can Sant Joan per infor-
mar d’aquesta qüestió i prioritzar 
les actuacions per a enguany 
de forma consensuada amb el 
veïnat. D’aquesta trobada es va 
crear la Comissió de Seguiment 
del Pla Integral de la Muntanyeta, 
integrada per veïns d’aquest sec-
tor, representants de l’AV de Can 
Sant Joan i tècnics i polítics de 
l’Ajuntament.

La primera actuació 
seran les obres
a l’aparcament del
carrer Triangle

L’actuació per fer possible un apar-

cament públic i una zona verda 
entre els carrers Triangle i del Cim 
ja s’ha posat en marxa amb els 
treballs de desplaçament i soterra-
ment de la xarxa elèctrica de baixa 
tensió que creuaven les parcel·les. 

El projecte culminarà amb la 
creació de 27 estacionaments, 
un espai verd i la millora de l’ac-
cessibilitat entre els carrers.

Aquesta serà la primera actuació 
de l’àmbit urbanístic que s’executa-
rà en el marc del Pla de barris, que 
també contempla el soterrament 
de la xarxa d’enllumenat públic del 
carrer del Cim, en l’àmbit del futur 
aparcament, incloent la col·locació 
de nous fanals. A més, s’urbanitza-
rà la vorera d’aquesta via en el tram 
de davant de l’àmbit d’actuació i hi 
ha prevista la ubicació al carrer Tri-
angle de sis contenidors d’escom-
braries de totes les fraccions. 
L’àmbit d’actuació és de 1.264,93 
m2 i comprèn dues finques de 
propietat municipal ocupades per 
horts i coberts d’autoconstrucció 
tancats amb materials de rebuig. 
Ara, l’accés s’hi fa mitjançant es-
cales i rampes construïdes pels 
veïns de la zona, que estan en 

mal estat de conservació i que no 
compleixen els requisits mínims 
d’accessibilitat.
També es preveu crear-hi una zona 
verda, combinada amb un aparca-
ment públic, i la millora de l’acces-
sibilitat entre els carrers Triangle i 
Cim. S’hi construirà una nova esca-
la per superar el desnivell entre els 
dos carrers, que és de 14,4 metres. 
La zona d’aparcament estarà envol-
tada per zones verdes atalussades, 
dotades d’instal·lació de reg, que 
faran de porta d’accés al parc del 
Mirador de les Cultures.

Les escales mecàniques
connectaran els carrers
Diagonal i Triangle

L’inici de les obres del tercer tram 
de les escales mecàniques, que 
connectaran els carrers Diago-

nal i Triangle, està previst per al 
darrer trimestre de l’any, després 
que el consistori pugui aprovar la 
tramitació urbanística necessària i 
el projecte executiu de l’obra, per 
convocar seguidament el concurs 
per a la realització dels treballs. 
A banda de les actuacions de la 
Llei de barris, el consistori assu-
mirà amb fons propis la reparació 
puntual d’alguns carrers i voreres 
de la Muntanyeta que es troben 
en mal estat. L’Ajuntament també 
s’ha posat en contacte amb tots 
els propietaris dels solars buits 
—23 en total, 17 dels quals són 
privats— per tal de requerir-los 
el manteniment dels mateixos en 
bones condicions. Per començar, 
es farà la neteja dels 6 restants, de 
titularitat municipal. El Pla també 
contempla la urbanització de tots 
els carrers de la Muntanyeta.

L’Ajuntament inverteix 500.000 euros
el 2012 en el Pla de Barris de Can Sant Joan

>monogràfic

PLA DE BARRIS DE LA MUNTANYETA

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

OBRES AL CARRER TRIANGLE
La tercera fase de construcció 
de les escales mecàniques i 
l’aparcament del carrer Triangle 
s’iniciaran aquest any

PROJECTE PRIORITARI
El Pla Integral de la Muntanyeta
de Can Sant Joan és un projecte
prioritari per a l’Ajuntament
durant aquest mandat.

La Muntanyeta de Can Sant Joan no es pot permetre 
quedar-se sense les actuacions previstes per aquest any, 
que responen a la voluntat de dignificar el barri, alleu-
gerint els seus dèficits urbanístics. 
En moments de dificultat econòmica la nostra priori-
tat és l’àmbit social a través de les diferents àrees de 
l’Ajuntament com ara, i en aquest cas, l’àmbit urbanístic. 
Volem millorar la seguretat de vianants i vehicles, elimi-
nar les barreres arquitectòniques i generar nous espais 
d’ús públic per a la ciutadania. 
És també en aquests moments quan més hem d’escoltar 
als veïns i veïnes. Seguint aquesta premissa, hem man-
tingut diverses reunions amb els representants veïnals 
del barri per consensuar aquelles actuacions més neces-
sàries i que requereixen una intervenció prioritària. És en 
aquesta línia que seguirem treballant perquè compartim 
el mateix objectiu, que no és un altre que millorar la qua-
litat de vida al barri.

MARÍA ELENA PÉREZ ALCALDESSA

És l’hora de la Muntanyeta

A banda de les obres a la Muntanyeta, els arquitectes municipals estan ultimant el projecte de construcció d’un 
aparcament a la plaça de la Pedra, conjuntament amb Adif, propietària dels terrenys. Ara serà l’empresa ferroviària 
l’encarregada de finalitzar el projecte executiu i realitzar l’actuació. Aquest projecte consisteix en la construcció d’un 
aparcament públic amb capacitat per a 100 vehicles i 20 motocicletes i la realització de treballs de millora paisatgística 
amb la creació d’una pantalla vegetal i d’una zona arbrada en el talús adjacent al carrer Bifurcació, a l’entorn del com-
plex ferroviari de Montcada-Bifurcació.

La plaça de la Pedra serà un aparcament públic

Carrer Triangle amb Cim

Reunió amb el veïnat a l’Espai Cultural Kursaal

Estat actual Futur aparcament

08



91a quinzena | Maig 2012 Notícies

CALENDARI FISCAL

El termini de pagament de l’Im-
post de Béns Immobles (Ibi) ar-
rencarà el 4 de maig i s’allargarà 
fins al 6 de juliol. Des de l’Àrea 
Econòmica han explicat que el 
consistori, per llei, ja no pot apli-
car les bonificacions que fins ara 
atorgava per tal que la ciutadania 
no hagués de fer front a la totali-
tat de l’Ibi resultant de la revisió 
cadastral efectuada al 2006, en un 
moment en què els valors del sòl i 
de les construccions eren molt ele-
vats. En aplicar-se les quotes reals 
obtingudes ara fa 6 anys, un total 
de 13.652 propietaris d’habitat-
ges, comerços, oficines i empreses 
pagaran més Ibi aquest 2012, dels 
quals 12.526 estaven assumint fins 
ara, segons l’Ajuntament, menys 
de 200 euros anuals del que real-
ment els corresponia. Per contra, 
un total de 8.759 unitats fiscals 
pagaran menys Ibi, la majoria de 
les quals corresponen a noves edi-
ficacions. A més, en eliminar-se la 

bonificació, l’Ajuntament ha bai-
xat el tipus –el percentatge que es 
paga respecte el valor– del 0,68 
al 0,43%, un dels més baixos, se-
gons el consistori, dels municipis 
del voltant que van efectuar la re-
visió cadastral al 2005. 

servei d’informació. A l’Àrea Eco-
nòmica (avinguda de la Unitat, 6, 
planta baixa), l’Ajuntament man-
tindrà obert fins al juliol un ser-
vei especial d’informació per tal 
d’atendre tots aquells dubtes de la 
ciutadania sobre els nous imports 
que han de pagar –l’oficina es va 
habilitar a principi d’abril i cada 
dia acull consultes sobre l’Ibi– i 
també es pot trucar al telèfon 935 
726 488. En aquest servei s’expli-
quen les accions paral·leles que 
duu a terme el consistori per pal-
liar l’impacte de l’increment de 
l’impost, en funció d’aspectes com 
les famílies nombroses, els pensio-
nistes o les instal·lacions especials 
als habitatges. 

Silvia Díaz | Redacció

Els propietaris d’habitatges, negocis i empreses poden pagar l’Ibi fins al 6 de juliol
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Els contribuents hauran 
d’abonar l’Ibi entre el 
4 de maig i el 6 de juliol
L’Àrea Econòmica ha habilitat un servei especial d’informació

L’ANC local es 
presenta en tres 
actes al maig
L’Assemblea Nacional de Catalu-
nya (ANC) ha creat una secció a 
Montcada i Reixac i per explicar 
els seus objectius oferirà al llarg 
del mes de maig tres sessions in-
formatives. El primer acte tindrà 
lloc a La Unió de Mas Rampinyo, 
el 10 de maig; el segon, al Kursaal, 
el dia 17, i l’últim, el 24 de maig, 
a l’Auditori. Totes les reunions co-
mençaran a les 20h | sD

EUiA prepara 
l’assemblea 
nacional
Esquerra Unida i Alternativa 
(EUiA) de Montcada i Reixac 
convocarà fins a mitjan de maig 
reunions obertes al seu local per 
preparar la participació de vuit de-
legats montcadencs a l’assemblea 
nacional de la coalició d’esquerres, 
que es farà a principi de juny. La 
primera de les reunions va tenir 
lloc el 28 d’abril i la resta es faran 
els divendres 4 i 11 de maig, a les 
19h, i el dissabte 12, a les 18h. Al 
web d’EUiA de Montcada i Rei-
xac es poden consultar els textos 
que es debatran a l’assemblea | sD

 
ERC de Montcada i Reixac ha de·
manat a l’equip de govern (PSC i 
CiU), a través d’un comunicat, que 
expliqui perquè, davant les mateixes 
imposicions de les administracions 
estatals, més de 8.000 habitatges, 
comerços, empreses i oficines veu·
ran disminuït l’import de l’impost de 
béns immobles (Ibi) mentre altres 
13.500 hauran de pagar·ne més. 

Segons els sobiranistes, “l’explicació 
és senzilla i denunciable, la mala 
gestió”. Els republicans recorden 
que des del 2007 estan denunciant 
que els criteris d’aplicació de l’orde·
nança i les bonificacions després de 
la revisió “creaven greuges compa-
ratius en la ciutadania; uns paga-
ven molt per sobre i d’altres, molt 
per sota”, expliquen | sD

ERC critica la variació de l’impost al 2012
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El Brot acusa l’Ajuntament de voler 
entorpir la seva activitat social
El govern municipal ho nega i diu que el que fa és aplicar la normativa vigent sobre locals

CASAL POPULAR

Els joves del Casal Popular El 
Brot i representants d’altres en-
titats que utilitzen aquest espai 
es van concentrar el 27 d’abril 
davant la Casa de la Vila per 
protestar contra l’Ajuntament 
perquè, al seu parer, “està posant 
pals a les rodes a l’activitat del 
Casal”. Els impulsors d’El Brot 
asseguren estar “rebent sancions 
administratives i requeriments 
inassequibles per a un grup de 
persones que treballa amb la 
voluntat d’enriquir Montcada a 
nivell social i cultural”, i culpen 
el govern local de permetre-ho. El 
col·lectiu ha iniciat una campa-
nya de recollida de signatures de 
suport a El Brot amb el lema ‘El 
Casal es queda al barri’.

Resposta. El govern local ha sortit 
al pas de les acusacions, desmen-
tint que s’estigui assetjant El Brot 
ni cap altra entitat del municipi i 
ha assenyalat que el que s’ha fet 
és actuar arran les queixes veïnals 
que hi ha hagut per excés de soroll 

al local i que han motivat l’ober-
tura d’un expedient administra-
tiu. En paral·lel, la Policia Local 
ha tramitat una altra denúncia 
per la manca d’assegurança de 
responsabilitat civil. “Hem apli-
cat el que diu la normativa i, en 
aquests casos, es tracta d’un fet 
només es pot denunciar per la 
via penal”, ha explicat el cap de 
la Policia Local, Antonio Franco, 
tot afegint que actualment hi ha 
més d’una vintena de denúncies  

tramitades contra propietaris d’es-
tabliments de concurrència públi-
ca per infraccions de normatives 
quant a horaris d’obertura o as-
segurances obligatòries. Els joves 
d’El Brot argumenten que quan 
se’ls va denunciar, l’assegurança 
ja estava en vies de tramitació. El 
Casal es troba ubicat a la Carrete-
ra Vella i és un espai que utilitzen 
altres entitats com l’Agrupament 
Escolta El Turó i el grup de con-
sum El Brot.

Pilar Abián/Laura Grau | Montcada
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Membres d’El Brot i altres entitats es van concentrar davant de la Casa de la Vila el 27 d’abril
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Societat
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COMERÇ AL CARRER
Els botiguers de Can Sant 
Joan organitzen una nova 
fira els dies 12 i 13 

pàg. 13pàg. 12

ERADICAR LA POBRESA
El consistori i diverses entitats 
col·laboren amb la Marató 
que organitza TV3

Montcada Comunicació ha gua-
nyat la XIV edició dels Premis Ti-
flos de Periodisme 2012, en la cate-
goria de periodisme digital, amb el 
reportatge ‘IntegrARTE’. Es tracta 
d’un audiovisual que mostra la 
normalització en les relacions en-
tre infants amb i sense discapacitat 
a través de les diferents activitats 
artístiques incloses en el projecte, 
una iniciativa pionera a Catalunya 
que ha posat en marxa aquest curs 
l’Associació de Discapacitats de 
Montcada i Reixac, Adimir. El do-
cumental, de 20 minuts de durada 
i que es va presentar públicament a 
final del 2011, recull els testimonis 
de persones i institucions que llui-
ten cada dia per trencar les barre-
res de la incomprensió i afavorir la 
inclusió. El premi, dotat amb 9.000 
euros, es lliurarà en un acte públic 
que se celebrarà pròximament a 
Madrid. “Estem molt contents 
perquè aquest premi valora la 
feina del departament i, d’altra 
banda, reconeix l’esforç tan im-
portant que fa una entitat com 
Adimir per integrar les persones 
discapacitades”, ha manifestat la 
directora de Montcada Comunica-
ció, Pilar Abián. Adimir també s’ha 
mostrat molt satisfeta pel guardó 
de l’ONCE.

Criteris. A través d’un comunicat, 
l’ONCE ha manifestat que el jurat 
ha valorat del reportatge “la bona 

utilització dels mitjans multimè-
dia per donar a conèixer aquest 
projecte”. Del treball també es des-
taca el que suposa, cara al futur, la 
utilització de l’art com a mitjà per 
normalitzar les relacions entre els 
infants amb i sense discapacitat. El 
jurat en la categoria digital estava 
composat pels professionals del pe-
riodisme Rafael Herrero, Andrés 
Muñiz, Daniel Bardavío, José An-
tonio Otero, Toni Polo, Olga Prieto 
i Patricio Lombera. 
Pel que fa a la resta de categories, el 
treball ‘La copa de la vida’, publicat 
a El País Semanal, ha guanyat el 
premi en premsa escrita; en ràdio, 
l’espai guardonat ha estat ‘Nóma-
das en Venecio’, de Radio Nacio-
nal, i el premi Tiflos de televisió ha 
estat per a Televisión de Castilla y 
León, per diversos treballs de te-
màtiques socials.

COMUNICACIÓ

Sílvia Alquézar | Montcada

L’ONCE atorga a laveu.cat el premi 
nacional Tiflos de periodisme digital
El treball reconegut és l’audiovisual sobre el programa integrARTE, que promou l’associació local Adimir

Participació dels infants d’Adimir durant la presentació del programa IntegrARTE a l’Auditori
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‘Muntanya 
Amunt’ neix 
per integrar 
a través de 
l’espeleologia
Silvia Díaz | Redacció

Un grup de montcadencs aficio-
nats a l’espeleologia, membres del 
CEAV, han creat un col·lectiu de 
foment de l’esport, la cooperació i 
la integració amb el nom ‘Munta-
nya Amunt’, amb l’objectiu de fer 
extensives les activitats de munta-
nya –el senderisme, l’alpinisme, 
l’escalada, l’espeleologia i la BTT, 
entre d’altres pràctiques– i mostrar 
els beneficis físics i socials d’aques-
ta disciplina. Els promotors treba-
llaran en dues línies diferenciades, 
promoure els esports de muntanya 
entre els col·lectius en risc d’ex-
clusió social i fer activitats a nivell 
escolar. “Ara hem posat els fona-
ments del grup i, mica en mica, 
anirem fent activitats per tal de 
donar-nos a conèixer; la nostra 
intenció és constituir-nos com a 
entitat”, ha explicat un dels mem-
bres del grup, Daniel Aranda. 

Proposta d’activitats. Col·laborar 
amb les entitats d’immigrants en 
l’organització de sortides, cedir 
material per fer excursions, mun-
tar xerrades sobre alpinisme o 
espeleologia a les escoles o acon-
seguir que els joves facin com a 
viatge de fi de curs una sortida 
d’esports de muntanya són algu-
nes de les propostes que volen 
fer realitat amb el seu projecte. 
Per contactar amb el col·lectiu 
s’ha habilitat el correu electrò-
nic muntanyenc@gmail.com i també 
el local del CEAV (Bateria, 29) 
com a lloc físic de contacte.

> Adimir guanya el premi 
‘Somriure de l’any’
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L’associació de discapacitats ha gua·
nyat la primera edició del premi ‘Som·
riure de l’any’, que atorga el gabinet 
odontològic Doctora Minerva, de Mont·
cada, amb motiu del quinzè aniversari 
de la consulta. L’acte de lliurament del 
reconeixement, valorat en 1.000 euros, 
va tenir lloc el 23 d’abril en presència 
d’una nodrida representació de l’enti·
tat i de l’Ajuntament, amb l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, al capdavant –imat·
ge | RJ
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El Ple aprova una moció reclamant 
que es prioritzi la construcció de l’INS

MONTSERRAT MIRÓ

El text també demana finançament per al futur Hospital Ernest Lluch i per al nou cAp

L’Ajuntament va aprovar en el Ple 
d’abril una moció presentada per 
ICV-EUiA que insta al govern de 
la Generalitat al compliment de la 
resolució parlamentària aprovada 
el passat dia 12 –també promoguda 
pels ecosocialistes i que va comp-
tar amb el suport del PSC, ERC, 
PPC, SI i C’s– reclamant que es 
facin efectives les inversions pen-
dents en centres educatius i equi-
pament sanitaris, entre els quals hi 
ha el nou institut Montserrat Miró, 
l’Hospital Ernest Lluch i el nou 
Centre d’Atenció Primària. El text 
es va aprovar amb el vot a favor 
de tots els grups municipal excepte 
CiU, que es va abstenir. 

sense canvis. “Voldríem haver 
modificat l’escrit per donar la 
màxima prioritat a l’institut, tot 
i que sense renunciar a la resta”, 
va dir el portaveu d’ICV-EUiA, Jo-
sep M. González, qui el dia abans, 
juntament amb altres representants 
del Ple, es va reunir amb l’AMPA 
del centre per acordar possibles 

actuacions conjuntes cara a aconse-
guir que l’equipament es faci amb 
la màxima urgència, atès el seu es-
tat de precarietat. Finalment, però, 
el text no es va modificar i es va 
aprovar tal com s’havia presentat 
inicialment. La moció recorda que 
la resolució aprovada al Parlament 
és un compromís institucional del 
govern de la Generalitat i de CiU 
en els pressupostos per al 2012 i 
que, a dia d’avui, s’incompleix. A la 
sala de Plens hi havia representants 
de l’AMPA que van agrair el suport 

dels grups i els van instar a fer tot 
el que estigui al seu abast perquè el 
projecte sigui una realitat.

Pilar Abián | Montcada

El proper acte reivindicatiu per reclamar el nou INS es farà a final de maig 
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SUPORT ALS ESTUDIANTS

Més de 600 joves visiten 
la Mostra d’Ensenyament

Més de 600 joves del municipi han 
visitat la Mostra d’Ensenyament 
organitzada per la Regidoria 
d’Infància i Joventut a l’Espai 
Jove Can Tauler de l’11 al 25 
d’abril, amb l’objectiu d’informar 
els alumnes que cursen l’ESO, a 
través de tallers i tastets d’oficis, 
sobre els possibles itineraris a se-
guir un cop acabin l’escolarització 
obligatòria. Les famílies tam-
bé van tenir l’oportunitat de 
conèixer les opcions durant una 
xerrada que el dia 25 va oferir a 

la Casa de la Vila el tècnic muni-
cipal Ismael Ávalos. 

Atenció continuada. Tot i que el 
saló ja ha acabat, Can Tauler ofe-
reix setmanalment assessoria als 
estudiants, els dimarts i dijous a 
la tarda. Aquest i altres serveis 
de l’equipament es donaven a 
conèixer el 3 de maig, al tanca-
ment d’aquesta edició, en una visi-
ta organitzada per la Fampa, amb 
la qual es posava el punt final a la 
segona edició de l’Escola de Ma-
res i Pares (Empa).

can Tauler ofereix assessoria personalitzada als alumnes

Ismael Ávalos, a la dreta de la imatge, durant la conferència que va oferir a les famílies
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Pilar Abián | Montcada

TALLER PER A ATURADES

Un dels col·lectius més afectats 
per la crisi és el de les dones que, 
segons estudis recents, conformen 
el grup majoritari en l’atur de 
llarga durada. A més, el treball fe-
mení també està tradicionalment 
marcat per la precarietat quant a 
la temporalitat dels contractes i les 
condicions salarials. En l’actual 
context, les dones ho tenen enca-
ra més difícil per aconseguir una 
ocupació perquè el mercat està 
canviant i ara no només es recla-
ma formació als demandants de 
feina, també es tenen en compte 
les seves habilitats sòcio-laborals. 
Per això, el taller ‘Anem per feina!’, 
promogut per l’Oficina d’Atenció 
a la Dona (OAD) vol ajudar do-
nes aturades a preparar-se i estar 
receptives a la nova situació. 

Reiventar-se. “Ara hi ha molta 
gent preparada i molta compe-
tència de manera que l’empresa 
no només valora les actituds, 
també les aptituds de la perso-
na”, explica la formadora i coach 
Roser Sellés. Capacitat d’adaptació 

a la feina, polivalència, responsabi-
litat, flexibilitat, mobilitat... són al-
gunes de les habilitats sòciolaborals 
més demandades i sobre les quals 
s’ha treballat en el taller, en què han 
participat una vintena d’aturades. 
Sellés recomana les dones que 
cerquen feina que es preguntin 
què és el que realment les motiva 
i què poden aportar de diferent a 
la resta. “Ens hem de reiventar 
en la mesura del possible però 
també hem d’estar disposades a 
treballar en equip”, diu Sellés, qui 
opina que la sortida a la crisi no-
més es pot aconseguir de manera 
col·lectiva i no pas individual. 
Després del taller en grup, Sellés 
farà sessions individualitzades 
amb les alumnes que ho han 
sol·licitat per treballar aspectes 
que les ajudin a potenciar les se-
ves habilitats personals i a guan-
yar confiança a l’hora de cercar 
de feina. “Moltes dones –explica 
la formadora– segueixen mar-
cades pel rol de mares o cuida-
dores de la família i necessiten 
començar a creure en les seves 
pròpies possibilitats”.

Pilar Abián | Montcada

Les participants al taller organitzat per l’Oficina d’Atenció a la Dona tindran l’oportunitat de fer sessions individualitzades amb la formadora
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L’OAD ajuda dones en 
atur a afrontar la crisi
Anem per feina! potencia l’adaptació als canvis del món laboral

 
Asunción Aparicio és l’exemple clar 
que la crisi no és cap handicap per 
tirar endavant quan es té esperit 
emprenedor. Aquesta veïna de Can 
Sant Joan, de 46 anys, ha iniciat els 
tràmits per crear la seva pròpia em·
presa, dedicada als serveis a les per·
sones. Malgrat travessar una situa·
ció complicada tant a nivell personal 
com econòmic, Asunción està deci·
dida a tirar endavant el seu projecte. 
“He hagut d’afrontar moltes dificul-
tats al llarg de la vida però sempre 
he estat activa i ara, com no hi ha 
treball, opto per l’autoocupació 
i, si puc acabar contractant algú, 

doncs encara millor”, diu. Com a 
auxiliar d’infermeria, té experiència 
en l’atenció a persones grans i de·
penents. Aquest és, en principi, el fil 
conductor del seu projecte empresa·
rial que va més enllà. “Hi ha molta 
gent que necessita ajuda i en molts 
aspectes; persones grans que no po-
den fer les compres de casa, famí-
lies que per horari laboral no poden 
anar a portar o a recollir els fills a 
l’escola o, fins i tot, algú que no té 
temps de treure el gos a passejar”, 
explica. Per poder cobrir tota mena 
de demandes, la seva idea és crear 
una xarxa de professionals: “si un 

client necessita 
un fuster, una 
perruquera a do-
micili o un lam-
pista, jo li puc 
trobar”. Per poder 
posar en marxa la 
seva empresa 
Ajuda’m, ajuda’l, 
camina, Asunción està comptant 
amb el suport de Promoció Econò·
mica i de l’associació de dones em·
presàries i directives del municipi 
Asdem: “M’estan ajudant molt i 
creuen en el projecte i això em dóna 
encara més confiança” | PA

Asunción Aparicio, un exemple de dona lluitadora amb esperit emprenedor

 
L’institut La Ferreria obre del 
14 al 25 de maig el termini de 
preinscripció per als cicles for·
matius de grau mitjà. Les es·
pecialitats que ofereix el centre 
són auxiliar d’infermeria, atenció 
sòciosanitària i sistemes micro·
informàtics i xarxes | sD

Cicles formatius mitjans
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L’Ajuntament i entitats participaran 
a la Marató de la pobresa de TV3

Seguint el model de les campanyes 
que fa cada Nadal, TV3 organitza 
el 27 de maig la Marató de la po-
bresa, per lluitar contra les conse-
qüències de la crisi i donar suport 
a les persones que més la pateixen. 
La Fundació Marató ha fet una cri-
da a la participació dels municipis i 
de les entitats i responent a aquesta 
petició, l’Ajuntament, des de l’Àrea 
Social, ha decidit col·laborar-hi du-
rant la Festa Major i diverses asso-
ciacions han mostrat la seva volun-
tat per col·laborar-hi. 

Festa Major. Un euro de la venda 
de les samarretes commemoratives 
–que en costen 6– es destinarà a 
la Marató i en aquells actes en els 
quals s’hagi de pagar entrada –el 
concert de l’Orquestra Maravella 
i l’espectacle de l’actor Joan Pera– 
s’aplicarà un euro més al preu per 
destinar-lo a la campanya. Els dies 
26 i 27, el consistori instal·larà una 
carpa informativa i per recollir do-

nacions a la plaça de l’Església –d’11 
a 14h i de 17 a 20h, dissabte, i d’11 a 
14h de 19 a 21h, diumenge. 

Recollida d’aliments. L’associació 
Andròmines, amb el suport de 
l’Ajuntament, l’Abi, La Unió de 
Mas Rampinyo i la Fundació En-
grunes, col·labora amb la Marató 
recollint aliments i diners fins al 
18 de maig en els espais que ges-
tiona –deixalleria, minideixalleria, 
la botiga de segona mà i la parada 
del mercat setmanal del centre–, a 
la Casa de la Vila, el Kursaal i el 
Centre Cívic Can Cuiàs, durant 
l’horari habitual d’obertura. Com 
a cloenda d’aquesta acció, el dia 19 
Andròmines lliurarà eels productes 
recollits a Cáritas, que gestiona la 
distribució d’aliments a famílies 
necessitades, en el marc d’una festa 
que farà de 10 a 13h a la plaça de 
l’Església. D’altra banda, l’AV de 
Terra Nostra col·laborarà amb la 
Marató durant la celebració de la 
festa de la rosa, el dia 13. 

Silvia Díaz | Redacció

Durant alguns actes de la Festa Major es desplegaran guardioles i Andròmines ha iniciat una recollida d’aliments

Cáritas de Montcada i Reixac fa diverses campanyes al llarg de l’any per recollir aliments

SOLIDARITAT ‘La Veu’ treu al 
carrer el seu 
primer anuari

L’anuari del 2011 de La Veu, que 
s’ha distribuït per diferents equi-
paments del municipi té format de 
revista i repassa els fets informatius 
més destacats del passat exercici. 
El projecte ha estat impulsat per 
l’empresa d’arts gràfiques Debar-
ris, encarregada de la impressió de 
la publicació municipal | PA

L’Associació Espanyola contra el Càncer 
va fer el 2 de maig la col·lecta anual. Les 
voluntàries van muntar carpes a la plaça 
Lluís Companys i a la Casa de la Vila. A Mas 
Rampinyo, l’acte es va fer el dia abans i a 
Can Sant Joan, el dia 13. L’entitat organitza 
el 16 de maig una xerrada sobre el càncer 
de mama al Casal de la Mina (18h) | sD

> Montcada col·labora amb 
els malalts de càncer
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Portada de l’anuari de la publicació 
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El grup de Dones de Can Cuiàs alerta 
del retrocés social que suposa la crisi

20è ANIVERSARI

La historiadora isabel Segura reivindica el paper de la societat civil per recuperar drets

La historiadora Isabel Segura va 
reivindicar que la societat civil tin-
gui el paper actiu d’anys enrere per 
recuperar drets que actualment, 
amb la crisi, s’estan perdent. Ho 
va manifestar durant la xerrada 
que va oferir el 27 d’abril al Cen-
tre Cívic Can Cuiàs, convidada pel 
Grup de Dones del barri, a l’acte 
que va inaugurar el programa del 
20è aniversari de l’entitat. Malgrat 
reconèixer que la crisi pot suposar 
un retrocés en els avenços obtin-
guts pel feminisme, la ponent va 
reivindicar el paper dels grups de 
dones: “En aquests anys 20 anys 
–va dir– hem ampliat la carta 
de drets civils en temes com la 
sexualitat, el dret a decidir pel 
propi cos, l’ensenyament públic 
o la violència envers les dones”. 

Abans i ara. Segura va retrocedir 
fins a la mort de Franco i va apun-
tar que “en aquell moment, si es 
volia fer una veritable democrà-
cia, s’havia de comptar amb la 
perspectiva de les dones”. Per la 

seva banda, la presidenta del Grup 
de Dones de Can Cuiàs, Carolina 
Izquierdo, va manifestar que mal-
grat el temps que ha passat, amb 
l’actual context de retallades en 
l’àmbit social, “sembla que no 
hàgim avançat res”, va dir. La 
responsable de l’entitat va recordar 
que 20 anys enrere estava en alça 
la planificació familiar i “a Mont-
cada es va aconseguir que aquest 
àmbit deixés els serveis socials 

i s’incorporés a la sanitat; 20 
anys més tard ens trobem amb 
què al municipi no hi ha gine-
còleg”, va apuntar.
La regidora de Dona i Igualtat, 
Judith Mojeda (PSC), va lloar la 
tasca del Grup de Dones: “Tenim 
la gran sort de comptar amb 
dones amb llarga trajectòria rei-
vindicativa, que heu mostrat un 
gran compromís pel drets del 
col·lectiu femení”.

Silvia Díaz | Can Cuiàs

FIRA COMERCIAL I D’ARTESANIA

Un trenet és la novetat del programa

La 37a Fira del Comerç i l’Artesania 
de Can Sant Joan, organitzada per 
l’associació de botiguers del barri, 
se celebrarà els dies 12 i 13 de 
maig al carrer Reixagó i la plaça 
del Bosc. El primer dia, les parades 
romandran obertes de 10 a 20h i 
el segon, de 10 a 15h. L’activitat 
comptarà a una cinquantena de 
carpes, la majoria de comerços de 
Can Sant Joan. 
Per la seva banda, l’Associació 
Amics del Ferrocarril col·labora 
amb l’organització i portarà un 
tren de tres vagons a la plaça del 
Bosc on es podrà muntar la cana-
lla. Per pujar-hi, caldrà portar 10 
tiquets que prèviament es podran 
obtenir comprant a les botigues del 
barri. L’entitat també muntarà una 

exposició de maquetes de tren al 
Kursaal (Masia, 37). 
Durant la fira, l’associació escènica 
Jym’s farà dues actuacions de ball i 
dansa, dissabte i diumenge al matí. 
La banda Black Inside Connection 

oferirà un concert el dia 12, cap 
a els 19h. El grup local 11 Varas 
hi actuarà una estona abans. No 
faltarà a la cita anual l’Escola Mu-
nicipal de Talla i Escultura, amb 
seu a Can Sant Joan.

L’activitat l’organitza l’associació de botiguers de can Sant Joan, els dies 12 i 13 de maig 
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Silvia Díaz | Redacció

> Jornada per avaluar les competències bàsiques
Serveis Territorials del Depar·
tament d’Ensenyament va ce·
lebrar el 26 d’abril a l’Auditori 
de Montcada i Reixac una 
jornada d’avaluació de com·
petències bàsiques, una ses·
sió adreçada al professorat 
per posar en comú la situació 
educativa dels centres i es·
brinar si les estratègies que 
s’empren s’adapten a les ca·
racterístiques de cada alumnat. Un dels casos pràctics que s’hi va presentar 
va anar a càrrec de professors de l’instiut La Ribera, sobre expressió escrita en 
anglès. La inauguració la va presidir el delegat territorial, Lluís Baulenes –a la 
dreta de la imatge | sD

El públic assistent a l’acte del Grup de Dones va participar de forma activa a la xerrada
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La fira de Can Sant Joan és una de les activitats comercials de carrer que atrau més públic > El ral·li de busos antics visita Montcada
El tercer ral·li d’autobusos clàssics passarà per Montcada i Reixac el 6 de maig. 
La desfilada arrencarà a les 10.30h de Barcelona i circularà per la C·17 fins 
arribar a Montcada, cap a les 11.45h, per agafar la rambla dels Països Catalans 
i enfilar cap a la Llagosta. El ral·li l’organitzen la Fundació TMB, la companyia 
Sagalés i l’Associació per a la Recuperació i la Conservació dels Autobusos 
(ARCA), amb el suport dels ajuntaments dels municipis per on passa | sD

AGERMANAMENT

Celebració dels 10 anys 
de lligam amb Águilas
La festa popular tindrà lloc el dia 6 a la pista de l’escola El Viver

Celebració del Dia d’Águilas del 2011, amb l’actuació de la rondalla amb temes típics murcians
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Montcada i Águilas són ciutats 
germanes des de fa 10 anys i 
per celebrar-ho, l’Ajuntament i 
el Centro Aguileño organitzen 
el Dia d’Águilas, que enguany té 
un caire especial ja que visitarà 
el municipi una delegació de la 
localitat murciana encapçalada 
pel seu alcalde, Bartolomé Her-
nández (PP). 
El dia 5 tindrà lloc una recep-
ció oficial als convidats, pre-
sidida per l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), a les 19.30h 
a l’Ajuntament i on es trobaran 

amb la resta de regidors i els por-
taveus dels grups municipals. La 
festa de caire popular serà el dia 6 
i arrencarà a les 11.15h amb una 
visita a la plaça d’Águilas seguida 
d’una altra al Centro Aguileño. 
A les 12.30h, a l’escola El Viver 
es faran els parlaments de les 
autoritats. A continuació actua-
ran el grup Sursum, vinculat a 
l’Institut del Teatre de Barcelona, 
i des d’Águilas arribarà la banda 
de ball folklòric murcià ‘Cuadri-
lla de la Marina de Cope’. També 
hi haurà degustació de productes 
típics de Múrcia.

Silvia Díaz | Redacció
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Els nous barems per adjudicar les 
places entren en vigor aquest any 

Les famílies interessades a matricu-
lar els seus fills a les escoles bressol 
públiques i concertades del municipi 
hauran de fer la preinscripció entre 
els dies 7 i 18 de maig, al centre que 
es vol com a primera opció. La llis-
ta provisional d’admesos i d’aquells 
inscrits que hauran d’anar al sorteig 
del 30 de maig (Casa de la Vila, 
10h) es farà pública el dia 21. A par-
tir d’aquesta preinscripció entren en 
vigor els nous barems per adjudicar 
les places, aprovats al Ple de febrer. 

Barem municipal. L’Ajuntament té 
ara les competències relacionades 
amb aquest procés i l’admissió 
d’infants a la xarxa pública. Bona 
part dels criteris per atorgar punts 
es mantenen igual que quan 
s’aplicaven des de la Generalitat, 
com l’existència de germans al 
centre educatiu o de pares i mares 
que hi treballin (40 punts), que les 
famílies visquin a Montcada (30 
punts) o la renda anual de la uni-
tat familiar (10 punts); però com a 
nou criteri destaca que les famílies 

en què treballin el pare i la mare 
tindran més punts (4) a l’hora de 
fer la preinscripció. L’oferta pública 
i concertada al municipi és de 262 
places, però lliures n’hi ha 137.

Reclam a la Generalitat. L’executiu 
local ha aprovat en Junta de Go-
vern Local l’adhesió a un manifest 
impulsat per les associacions muni-
cipalistes de Catalunya, que recla-
men al govern català que mantingui 
la dotació de 1.600 euros per plaça 
de llar d’infant municipal. L’escrit 

neix de l’anunci de l’executiu au-
tonòmic de reduir significativament 
l’assignació per aquest concepte 
cara els pròxims cursos.

Silvia Díaz | Redacció

Les famílies interessades han de portar la documentació entre el 7 i el 18 de maig

Desenes de famílies van participar a les portes obertes de l’escola bressol Can Casamada
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PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL

El termini de la matrícula
serà del 14 al 18 de maig

CASALS D’ESTIU

També s’obre el termini d’inscripció per al casal de juliol i setembre

La Regidoria d’Infància i Joventut 
obre del 14 al 18 de maig el ter-
mini perquè les famílies apuntin 
els seus fills al Casal que ofereix 
aquest estiu a les escoles Reixac, 
Elvira Cuyàs, Mas Rampinyo, El 
Viver, Mitja Costa i La Ginesta. 
Per tramitar la inscripció es pot 
anar als centres, de 9 a 10.30h, o 
bé a l’Espai Jove Can Tauler, de 
17.30 a 20.30h. L’activitat –que es 
desenvoluparà del 25 de juny al 
20 de juliol, de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30h i un dia, fins a les 
17h– s’adreça a infants que durant 
aquest curs escolar hagin fet des de 
P-3 a sisè de primària. Per segon 
any consecutiu, les famílies hauran 
d’inscriure els infants per setmanes i 
el preu setmanal és de 41,20 euros.
L’organització ofereix serveis com-
plementaris d’acollida matinal (8 a 
9h), de ludoteca a la tarda (15.30 
a 17h) –13,40 euros per setmana– 
i de menjador (13.30 a 15.30h), 
al preu de 6,95 euros per menú. 
Per fer la matrícula cal portar el 
full d’inscripció amb les dades de 
l’infant, el d’ingrés bancari, una fo-

tocòpia de la targeta sanitària i del 
carnet de vacunacions i una foto-
grafia recent.

Juliol i setembre. Del 14 al 18 de 
maig també s’obre el termini per al 
Casal que s’oferirà del 23 al 27 de ju-
liol i del 3 al 7 de setembre a l’escola 
Elvira Cuyàs. L’activitat es farà de 
9 a 13h, de dilluns a divendres. Els 
serveis complementaris i els tràmits 
per fer la inscripció són els mateixos 
que en l’altre activitat, però varien 
els preus. Cada setmana costa 61,80 
euros i la ludoteca i l’acollida mati-
nal, 15,45 euros setmanals.

Silvia Díaz | Redacció

Casal d’estiu 2011, a l’escola Mitja Costa
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Fil directe amb l’Ajuntament

La propera edició de ‘La Veu’, corresponent a la segona 
quinzena del mes de maig, sortirà el dia 18

el clic

Manteniment de pistes

Com a usuari de les pistes esportives que hi ha a la 
zona de Mas Duran m’agradaria que l’Ajuntament 
tingués en compte el seu manteniment. Som 
moltes les famílies que anem a passar el nostre 
temps d’oci i, des que les pistes es van estrenar, 
no s’han tornat a pintar i les marques de la canxa 
de bàsquet pràcticament han desaparegut. A tot 
això cal sumar que els focus de llum no funcionen, 
no sabem si per motiu d’estalvi o bé perquè estan 
averiats. 

Josep Fontanals 
Mas Duran

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Eurovegas
El debat sobre la hipotètica 
instal·lació de l’Eurovegas a 
Montcada va centrar bona part 
del Ple del mes d’abril. Una mo-
ció partidària del macrocomplex, 
a càrrec del PPC, i una altra de 
signe totalment contrari, pre-
sentada per ERC, van fer posar 
sobre la taula els avantatges i 
inconvenients del projecte. A fa-
vor, arguments econòmics que, 
en un context de crisi, són els 
que més es valoren quan es par-
la d’aquest tema. En contra, el 
model de negoci, centrat en el 
joc i l’oci, i l’impacte que podria 
tenir sobre el territori. Per als po-
pulars, no és moment de parlar 
d’idiosincràsia, sinó de llocs de 
feina i per als republicans –que 
van comptar amb el suport del 
grup d’ICV-EUiA–, la perspectiva 
de creixement econòmic no pot 
estar per sobre dels interessos 
de la ciutat. El debat en un mo-
ment com l’actual no és fàcil i 
potser per això, tant els grups 
en el govern (PSC i CiU) com 
C’s, en l’oposició, prefereixen 
mantenir-se al marge i evitar 
pronunciaments.
És possible que aquest debat 
acabi quedant al llibre d’actes 
com un episodi intrascendent 
de la història local. El nom del 
municipi ha aparegut putual-
ment en premsa però mai com a 
destinació preferent. No obstant 
això, en l’hipotètic cas que es 
plantegés de debò, la ubicació 
del macrocomplex als terrenys 
que l’Incasòl té al Pla de Reixac, 
segurament l’afer ompliria hores 
i hores de debat municipal. I, 
per la magnitud de la proposta, 
hauria de ser una decisió oberta 
a la participació de la població. 
Un complex com aquest incidi-
ria clarament en la vida i el futur 
de la ciutat i els montcadencs 
no haurien de quedar al marge.

Quan es posaran protectors a les baranes de la pista coberta? Els pa-
res dels equips de categories inferiors del Valentine fa temps que les 
reclamem perquè, quan es divideix la pista, els nens sovint es donen 
cops i algú acabarà prenent mal Yolanda Massagué. Mas Rampinyo

Aquesta actuació, tal i com ja vam explicar a la junta del Club Bàsquet 

Montcada el passat mes de desembre, ja la tenim contemplada dintre 

del pressupost 2012 i es durà a terme en breu. La intervenció consistirà 

a folrar les parets de la pista i l’esglaó que hi ha sota de les baranes per 

protegir els jugadors de possibles impactes | Marc Rodríguez, presi-
dent de l’IME i regidor d’Esports (PsC)

Quema de carteles
Con fecha 16 de abril colocamos el co-
municado sobre la quema de 30.000 
toneladas de basura urbana en la ce-
mentera y sobre el trato de favoritismo 
de la Generalitat con Lafarge. Al día 
siguiente, uno de estos carteles en-
ganchados a la pared y junto a una 
ventana fueron quemados por alguien 
cuya identidad desconocemos.
Viendo que la mayoría de los carteles 
que pusimos fueron arrancados y otros 
tachados, nos hace pensar que dicha 
agresión (que podría haber iniciado un 
incendio en el local de la Agrupación, 
pero que, por suerte, no hubo que la-
mentar ningún daño personal, ni mate-
rial) fue cometida por alguien a quien 
le molesta nuestro comunicado y nues-
tra lucha constante por la salud de los 
vecinos y en contra de la incineración 
de residuos peligrosos en la cementera 
Lafarge.
Por este motivo, realizamos una de-
nuncia al Departamento de Interior de 
la Dirección General de la Policía de 
la Generalitat de Catalunya, para dejar 
constancia de los hechos y para que 
tomen nota para tratar de clarificar-
los o que, en caso de reincidencia, se 
considere como una agresión a nuestro 
derecho democrático de oponernos a 
la incineración de residuos peligrosos 
para proteger nuestra salud. También 
haremos llegar un escrito al Ayuntami-
ento para darle a conocer lo ocurrido.

AV Can sant Joan
Can Sant Joan

Asfaltat de carrers
En resposta a la carta firmada en el nú-
mero anterior per José A. Hidalgo, de 
Can Cuiàs, on posa en entredit el nou 
pla d’asfaltats que té previst l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac, el vull 
informar que aquest projecte no s’ha 
iniciat encara, ja que els Serveis Tèc-
nics han estat ultimant els treballs de 
redacció. Ara es troba en el procés ad-

ministratiu de licitació. Per tercer any 
consecutiu, l’Ajuntament executarà un 
projecte d’asfaltat de carrers del mu-
nicipi amb una inversió de 150.000 
euros. Després de les diferents visites 
als barris que hem fet l’alcaldessa i jo 
mateix amb els tècnics municipals, es 
va decidir començar per Can Cuiàs, 
donant prioritat al carrer Camèlies. Les 
actuacions que s’han realitzat fins ara 
al seu barri han estat d’urgència i com 
a mesura de seguretat viària, donat el 
degradat estat d’algun carrer, però això, 
lògicament, no és un pla d’asfaltat.
El pla d’asfaltat comporta diverses 
actuacions d’intervenció, reparació i 
asfaltat integral de diferents carrers 
de la ciutat. Així mateix, en breu, fruit 
de les negociacions entre l’Alcaldia i 
l’Ajuntament de Barcelona, s’iniciarà 
l’asfaltat del carrer de la Circumval-
lació, com a punt final de les obres del 
clavegueram que s’han realitzat durant 
els darrers mesos i que també han pro-
piciat la urbanització de la llàgrima de 
Can Cuiàs. Aprofito per recordar que 
en els darrers dos anys hem asfaltat 
més de 35 vials i que en breu inicia-
rem les obres per arranjar el paviment 
de nous carrers de la ciutat, actuant 
així a tots els barris. Per a qualsevol 
dubte o aclaració, resto a la seva dis-
posició.

Juan Parra
President de l’Àrea de Política Territorial

Abocaments a Gallecs
Recentment ha aparegut en algunes 
parcel·les de cultiu de Gallecs un com-
post amb impureses no orgàniques 
que s’observen a simple vista. La fe-
rum que en desprèn no s’assembla al 
dels fems, ni al dels purins. És un altre 
tipus d’olor que recorda un abocador i 
a escombraries. És altament desagra-
dable a centenars de metres, inunda 
plenament l’ambient i fins i tot arriba 
a les cases del petit nucli habitat de 
Gallecs. Aquest tipus de compost 

és el que acostumen a preparar, per 
exemple, els ecoparcs. Alguna entitat 
ecologista ja va descriure temps en-
rere que els ecoparcs no elaboren un 
fertilitzant de qualitat, sinó més aviat 
un producte no massa adient respecte 
la seva funció de fertilitzar els cultius, 
sense garanties que no hi hagi metalls 
pesants dins, contaminat de materials 
no orgànics, com a resultat de barrejar 
residus orgànics, fangs de depuradores 
industrials o d’EDARS (Estacions De-
puradores d’Aigües Residuals) i fems. 
Abocar aquest producte sobre les 
parcel·les de cultiu és arriscar-se a una 
contaminació descontrolada i que pot 
ser molt duradora en el temps, al que 
cal sumar l’afecció sobre els aqüífers i 
l’atmosfera. Tot està connectat i no es 
pot jugar amb la salut humana ni amb 
la dels camps de cultiu, encara menys 
si són públics. 
Una cosa està clara, els sentits ens 
diuen que aquest producte que s’ha 
abocat no pot ser bo. La gent que usa 
Gallecs per córrer, anar en bici, cami-
nar amb els seus fills ha de reaccionar, 
és l’espai de tots i no és normal arribar 
a casa i sentir que la roba i la pell se’ns 
ha impregnat d’aquest olor insuporta-
ble a abocador. Demanem a la pagesia 
de Gallecs, al Consorci, a la Generalitat 
i als ajuntaments perquè vetllin per la 
correcta gestió de l’espai i incrementin 
notablement les mesures adients per-
què Gallecs esdevingui un territori ple-
nament ecològic. Si s’estimen aquesta 
terra, ho han de comprendre. Hi ha 
altres productes alternatius amb què 
fer créixer els cultius que donen vida a 
Gallecs i als seus pagesos.

Plataforma salvem Gallecs
Gallecs

Agraïment 
Volem donar les gràcies a tota la gent 
que ha fet possible la celebració del 
25è aniversari de la Colla de Diables 
de Can Sant Joan, especialment als 

comerços i a entitats com l’AE El Turó 
i les associacions de veïns i de comer-
ciants del barri que, en aquests temps 
tan difícils, han col·laborat amb nosal-
tres. També volem agrair a l’Ajuntament 
la seva col·laboració –encara que ens 
cobrés per fer servir l’escola el Viver en 
el nostre aniversari– i especialment al 
regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly, i als tècnics del departament –hi 
ha altres regidories que no funcionen 
tan bé. I com no, a tota la gent funda-
dora i als actuals membres que hem 
treballat plegats perquè tot sortís de 
conya. Salut, foc i per molts anys.

Diables de Can sant Joan
Can Sant Joan

Somriure de l’any
L’associació Adimir vol agrair a la doc-
tora Minerva Castellà el fet d’haver es-
tat triada com a entitat guanyadora del 
premi “Somriure de l’Any”, un guardó 
amb caràcter social que recompensa 
aquelles entitats que s’enfronten a la 
vida amb un somriure. Amb aquests 
gestos de solidaritat i reconeixement 
sentim que el treball que estem duent 
a terme té sentit per a més persones 
de les que pensem i que no estem 
sols. Adimir és una associació que 
treballa cada dia per millorar la vida 
de les persones amb discapacitat de 
Montcada i Reixac i també la de la 
resta quan aconseguim una veritable 
inclusió. Així tots guanyem! A més, 
ho fem sempre des del positivisme i 
des del convenciment que la disca-
pacitat és una característica de la 
persona que pot enriquir tots els que 
ens envolten. 
Sra. Minerva, sempre rebrà de part 
nostra aquest somriure que fa que 
les coses siguin millors per a tots i 
un treball incansable darrere de ca-
dascun dels nostres projectes i ob-
jectius.

Junta d’Adimir
Montcada i Reixac
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

El dret a l’educació de 0 a 3 anys està garantit per llei i el siste·
ma públic ha de posar a l’abast de la població el primer cicle de 
l’educació infantil en condicions de qualitat. Les famílies actuals 
necessiten cada cop més compartir l’educació dels infants amb 
una escola bressol que els permeti fer compatibles les respon·
sabilitats laborals o socials amb les familiars. Al 2002 es reclamà 
per part de la societat catalana que es satisfessin uns requisits 
mínims, de qualitat i de respecte absolut dels drets de l’infant, 
i es van establir per llei al 2003 i 2004 les condicions en les 
quals les escoles bressol s’havien de desenvolupar, els drets de 
les famílies i les obligacions de la Generalitat i dels Ajuntaments. 
Basant·nos en aquest marc, en els darrers anys l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac ha obert quatre escoles bressol municipals 
amb prop de 200 places. Fins ara el cost anual de cada plaça 
l’hem assumit entre la Generalitat, l’Ajuntament i les famílies. 
S’ha de seguir garantint que aquestes places es mantinguin 
segons allò establert als acords marc de 2005 i 2010 entre la 
Generalitat i les entitats municipals.
Al PSC rebutgem les retallades de caràcter retroactiu anun·
ciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a les llars d’infants. Aquesta contínua davallada 
posa en perill el seu manteniment i no ho podem permetre. Exi·
gim un finançament adequat que garanteixi el compliment dels 
convenis signats pel manteniment i el bon funcionament de les 
escoles bressol municipals.
El PSC endegarà durant el mes de maig una campanya de su·
port què, entre altres accions, inclourà la recollida de signatures 
per demanar al Govern que assumeixi els seus compromisos.

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. 

Garanties per a les escoles bressol
Fa un parell de mesos, en el meu escrit de portaveus, vaig ex·
pressar la meva opinió en el sentit de que només amb ajustos no 
anàvem enlloc. Ara molts, pel que sembla, estan descobrint que 
amb ajustos no n’hi ha prou; ara es comença a acceptar que cal 
també ajudar i estimular la represa econòmica. Sense aquesta 
represa, no hi haurà creació de llocs de treball. Cal un canvi de 
política o, en tot cas, definir una acció de govern a tot Europa més 
compromesa i proactiva amb el rellançament econòmic. 
En el nostre àmbit de responsabilitat local, així ho hem posat en 
practica en els pressupostos municipals del 2012; retallades en 
despeses de gestió –l’any 2011 varen retallar la despesa en 1 
milió d’euros– i noves inversions en la ciutat per incentivar l’eco·
nomia. Hi destinarem, aquest any, més de 2 milions d’euros.
Però no ens equivoquem: els ajustos hauran de seguir; la filoso·
fia de l’estalvi, de l’austeritat i del rigor pressupostari continua·
ran sent –i per molts anys· principis bàsics d’una nova societat. 
Cal rellançar l’economia sense deixar ni els ajustos ni el rigor. 
Es més, la lliçó de la crisi és que no hi ha creixement sostenible 
sense rigor, sense austeritat i control de la despesa pública. 
Sortirem de la crisi, sí. Però el que cal és no tornar·la a repetir 
en els vessants angoixants i dramàtics que ara ens toca viure. 
No ens acabem de creure que sortirem de la crisi: molta gent no 
s’ho creu. Però si això és molt greu, encara ho és més no accep·
tar ni voler comprendre que per sortir·ne caldrà assumir que res 
no pot tornar a ser igual. El benestar és molt difícil d’aconseguir, 
però força fàcil de perdre si no aprenem dels propis errors. El 
benestar és un objectiu, no un dret; en tot cas és un dret que 
va acompanyat de l’esforç per aconseguir·lo. Tot serà diferent; 
ho ha de ser.

Tot serà diferent
Per desgràcia ha tornat a passar, ara a Breda, un veí ha mort 
davant de la porta tancada d’un servei d’urgències. Ni el taxi, ni 
l’ambutaxi van ser una solució per aquest veí. Qui és el respon·
sable? Una de les decisions més polèmiques de l’actual govern 
de la Generalitat ha estat la retallada del pressupost de Salut, 
això implica la reducció horària d’alguns ambulatoris, principal·
ment dels serveis d’urgències nocturns, el tancament de quirò·
fans, l’aprovació d’EROs, la rebaixa de salari dels professionals, 
etc. La Conselleria de Salut ha defensat els canvis per la neces·
sitat d’estalviar diners i asseguren que els serveis sanitaris no 
s’estan veient afectats per les retallades, però no ha convençut 
els usuaris que es queden sense l’atenció urgent i pròxima.
La sanitat pública no és gratuïta, es finança mitjançant els im·
postos procedents, fonamentalment, de les rendes del treball, 
i constitueixen la millor manera de redistribuir la riquesa i d’in·
vertir en el present i en el futur. Per això els nostres governs –Es·
tatal, Autonòmic i Municipal– han de defensar la gestió pública 
directa d’aquest servei com la millor manera d’assegurar un ac·
cés universal, en condicions d’equitat i de garantia de qualitat.
A Catalunya gastem molt per sota de la mitjana europea per al 
sosteniment de l’estat del benestar, mentre la nostra despesa 
social va ser del 25% del PIB, a la Unió Europea va ser de prop 
del 30,3%. Retallar la despesa de salut mitjançant la reducció 
de les prestacions i l’empitjorament de les condicions de treball 
estan provocant pèrdues d’ocupació i de qualitat d’atenció en 
els serveis públics, posant en risc a la ciutadania.
Sils, Barcelona, Girona, Breda... Quanta gent més ha de morir 
per les retallades?

Les retallades maten

El principal promotor inmobiliario del mundo se plantea construir 
un complejo de ocio y turismo en nuestra ciudad, en el que se in·
tegrarán instalaciones hoteleras, turísticas, deportivas (campos 
de golf y pabellones de deportes), de restauración, casinos, es·
pacios de congresos, comerciales, salas de espectáculos... que 
sin duda contribuirían a dinamizar económicamente la zona, 
atrayendo al turismo e incentivando la creación de puestos de 
trabajo, que tanta falta nos hace. Hay, por desgracia, unos par·
tidos de izquierdas que se niegan a estudiarlo. El rechazo de la 
izquierda a este macrocomplejo por motivos puritanos me indig·
na: son precisamente los mismos que concedieron la licencia o 
están encantados con tener un local en nuestra ciudad llamado 
“Menchus”, que todos sabemos cuál es su actividad: ejercer la 
prostitución bajo techo. Esa doble moral de la izquierda esconde 
una perversidad ideológica infinita. 
El PP considera que hay que respetar el marco normativo y le·
gal vigente, pero es evidente que no estamos en condiciones de 
rechazar una propuesta semejante con la única excusa de que 
puede atraer malos hábitos: la ciudad de Barcelona tiene casinos 
desde siempre y las izquierdas no se quejan... Para el PP es más 
importante ofrecer una alternativa viable a los 3.500 parados de 
Montcada que otros presuntos prejuicios y tópicos sin funda·
mento alguno. De resultar elegida nuestra ciudad, dinamizaría la 
economía de todos, recibiríamos millones de euros en impuestos 
municipales y podríamos ofrecer una alternativa real a miles de 
personas que quieren trabajar y no pueden. Por eso pensamos 
que es una histórica irresponsabilidad negarse rotundamente al 
impulso de ese proyecto o ser ignorantes del tema como le ocurre 
al gobierno de esta ciudad (PSC+CiU).

¡Sí a Eurovegas, sí al Empleo!
El 11 de abril, en una reunión de casi todos los portavoces mu·
nicipales con el secretariado de la Plataforma Tracte Just, So·
terrament Ara, se propuso la organización de una colecta como 
avance de la inexistente partida presupuestaria del Ministerio 
de Fomento, en manos del PP, para la ejecución del soterrami·
ento de la línea de Portbou a su paso por nuestra ciudad. Tras 
vender proyectos absurdos a cielo abierto como si fueran la pa·
nacea, el anterior alcalde no se dio cuenta de su error hasta que 
la ciudadanía le dijo “¡basta!” a través de la Plataforma. Pero su 
reacción, como la de la actual alcaldesa, fue tardía y los gobiernos 
socialistas en la Generalitat i la Moncloa nos dieron largas. Ahora 
el PP, escudándose en la crisis económica, tampoco llevará a 
cabo este necesario proyecto para Montcada i Reixac. Desde C’s 
damos nuestro apoyo real a la Plataforma y demostramos nuestro 
respeto a su trabajo con hechos. Por este motivo, hemos decidi·
do entregar el 25% de nuestro sueldo de mayo a la Plataforma 
como aportación a la colecta. Hemos propuesto lo mismo al resto 
de partidos y a los cargos de confianza y, de momento, hemos 
obtenido la callada por respuesta, que es lo que mejor se le da a 
socialistas y convergentes. 
Algo similar nos pasó en el pleno de marzo, cuando llegados a 
la votación del nuevo juez de paz y de su sustituto, desperta·
mos a la alcaldesa y a su equipo de su letargo para explicarles 
que se saltaban la ley al intentar colocarnos a un militante del 
PSC, hasta hace poco miembro de la ejecutiva y militante sindi·
cal, como juez de paz sustituto. Nuestra alcaldesa, ni siquiera se 
sonrojó. Ni nos dio las gracias por evitarle otro ridículo. Retiró 
el punto del orden del día del pleno y nada más. Así nos va en 
Montcada i Reixac.

Apoyo real al ‘soterrament’ y a la ley
A l’article d’opinió de la 2ª quinzena de novembre del 2011, 
amb el títol ‘Contents i enganyats’ Esquerra denunciava (i ho 
venia fent des de feia 5 anys) que, des de la revisió del cadas·
tre al 2006, el govern estava actuant malament en l’aplicació de 
l’IBI. I ho feia a consciència, sabent que estava creant greuges 
comparatius entre el veïnat i incomplint la llei pel que feia a 
l’aplicació de les bonificacions o subvencions. Explicàvem que 
a Montcada, un no pagava més o menys en funció del tipus 
d’habitatge, dels m2 o de la proximitat als serveis públics, sinó 
en funció de l’any en què l’havia comprat sortint greument per·
judicats aquells que ho havien fet a partir del 2006. La regularit·
zació de tot aquest desgavell comportava que enguany més de 
13.000 unitats fiscals veurien incrementat, alguns desorbitada·
ment, l’impost, mentre que més de 8000 unitats fiscals més el 
veurien disminuir de manera notable. Ara, quan els veïns han 
començat a rebre els càrrecs de l’IBI i han vist l’increment, han 
començat les queixes. I el regidor d’Hisenda surt a la defensiva 
parlant del context actual, de la fiscalització de les institucions i 
unes justificacions que volen amagar la mala gestió. Una mala 
gestió anunciada per Esquerra des del 2006. De la mateixa 
manera ens trobem amb la justificació dels números d’aquest 
Ajuntament. Segons el sr. Maresma sempre surten bé gràci·
es a programes d’austeritat i a la reducció de la despesa com, 
per exemple, la liquidació dels pressupostos del 2011, que surt 
amb superàvit després d’una magnifica repartició de la despesa 
per habitant. Però no és or tot el què llueix. I no ho diem només 
Esquerra; és també el que se’n extreu del famós informe SIEM 
de la Diputació de Barcelona. Com en el cas de l’IBI, tard o 
d’hora tot acaba sortint i tot s’acaba pagant.

Es comença a veure el llautó
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CAN SANTS, EN 3 DIMENSIONS
Una empresa de gestió de patrimoni fa 
un estudi de paraments de la masia

pàg. 21

ELS DIABLES, PREgONERS
La colla, que ha celebrat els 25 
anys, inaugurarà la Festa Major

El 15 de maig 
es presenta 
el programa 
de Festa Major
L’Auditori acollirà el 15 de maig 
la presentació del programa de 
la Festa Major 2012 –que tindrà 
lloc entre el 25 i el 28 de maig– i 
la imatge que il·lustrarà el cartell 
i les samarretes de la celebració 
(18h), obra del guanyador del 
concurs. A més de fallar el vere-
dicte d’aquest certamen, també 
es lliuraran els guardons del con-
curs de cartells en la modalitat 
infantil, en el qual han participat 
270 nens, i el del Premi de Pin-
tura –aquest any només obert a 
gent de Montcada–, amb 5 obres. 
Les creacions dels participants 
en els tres concursos s’exposaran 
a la Casa de la Vila entre el 10 i 
el 28 de maig | LG

El concurs de 
monòlegs rep 
set propostes
El primer concurs de monòlegs 
que ha convocat la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni ha rebut un 
total de set propostes. El jurat, 
del qual forma part el monolo-
guista professional Miguel Án-
gel Marín, escollirà un màxim 
de cinc textos finalistes que els 
seus autors hauran d’interpretar 
al Kursaal el 13 de maig (19h). 
Les actuacions davant del jurat 
seran obertes al públic i el preu 
de l’entrada serà de 3 euros. 
El guanyador rebrà un premi 
de 300 euros i la possibilitat 
d’actuar dins del programa de la 
Festa Major de Montcada | LG

L’esforç que ha fet la comissió de 
festa major de Mas Rampinyo i 
la junta de La Unió per fer la fes-
ta més participativa ha donat els 
seus fruits. La majoria de propos-
tes del programa –que es va de-
senvolupar entre el 27 d’abril i l’1 
de maig– van registrar una bona 
afluència de públic, destacant la 
matinal del 29, amb l’actuació 
dels castellers de Santa Coloma de 
Gramenet, Rubí i Mollet, i la del 
dia 1, amb la botifarrada solidària 
de l’Associació de Comerciants  
–que va recaptar 1.000 euros 
per a Càritas–, les puntaires, les 
exhibicions  d’esports i El Clic, 
una nova iniciativa per immor-
talitzar l’esperit de la festa amb 
una fotografia col·lectiva amb els 
mocadors commemoratius, que 
també s’han posat a la venda per 
primera vegada. “Estem molt 
contents perquè feia temps que 
no vèiem tanta gent als actes”,  
ha dit el president de La Unió, Jor-
di Escrigas, qui atribueix part de 
l’èxit a la implicació de més d’una 
desena d’entitats en l’organització 
dels actes: “Les associacions  te-
nen un paper clau perquè elles 
soles arrosseguen molt públic”, 
ha afegit.

Cercavila. Una altra de les noves 
propostes de la festa és la cerca-
vila que van protagonitzar els 
Diables de Can Sant Joan i les 

colles de gegants de Montcada, 
Mollet i Montornès. El recorregut 
va començar al carrer Colon i va 
cloure  al passeig de la C-17, que es 
va estrenar com a escenari de la 
festa. “És un espai que volíem in-
cloure al programa perquè està 
a mig camí entre el centre de 
Mas Rampinyo i els sectors de 
Pla d’en Coll i Montcada Nova, 
que també pertanyen al barri”, 
ha remarcat Escrigas. A l’acte 
del pregó, a càrrec del president 
de l’Associació de Comerciants, 
Lluís Torrents, es van inaugurar 
diverses exposicions i Montcada 
Comunicació va presentar el do-
cumental que està fent sobre Mas 
Rampinyo, el primer d’una sèrie 
sobre els diferents barris que inte-
gren Montcada.

Laura Grau | Mas Rampinyo

gran afluència de públic 
en una festa marcada 
per la diversitat d’actes
La comissió de festes destaca la implicació de diferents entitats

L’actuació castellera del dia 29, novetat del programa, va registrar força afluència de públic
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Pedro Caballero, de l’Afotmir, va ser l’encarregat de fer la fotografia col·lectiva amb públic de la festa que lluïa el mocador commemoratiu

FESTA MAjOR DE MAS RAMPINyO
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L’escenari de la plaça Joanot 
Martorell acollirà el 5 de maig 
(17h) una nova edició del festi-
val que organitza anualment la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
per commemorar el Dia Interna-
cional de la Dansa. Enguany s’hi 
ha inscrit una vintena de grups i 
escoles de ball. Hi participen per 
primera vegada l’acadèmia New 
Dance Style, de recent creació, i 
el grup de balls de saló i en línia 
del Casal de Gent Gran de Mont-
cada i Reixac. La iniciativa, que 
mobilitzarà prop de 700 perso-
nes, pretén divulgar la diversitat 
d’oferta que hi ha a la població 
per practicar la dansa i, alhora, 
donar l’oportunitat als alumnes 

i aficionats d’exhibir les seves co-
reografies en un escenari. Com 
a cloenda del festival, actuarà el 
grup Diamond’s Crew, format per 

joves de Montcada, que ha acon-
seguit una gran popularitat gràcies 
a la seva participació al programa 
televisiu ‘Tu sí que vales’.

DIA MUNDIAL DE LA DANSA

Prop de 700 alumnes d’acadèmies
i grups de ball participen al festival
L’activitat pretén divulgar la gran diversitat d’opcions que hi ha a Montcada per practicar la dansa
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TEATRE

‘L’esperit de Woodstock’
arriba a l’escola la Salle

El grup de Teatre la Salle afronta 
amb nervis, però també amb il-
lusió, l’estrena el 5 de maig (22h) 
del seu primer muntatge amb 
música en directe i íntegrament 
en català, un projecte que ha re-
querit més d’un any d’assajos, 
a més d’una inversió important 
en els equips tècnics, finançada 
amb els diners recaptats amb 
l’anterior musical, ‘33’. La prees-
trena, feta el 21 d’abril davant 
d’un públic reduït, va permetre 
comprovar que “els actors estan 
fantàstics i l’espectacle funcio-
na, només hem de solventar 
alguns problemes tècnics rela-
cionats amb el so”, ha explicat 
Rosa Labrador, autora del guió 

i codirectora, amb M. Carmen 
Martín. La resta de representa-
cions tindran lloc els dies 6, 12, 
13 i 20 de maig i 2 i 3 de juny.

per primera vegada la música del muntatge serà en directe

L’Associació Ballet Flamenco Triana és una de les entitats que va participar en la darrera edició

Laura Grau | Redacció

Les tres components de ‘Divinas’, en una de les escenes de l’espectacle ‘Enchanté’

r
O

g
Er

 l
lO

n
ch

Una escena de l’obra a la preestrena
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Laura Grau | Redacció

‘Enchanté!’ ret homenatge al cabaret
El nou espectacle del grup ‘Divinas’ es podrà veure el 6 de maig a l’Espai cultural Kursaal

CONCERT-ESPECTACLE

Ambientat al París de la segona 
guerra mundial, el nou especta-
cle de Divinas, ‘Enchan té’, s’allu-
nya del glamour americà per re-
tre homenatge al cabaret burlesc. 
Les tres components del grup, 
la montcadenca Irene Ruiz i les 
germanes Carla i Marta Móra, 
interpreten personatges històrics 
i escenifiquen situacions  grotes-

ques mentre reinterpreten can-
çons i balls de l’època tan popu-
lars com el charleston, el cancan 
i el claqué. L’espectacle, dirigit 
per Martí Torras, es va estrenar 
al setembre del 2011 a la Fira de 
Teatre de Tàrrega i, després de 
fer temporada a València i voltar 
per diferents municipis de Cata-
lunya, arriba al Kursaal el 6 de 
maig (19h). Divinas ja va actuar 

a Montcada per la Festa Major 
del 2006, en els inicis de la seva 
trajectòria com a companyia. 
“Sento que estem a anys llum 
de quan va venir per primera 
vegada i em fa molta il·lusió 
tornar a actuar  al meu poble”, 
ha explicat l’artista. El muntatge, 
del qual també n’és directora 
musical, és finalista del Premi 
Unnim de Teatre 2012. 

Laura Grau | Redacció
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És la Fira del llibre al carrer que 
més parades ha tingut en la seva 
trajectòria, una quarantena, i tam-
bé una de les més concorregudes. 
El fet que la Diada de Sant Jordi 
caigués en un dilluns laborable –i 
no en plena Setmana Santa com 
l’any passat o en festiu, quan mol-
ta gent se’n va fora– va afavorir 
l’afluència de públic a la fira. La 
climatologia tampoc va fallar, tot i 
que en alguns moments els núvols 
van fer patir més d’un paradista. 
Al matí, van tenir protagonisme els 
alumnes de les escoles de primària 
que, acompanyats dels seus pro-
fessors, van recórrer les diferents 

parades. A la tarda, el carrer Ge-
neralitat va ser el punt d’atracció 
per al públic familiar, amb diver-
sos tallers de manualitats i un es-
pectacle de titelles, promoguts per 
les regidories d’Infància i Joventut 
i de Cultura i Patrimoni. 

Novetats. A la fira també van 
tenir protagonisme les publica-
cions locals, tant les que edita 
l’Ajuntament, com les d’autors i 
entitats locals. L’assaig històric de 
Ricard Ramos i Josep Bacardit, 
‘Batlles, alcaldes i els afers d’un 
poble’, editat per la Fundació 
Cultural Montcada, va exhaurir 
tots els exemplars, d’una tirada 

de 350. També van signar llibres 
les escriptores Elisa Riera, amb el 
poemari Els reptes de l’alba; Marta 
Cardona, amb la novel·la autobio-

gràfica ‘Una història particular’, i la 
debutant Sandra de Lamo, amb 
la novel·la juvenil Titànic-Renèixer. 
L’AMPA del Sagrat Cor va posar 

a la venda un llibret amb els tre-
balls que han fet els alumnes amb 
motiu de la celebració de l’any 
Joan Capella.

SANT jORDI

La Fira del Llibre al carrer Major, amb una quarantena de parades de flors i llibres, va atraure força públic, tant al matí com a la tarda
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El jurat del Premi ‘Guanya’t un punt’ va premiar una trentena dels 2.425 punts de llibres que van prendre part 
en el concurs més participatiu dels que convoca l’Ajuntament. L’acte de lliurament de premis es va fer el 19 
d’abril en un Auditori ple de gom a gom. Els autors de les obres escollides en cada categoria, impresos com a 
punts de llibre commemoratius de Sant Jordi, van rebre lots de material de pintura i dibuix. L’acte, presentat 
per l’artista Jordi Amenós, va comptar amb el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), i l’alcaldessa, 
Maria Elena Pérez (PSC), que van ocupar·se de lliurar els premis als guardonats | LG

> El ‘guanya’t un punt’ premia una trentena de punts de llibre
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Sílvia Soler: ‘Escric sobre 
les vides de gent normal’
L’escriptora participa en un col·loqui amb alumnes del SLc

BIBLIOTECA ELISENDA

Els protagonistes de les seves his-
tòries són gent normal amb vides 
normals, perquè l’escriptora Síl-
via Soler (Figueres, 1961) consi-
dera que “la vida de qualsevol 
persona pot ser objecte d’una 
novel·la”. Així ho va fer constar 
en la xerrada-col·loqui que va 
conduir a la Biblioteca Elisenda 
el 19 d’abril, convidada pel Club 
de Lectura Fàcil del Servei Local 
de Català, alumnes del qual van 
plantejar nombroses preguntes 
a l’autora de Petons de diumenge, 
llibre que tots havien llegit com 
activitat del curs. 
L’obra, premiada amb el Pruden-
ci Bertrana de novel·la al 2008, 

és un homenatge a les dones que 
van fer petites revolucions  perso-
nals durant el franquisme, mar-
cat per l’estricta moral religiosa i 
la repressió política.

Laura Grau | Pla d’en Coll

La fira de llibre i la rosa 
omple el carrer Major 
de públic i parades
L’èxit de vendes local va ser l’últim llibre de Ramos i Bacardit

Sílvia Soler, durant la xerrada a l’Elisenda
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Laura Grau | Montcada
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En la recta final dels actes de 
celebració del seu 25è aniversa-
ri, la colla de Drac i Diables de 
Can Sant Joan ha sabut que serà 
l’encarregada de fer el pregó de la 
Festa Major 2012. “És un orgull 
poder inaugurar la festa del po-
ble en un any tan especial per a 
nosaltres”, ha dit el cap de colla, 
José Manuel Velasco. L’entitat va 
viure el 21 d’abril els actes cen-
trals del programa commemora-
tiu, que es van dur a terme amb 
menys públic del que s’havia pre-
vist a causa de la coincidència de 
la cita amb el partit Barça-Madrid 
i el xàfec que va caure sobre les 
20h. Malgrat tot, els organitza-
dors estan satisfets de com va 
transcórrer la jornada, que va 
començar al matí una gimcana 

infantil a càrrec l’Agrupament Es-
colta El Turó, i va continuar a la 
tarda amb un espectacle conjunt 
amb Dèria Teatre i un gran co-
rrefoc pels carrers del barri amb 
diables d’altres colles vingudes de 
Ripollet, Nou Barris i La Jonque-
ra. L’entitat es mostra optimista 

sobre el seu futur, sobretot per 
la nova incorporació d’infants i 
joves “que garantiran la conti-
nuïtat de la colla”. A la nit, la 
pista de l’escola El Viver va aco-
llir un sopar per a 300 persones, 
que va cloure amb l’actuació dels 
grups Itaca i Panqueque.

25è ANIVERSARI

Els Diables de Can Sant Joan seran 
els pregoners de la Festa Major
Un espectacle, un correfoc i un concert van ser els actes centrals del programa commemoratiu 

Laura Grau | Can Sant Joan
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Diables i Gegants van fer una actuació al carrer Major el 20 d’abril dins de l’aniversari de la colla
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TRES TOMBS

Joan Massagué abandona 
l’organització de la festa
cultura i patrimoni es compromet a conservar aquesta tradició

Un dels carruatges que va desfilar duia una zebra, fet que va causar sensació entre la canalla
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El promotor de la Festa dels Tres 
Tombs, Joan Massagué, deixarà 
l’organització de la tradicional 
desfilada de carruatges i cavalls 
en honor de Sant Antoni Abat. 
Ho va fer públic després de la 
vintena edició, que va tenir lloc el 
22 d’abril, amb poca afluència de 
públic als carrers i menys partici-
pants que altres anys per la coin-
cidència de la cita montcadenca 
amb la trobada a Anglesola (Llei-
da). L’Ajuntament, que col·labora 
cada any en la festa, va lliurar la 
placa de Darrer Carreter 2011 a 
Artur Pont, gran aficionat al món 
dels cavalls, mort fa un any. 

Relleu. “La continuïtat de la 
festa dependrà de la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni i de 
les entitats que hi puguin estar 

interessades”, va explicar Mas-
sagué, cansat de portar el pes de 
l’organització durant vint anys. 
El responsable del departament, 
Daniel Moly (CiU), ha expresat 
la voluntat de mantenir la celebra-
ció, “que també forma part del 
nostre patrimoni”.

Laura Grau | Montcada

La filla i la mare d’Artur Pont, amb la placa
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La plaça Bosc va ser l’escenari de l’espectacle que van preparar conjuntament els Diables i membres del grup local Dèria Teatre

En venda. Tatami japonès mida 
1,50x2m. Preu: 400 euros. Transport 
inclòs. Tel. 685 160 561.
S’ofereix. Administrativa amb més de 
17 anys d’experiència en el món de 
l’empresa i en els seus diferents de-
partaments. Persona responsable, meti-
culosa i ordenada i amb grans dots de 
direcció. Tel. 678 329 541.
Pis en venda. A l’av. de Catalunya, 14. 
Tres habitacions (dues dobles i una indi-
vidual), bany i cuina reformats, safereig, 
parquet, calefacció i tot exterior. Preu: 
140.000 euros. Tel. 619 920 202.
Oferta laboral. Busquem persones que 
resideixin al municipi per a feina de Ser-
vei d´ajuda a domicili i internes. Amb ex-
periència i/o titulació. Tel. 935 157 200.
Se ofrece. Señorita para servicios de la 
tercera edad en domicilios o residencias. 
Con experiencia, título de auxiliar de ge-
riatria y conocimientos de enfermería. 
Tel. 676 806 645.
En venda. Casa de tres pisos individuals 
i local a la planta baixa. Sortida per dos 
carrers. Per 150.000 euros (25 milions). 
A la Pobla de Lillet (Berguedà). Tel. 938 
236 530.
En venta. Cuna tradicional de madera 
blanca y con colchón. Interesados llamar 
al 935751570 o 659758993, preguntar 
por Isabel. Precio: 30 euros.

anuncis gratuïts                 
Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.cat
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La masia de Can Sants, d’origen 
medieval, desapareixerà en breu 
del paisatge de Terra Nostra però 
el record de la seva existència es 
conservarà per a les noves gene-
racions gràcies a l’estudi de para-
ments que ha dut a terme Estrats, 
l’empresa especialitzada en gestió 
de patrimoni que ha contractat la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
per a aquesta finalitat. Els treballs 
es van dur a terme els dies 18, 19 
i 20 d’abril. El responsable del de-
partament, Daniel Moly (CiU), 
va visitar la masia, acompanyat de 
dos representants de l’AV de Terra 
Nostra, Juanjo Sánchez i Santiago 
Paloma, i un membre de la Fun-
dació Cultural Montcada, Gabriel 
Gil, que va aportar un estudi de la 
masia dels anys vuitanta, que serà 
molt útil per recuperar detalls so-
bre la seva estructura originària.
 
Metodologia. L’operació va combi-
nar la tecnologia més sofisticada, 
–amb un escàner que permetrà 
crear una maqueta en tres dimen-
sions–, amb els treballs manuals 

de repicat dels murs, segons va 
explicar a la delegació el direc tor 
d’Estrats, Ivan Salvadó. Durant 
la recerca manual, s’han localitzat 
restes de ceràmica típica de la se-
gona meitat del segle XVI, fet que 
confirma l’antiguitat de l’edifici 
–tot i que hi ha evidències d’un 
origen encara més antic. També 
s’ha confirmat que la masia va 
viure diferents etapes constructi-
ves, amb una important ampliació 

al segle XVII. Moly va destacar 
que alguns elements constructius, 
bàsicament pedres nobles, “es 
consevaran físicament per tal 
de ser reutilitzades en la futu-
ra restauració d’algun edifici 
del patrimoni local”. Les obres 
d’enderrocament, previstes a mit-
jan de maig, es duran a terme de 
forma gradual per tal de docu-
mentar les diferents fases crono-
lògiques. 

PATRIMONI

L’empresa Estrats ‘radiografia’ Can 
Sants abans del seu enderrocament 
L’estudi permetrà documentar la històrica masia de Terra Nostra i fer-ne una maqueta virtual 

Laura Grau | Terra Nostra
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D’esquerra a dreta, Paloma, Moly, Gil i Salvadó, durant la visita els treballs per radiografiar Can Sants

Jordi Escrigas i Anna Riera, dos dels actors de Tea345, en una escena de ‘Políticament incorrecte’

La sala d’actes acollirà el 12 de maig l’espectacle ‘Mikado’, de la Sala cabanyes de Mataró 
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Tres anys després de la seva inau-
gu  ració, la Biblioteca Elisenda de 
Montcada ha assolit 9.113 usua-
ris inscrit –a data de 16 d’abril–, 
xifra que està per sota de la mit-
jana d’altres biblioteques de mu-
nicipis amb una població similar, 
segons ha reconegut el regidor de 
Cultura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), qui considera que no no-
més s’han de valorar els números 
concrets, “sinó també el paper 
de l’equipament com a promo-
tor d’iniciatives culturals, des de 
presentacions de llibres fins a 
exposicions, xerrades i clubs de 
lectura”. Moly ha anunciat que 
properament es durà a terme un 
Pla Estratègic de la Lectura, di-
rigit especialment a l’àmbit esco-
lar, i que es reforçaran les Aules 
d’Estudi.

Distribució per barris. La xifra de 
préstecs, a data de 31 de desem-
bre de 2011, va ser de 56.840, 
600 més que al 2010. Segons la 
directora de l’Elisenda, Sílvia Re-

dondo, “tant aquesta dada com 
la d’usuaris inscrits haurien 
de ser més elevades, tenint en 
compte que es tracta d’una bi-
blioteca central que dóna ser-
vei a tot el municipi”. Redondo 
considera que la dispersió de la 
població en diferents barris, alguns 
dels quals estan molt allunyats de 
l’equipament, és la causa principal 
que no hagi assolit encara les ex-
pectatives. 
Les dades per barris confirmen 
aquesta explicació ja que el 70% 
dels usuaris viu a les zones més 
pròximes a l’equipament, és a 
dir, al centre i a Mas Rampinyo 
–incloent els sectors de Pla d’en 
Coll, Montcada Nova i Mas 
Duran–, mentre que l’altre 30% 
resideix a la Ribera, Terra Nos-
tra, Font Pudenta, Can Cuiàs, 
Vallençana-Reixac i Can Sant 
Joan. En aquest últim cas, la xifra 
de socis és baixa, 254, perquè ja 
existeix una biblioteca de proxi-
mitat amb 2.339 socis, el 70% 
dels quals són veïns del barri.

BIBLIOTECA ELISENDA

El 70% dels 9.113 socis resideix al centre i a Mas Rampinyo
Laura Grau | Redacció

Tea345 estrena ‘Políticament incorrecte’
LA UNIÓ

El grup Tea345 va estrenar el 
30 d’abril l’obra de Ray Coo-
ney, ‘Políticament incorrecte’. 
La representació, inclosa dintre 
del programa de festa major de 
Mas Rampinyo, va tenir força 
acceptació entre les més de 300 
persones que van omplir la sala 
d’actes de La Unió. El fil argu-
mental d’aquest vodevil són les 
infidelitats d’un ministre amb 

una diputada de l’oposició. La 
companyia té previst tornar-lo 
a representar la propera tardor 
dins del cicle teatral Montcada 
a Escena.

Espai A. D’altra banda, el teatre 
de La Unió acollirà el 12 de 
maig l’espectacle ‘Mikado’, de 
la companyia Sala Cabanyes de 
Mataró (20h). L’obra, molt co-
neguda per la versió que en va 

fer Dagoll Dagom, narra la his-
tòria d’un emperador del Japó 
que prohibeix flirtejar a la cort 
sota pena de decapitació. L’en-
trada costa 8 euros per als socis 
i 10 per a la resta de públic. El 
muntatge, de dues hores de du-
rada, tanca la programació de 
l’Espai A en què ha pres part 
l’entitat de Mas Rampinyo com 
a membre de la Xarxa d’Arts 
Escèniques de Catalunya. 

Laura Grau | Mas Rampinyo

La xifra d’usuaris inscrits
supera els 9.000, però 
està per sota de la mitjana
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El 8 de maig s’inaugura a 
l’Auditori l’exposició col·lectiva 
‘Empremtes de dones’ (19.30h), 
que reuneix les obres de set gra-
vadores, quatre de Catalunya, 
Alícia Gallego, Pilar Masip, Neus 
Colet i Rosa Permanyer, i tres 
de l’Argentina, Graciela Burat-
ti, Alicia Díaz Rinaldi i Diana 
Kleiner. L’interès de compartir 
coneixements sobre la manera 
en que cada artista utilitza les 
tècniques de gravat i l’esperit de 
col·laboració i intercanvi amb 

altres països van ser els motors 
d’aquesta iniciativa, impulsada 
per una d’elles, Alícia Gallego. 
L’artista considera que el gravat 
conté una gran riquesa visual que 
encara té molt per dir: “És una 
disciplina oberta que genera 
diverses maneres de ser ente-
sa i, per tant, de ser aplicada”. 
El fet que una de les integrants 
del grup resident a Catalunya 
fos de l’Argentina i mantingués 
un contacte continu amb l’àmbit 
del gravat d’aquest país també va 
afavorir l’intercanvi.

el retro-visor Ricard Ramos
Fundació Cultural

Acabada la Guerra Civil, a Montcada i Reixac es van depurar una vintena de professors

Acabada la Guerra Civil, es va obrir 
una línia d’actuació per depurar 
el conjunt de mestres que havien 
exercit el seu ministeri durant la 
revolució. El president de la Co·
missió de Cultura i Ensenyança, 
José Maria Pemán –poeta oficial 
del règim–, informa en una cir·
cular adreçada a les diferents 

comissions  depuradores de quina 
manera havien de treballar: “El 
carácter de la depuración que 
hoy se persigue no es sólo puni-
tivo, sino también preventivo”. 
Després de ser cessats, els mes·
tres tenien 15 dies per demanar 
el reingrés. A la sol.licitud, havien 
d’adjuntar una declaració jurada 

sobre la seva fidelitat al nou règim. 
A Montcada, van ser depurats una 
vintena de professors, segons fonts 
documentals. Filomena Lluch, al 
centre la imatge, va ser una de les 
docents afectades per la mesura. 
Originària de Tarragona, va donar 
classes a l’escola del carrer Major 
a principi dels anys trenta.

Operació contra els mestres ‘rojos’ 
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Alumnes del col.legi del carrer Major (curs 1933-34) amb Filomena Lluch Angelet, una de les professores depurades pel règim franquista 

Alícia Gallego, impulsora de la mostra, davant d’una de les obres que integren l’exposició

EXPOSICIÓ
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Laura Grau | Redacció

‘Empremtes de dones’ 
reuneix set gravadores 
Quatre de les artistes resideixen a catalunya i tres, a l’Argentina

L’actor i director 
David Cuspinera 
farà un taller 
d’acrobàcia
Membres dels diferents grups 
de teatre amateur de Montcada 
participaran el 12 de maig en un 
taller d’acrobàcia teatral per a 
actors a càrrec de David Cuspi-
nera, actor i director i especialis-
ta en aquesta modalitat, clown i 
pantomima. El curs respon a la 
voluntat de la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni de potenciar els 
grups locals oferint-los una for-
mació que els pot ser útil en el 
seu treball teatral. La intenció és 
programar-ne dos a l’any sobre 
diferents vessants del teatre | LG

El Museu fa una 
nova visita per
descobrir la 
ruta de l’aigua

Amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus, el Museu Municipal 
proposa el 13 de maig l’activitat 
‘Terra de pas, terra d’aigua’, un 
itinerari per descobrir el patri-
moni cultural de l’aigua a Mont-
cada. La visita guiada inclou el 
Rec Comtal, la Mina i la Casa 
de les Aigües. El punt de troba-
da serà el Rec Comtal-Casa de 
la Mina a les 12h. El recorregut 
tindrà dues hores i és gratuït. Les 
reserves es poden fer trucant al 
Museu Municipal (935 651 121), 
de dilluns a divendres de 10 a 
14h o bé al correu museumunici-
pal@montcadas.org. 
D’altra banda, també el dia 13 de 
maig el Museu visitarà el barri de 
Terra Nostra. Amb el lema ‘Vine 
i viat ja  als orígens de Montcada’, 
la plaça del poble serà l’escenari 
de diversos jocs i tallers per al 
públic infantil relacionats amb 
l’Edat Mitjana i també amb els 
mètodes de recerca arqueològi-
ca que es fan servir a jaciments 
com el de Les Maleses. Les ac-
tivitats començaran a les 11h i 
s’allargaran fins a les 14h.

Laura Grau | Redacció

Nova edició de la 
festa de la rosa 
La plaça del poble acollirà el 
13 de maig una nova edició de 
la festa de la rosa que organit-
za l’AV de Terra Nostra. L’acte 
començarà a les 12h amb una 
ballada de sardanes i un vermut 
solidari amb la Marató contra la 
Pobresa de TV3. El Centre Cívic 
l’Alzina acollirà un taller de roses 
de paper (11h), promogut per la 
Xarxa d’Equipaments | LG
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Espai A: ‘El mikado’
Espectacle a càrrec de la 
Sala Cabanyes de Mataró 

12 dE MAiG, 20h
lA unió dE MAS RAMPinyo

13 dE MAiG, 12h
PlAçA dEl PoblE dE tERRA noStRA

5 l dissabte
Festival. Del Dia de la Dansa. Hora: 17h. 

Lloc: Plaça Joanot Martorell.

Caminada. 28a Marxa a peu a Montse·

rrat. Hora: 18h. Lloc: Col·legi La Salle. 

Organitza: El Cim.

Teatre. Estrena de ‘L’esperit de Woods·

tock’, del Grup de Teatre La Salle Mont·

cada. Hora: 22h. Lloc: Sala d’actes del 

col·legi La Salle (més representacions 

els dies 6, 12 i 13 de maig).

6 l diumenge
Sortida. Pedalada per la llera del riu 

Besòs. Informació i inscripcions al web 

www.diba.es.

Festa. Del Dia de Águilas i desè aniversari 

de l’agermanament amb Montcada. Hora: 

12.30h. Lloc: Pista coberta d’El Viver.

Teatre. ‘Enchanté’, del grup Divinas. Hora: 

19h. Lloc: Kursaal. Preu: 8 euros.

8 l dimarts
Inauguració. De l’exposició col·lectiva 

‘Empremtes de dones’. Hora: 19.30h. 

Lloc: Auditori Municipal.

Vetllada poètico·musical. Coses que 
passen presenta una versió d’Els tres 
porquets. Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

10 l dijous
Xerrada. Sobres les participacions pre·
ferents. Hora: 19h. Lloc: Local de l’AV 
de Font Pudenta·Muntanyeta (Hug, 28). 
Organitza: Estafabanca de Montcada i 
Reixac.

Inici. De l’exposició d’obres participants 
al Premi de Pintura i el concurs de car·
tells de festa major.

Presentació. De la secció local de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya. 
Hora: 20h. Lloc: La Unió de Mas Ram·
pinyo.

12 l dissabte
Fira. D’artesania i de comerç de Can Sant 
Joan. Hora: Tot el dia. Lloc: carrer Reixa·
gó (veure pàgina 14)

Festa. Del col·legi Mitja Costa. Hora: Tot 
el dia. Organitza: AMPA del Mitja Costa.

Visita. A la vila de Sants. Hora: 10.30h. 
Lloc: Carrer de Sants. Organitza: Funda·
ció Cultural Montcada.

Hora del Conte. ‘Les butxaques del mar’, 
a càrrec d’Ada Cusidó. Hora: 11h. Lloc: 
Sala polivalent de la Biblioteca Elisenda 

de Montcada (activitat adreçada a nens 
fins als 3 anys).

Teatre. ‘El Mikado’, a càrrec de la Sala 
Cabanyes de Mataró. Hora: 20h. Lloc: 
Sala d’actes de La Unió. Preu: 8 euros 
per als socis i 10 per a la resta (especta·
cle inclós al programa de l’Espai A).

13 l diumenge
Taller. ‘El Museu visita Terra Nostra’. 
Hora: 11h. Lloc: plaça del Poble.

Festa. De la Rosa i sardanes. Hora: 12h. 
Lloc: Plaça del Poble de Terra Nostra. 

Visita. Al Rec Comtal, la Mina i Casa de 
les Aigües. Hora: 12h. Organitza: Mu·
seu. 

Final. Del I Concurs de Monòlegs. Hora: 
19h. Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros.

15 l dimarts
Presentació. Del programa de Festa 
Major 2012. Hora: 18h. Lloc: Auditori 
Municipal.

16 l dimecres
Xerrada. Sobre el càncer de mama. 
Hora: 18h. Lloc: Casal de la Mina. Orga·
nitza: Junta local de l’AECC.

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

4 5 6

11 12 138 9 107

15 514

guix recasens recasens

pardo guix guixrivas Duran J.VilaJ.relat

J.VilaJ.relat rivas DuranV.nieto

16 1817
pardo pardo

19 20

                               maig

Festa de la Rosa
Amb ballada de sardanes a càrrec
 de la Cobla Premià

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.

Premi de pintura 
i 24è Concurs 
de Cartells de 
Festa Major

Del 10 al 28 de maig

EXPOSICIÓ
EMPREMTES 
DE DONES
col·lectiva de gravadores 
de catalunya i Argentina

8 de maig, 19.30h

sala 
principal

ENCHANTÉ 
Del grup Divinas
6 de maig, 19h
preu: 8 euros
Sala Joan Dalmau

I CONCURS DE MONÒLEGS
13 de maig, 19h
preu: 3 euros
Sala Joan Dalmau

(No hi ha servei de guàrdia a partir de les 0h)
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NATACIÓ
L’EN Montcada ha aconseguit 
bons resultats al Campionat 
Comarcal, amb 16 medalles

BàSQUET 
El Valentine es queda a un pas 
d’obtenir la classificació per a la 
fase final al Grup C de la Lliga EBA

pàg. 29 pàg. 27  

La gala dels Premis Esportius 
2012 tindrà lloc 6 de juliol a 
l’Àgora de Montcada Aqua a 
partir de les 22h. Així ho va 
anunciar l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) du-
rant la presentació de la festa de 
l’esport local en un acte fet el 23 
d’abril a la Casa de la Vila. El 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez (PSC), va explicar les bases 
de l’edició d’enguany, que pre-
senten algunes novetats com la 
creació d’un premi al millor en-
trenador, a l’escola amb més èxits 
esportius, el guardó del jurat i la 
distinció institucional a alguna 
persona relacionada amb el món 
esportiu. 

Quatre blocs. Els guardons es 
dividiran en quatre blocs: les 
mencions especials a entitats que 
celebrin aniversaris –25, 50, 75 o 
100 anys– i la distinció  institucio-
nal a una persona vinculada amb 
l’esport montcadenc; el premi a 
proposta del jurat; els reconeixe-
ments a l’esport escolar amb tres 
guardons –al joc net, més èxits 
esportius i més esportistes– i a 
les entitats i esportistes, ja sigui a 
nivell individual i per equips, que 
hagin pujat de categoria o ha-
gin quedat entre els tres primers 
classificats; i els Premis Espor-
tius, amb un primer apartat on 

s’inclouen les distincions a la de-
dicació a l’esport escolar, l’esport 
federat, l’arbitratge i l’esport per 
a discapacitats. 
A la part final de la gala es lliu-
raran els premis més importants 
de la nit com el millor esportista 
masculí i femení, la millor entitat 
i el millor entrenador. Al bloc de 
Premis Esportius, el jurat –que 
encara s’ha de constituir– esco-
llirà els guanyadors entre les can-
didatures que s’hagin presentat. 
Els clubs o persones a títol indi-
vidual poden presentar els seus 
candidats fins al 13 de juny a tra-
vés d’una instància que s’ha de 
lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciu-

tadana. El jurat estarà composat 
pel president de l’IME,  un repre-
sentant del Consell de l’Esport 
Escolar, dos membres dels mit-
jans de comunicació locals  i qua-
tre components de clubs. 
“Estem oberts a les aporta-
cions de les entitats i esperem 
tenir moltes candidatures”, 
va dir Rodríguez. Per la seva 
banda, l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), va animar els 
clubs a participar-hi i va recordar 
que l’objectiu de la festa “és re-
conèixer la dedicació i l’esforç 
de la gent de l’esport; la idea és 
consolidar aquests reconeixe-
ments”. 

Sílvia Alquézar | Montcada

PREMIS ESPORTIUS 2012 

La Festa de l’Esport es farà el 6 de 
juliol a l’àgora de Montcada Aqua
Hi haurà 4 guardons nous: millor tècnic, escola amb millors resultats i les distincions del jurat i de l’Ajuntament

L’Àgora de Montcada tornarà a ser l’escenari dels Premis Esportius 2012 en què s’homenatjaran els millors clubs i esportistes locals

FUTBOL INDOOR

El Barça juga amb 
el gijón el dia 4 al 
pavelló M. Poblet

L’equip de veterans de l’FC Barce-
lona s’enfronta el dia 4 al Gijón al 
pavelló Miquel Poblet (20.30h) als 
quarts de final de la Lliga Nacional 
de Futbol Indoor, organitzada per 
l’empresa Futbol Indoor Events 
amb el suport de l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure. Per part del 
Barça jugaran Felip, Angoy, Milla, 
Sergi, Ezquerro, Arpón, Sánchez 
Jara, Albert Tomàs, De Quintana 
i Carreras, mentre que l’alineació 
del conjunt asturià està formada 
per Ramón, Claudio, Tati, Abe-
lardo, Tomàs, Cotelo, Fredi, Bla-
ya, Nikiforov i Manolo.
Abans del partit diversos equips 
alevins de les escoles del munici-
pi disputaran partits amistosos. 
Les entrades es poden adquirir a 
les taquilles del pavelló al preu de 
5 euros els adults i 3 els infants. 
Montcada ja va acollir el 2 de 
març un altre partit de la lliga de 
futbol indoor entre el Real Madrid 
i l’Espanyol, que va acabar amb 
victòria blanca per 5-8.

Sílvia Alquézar | Redacció

Un moment del partit indoor del 2 de març
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Montcada Comunicació tornarà 
a elaborar els continguts àu·
diovisuals que es projectaran al 
llarg de la vetllada a la festa de 
l’esport local. Enguany, el depar·
tament municipal realitzarà els 
videos amb els equips i espor·
tistes que han aconseguit algun 
èxit durant la temporada actual. 
Montcada Comunicació, amb el 
suport d’El 9TV i l’empresa local 
Koala Àudiovisuals, també serà 
la responsable de la posada en 
escena de la gala, amb la pre·
sentació i la realització televisiva 
en directe | sA

Posada en escena
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El Santa María es troba a 6 punts de la salvació a falta de cinc partits per al final de la lliga

El Sant Joan ha donat un pas de 
gegant en la lluita per l’ascens de 
categoria al Grup Sisè de Tercera 
Catalana, després del triomf que 
va aconseguir el dia 29 al camp 
del Tibidabo, el tercer, per 0-1 al 
minut 88. La victòria permet a 
La Unió, que té un partit menys, 
ampliar a tres punts la diferèn-

cia amb el segon, el Barberà, a 
falta de cinc partits perquè acabi 
la competició. “Aquest triomf 
és un 70% del títol, hem fet un 
pas importantíssim”, va dir el 
president, José González, qui va 
lamentar els intents d’agressió a 
l’afició montcadenca: “No ens 
van pegar perquè estaven els 
Mossos d’Esquadra”.

santa María. La situació del con-
junt de Terra Nostra és ben di-
ferent, ja que veu cada vegada 
més difícil la salvació. Els homes 
de Marc Rodríguez ‘Pitu’ són els 
cuers a 6 punts de la permanèn-
cia. La victòria contra el Llano 
(2-0) els va donar esperances, 
que van quedar entelades per la 
derrota (1-0) contra el Llorençà.

FUTBOL. TERCERA CATALANA 

Triomf vital del Sant Joan 

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va veure fre-
nada la seva ratxa positiva amb 
l’arribada de Jordi Salvanyà a la 
banqueta durant la visita del Fi-
gueres, el líder, que es va endur 
el triomf per 0-1, tot i jugar amb 
un home menys per l’expulsió 
d’un jugador al minut 3. “Això 
ens va perjudicar, perquè no-
saltres havíem plantejat el par-
tit per sortir al contraatac”, va 
dir el tècnic verd, qui va felicitar 
l’equip per la seva actitud davant 
un rival “que va tenir dues oca-
sions i en va marcar una, per 
això és el primer”, va indicar 
Salvanyà.
El CD Montcada va aconseguir 
la jornada anterior un valuós 
triomf al camp del Premià, un 
rival directe, per 1-3. Els verds es 
troben a la desena posició amb 
37 punts, a tres de la promoció 
de descens.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El líder frena la ratxa de victòries del 
CD Montcada amb Jordi Salvanyà
Els verds, que van perdre per 0-1, ocupen la desena posició amb 37 punts, a tres de la promoció de descens

El CD Montcada lluita per eludir el descens en una lliga molt disputada amb diversos equips empatats a 37 punts a la zona perillosa
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El Sant Joan va aconseguir una victòria molt important davant del Tibidabo en la lluita per l’ascens

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada 
es consolida la 
tercera posició 

L’equip femení de l’EF Montcada 
s’ha consolidat a la tercera posició 
al Grup Segon de Primera Divisió, 
després de dues victòries seguides. 
Les montcadenques no van tenir 
cap problema per superar el Santa 
Eulàlia, també a la part alta, per 
4-2, en un matx que van resoldre 
a la primera meitat. Una setmana 
abans, el conjunt local va aconse-
guir un triomf important al camp 
de les Garrigues (0-1). Al pròxim 
matx, visita el Bellavista, el segon. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EF Montcada lluita per ser, almenys, tercera
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La Salle Iste ha aconseguit la clas-
sificació per al Top 4 de Primera 
Catalana a falta de dues jorna-
des perquè acabi la lliga regu-
lar. Les montcadenques són les 
primeres del Grup B empatades 
amb el Cornellà –que ha de des-
cansar una jornada– a 34 punts, 
tot i que el gol average particular 
és a favor de les lasal·lianes. Les 
noies d’Esperanza Hoyos, que 

encara tenen un matx ajornat a 
Tortosa, han de jugar a la difícil 
pista de l’Ascó i han de rebre a 
l’última jornada el Castellde-
fels. L’objectiu de l’entrenadora 
és acabar en primer lloc per 
creuar-se en semifinals al segon 
del Grup A, el Granollers. “Crec 
que guanyant un dels dos par-
tits que ens queden a casa, ho 
podem aconseguir”, ha indicat 
l’entrenadora.

L’equip montcadenc és el líder del Grup B amb 34 punts

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ

La Salle Iste es classifica 
per al Top 4 de Primera
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La Salle Iste lluitarà per aconseguir la primera plaça del Grup B de Primera Catalana

HANDBOL MASCULÍ

Derrota de La 
Salle a la Copa

La Salle va debutar a la Copa Ca-
talana amb una derrota a la pista 
del Vendrell per 30 a 27 en un 
matx en què els lasal·lians tenien 
moltes baixes, algunes d’homes 
importants com Pere, Àlex i Fe-
rran. Tot i començar amb un 
parcial favorable als montcadencs, 
el rival va controlar el partit i el 
marcador, arribant a tenir durant 
la primera part una diferència de 
8 gols. La Salle jugarà a la pista 
del Granollers C el segon partit el 
pròxim 6 de maig.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Valentine ha acabat la fase 
regular a la cinquena posició al 
Grup C de la Lliga EBA i, per 
tant, no ha aconseguit la classi-
ficació per al play-off d’ascens. 
A l’última jornada, els montca-
dencs van guanyar el Granollers 
per 89 a 83 al pavelló Miquel 
Poblet, una victòria insuficient 
ja que depenien dels resultats 
d’altres equips per obtenir el 
passaport per a la ronda següent, 
un objectiu que només han asso-
lit els tres primers classificats: el 
Santfeliuenc, el Girona i el Sant 

Nicolau de Sabadell. El Mont-
cada ha sumat un total de 17 
triomfs, els mateixos que el Sant 
Nicolau, l’Hospitalet (quart) i la 
Seu d’Urgell (sisè).

Valoracions. “Ha estat una tem-
porada complicada, però hem 
lluitat fins al final per estar el 
més a dalt possible”, ha dit el ca-
pità, Raúl Ortega, qui ha agraït 
als entrenadors i jugadors el seu 
compromís amb l’equip malgrat 
que no cobren des de fa diver-
sos mesos. “M’agradaria que 
s’aclareixi el futur del club, tan 

pel que fa a l’equip EBA com 
a les categories inferiors”, ha 
remarcat l’aler montcadenc, que 

porta 14 temporades al Valenti-
ne. El club té previst fer una as-
semblea general pròximament.

L’equip ha acabat al cinquè lloc al Grup c amb 17 triomfs

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine es 
queda a les portes 
de la fase d’ascens 
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El capità, Raúl Ortega, durant una acció del darrer partit de lliga disputat contra el Granollers
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> La UE Montcada, cinquena al Campionat català
El primer equip de la Unió Escacs Montcada ha acabat a la cinquena 
posició al Campionat de Catalunya per conjunts a la Divisió d’Honor. A 
l’última ronda, disputada el 21 d’abril, els montcadencs van guanyar el 
Tarragona per 3’5 a 6’5. El guanyador de la màxima categoria ha estat 
l’Escola d’Escacs de Barcelona, a mig punt de diferència de l’UGA. “Hem 
fet un torneig irregular, amb derrotes davant rivals que a priori no eren 
els favorits”, ha dit el president de la UE Montcada, Arturo Vidarte  | sA   

L’equip es podria proclamar campió el dia 5 al pavelló

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ NACIONAL

L’FS Montcada és a tan 
sols un punt de l’ascens

L’FS Montcada està a tan sols un 
punt d’aconseguir l’ascens de cate-
goria a Segona Nacional, després 
de la victòria que va obtenir el 27 
d’abril a Manlleu per 2-6 en un 
matx que es va resoldre a la sego-
na part.  El 5 de maig, el Montca-
da podria proclamar-se campió del 
Grup Primer de Tercera Divisó, si 
empata o guanya contra el Riude-
llots al pavelló Miquel Poblet. El 
club té previst preparar una cele-
bració en el cas que l’FS Montcada 
aconsegueixi pujar. “Volem que 
sigui un dia molt especial, espe-
rem sumar el punt que ens falta, 
tenint en compte que encara no 

hem perdut cap partit”, ha dit el 
tècnic, Jordi Rozas.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Gerard Esteller és el pitxitxi de la categoria
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ATLETISME

Milla Urbana 
solidària amb la 
Fundació Carreras

Coincidint amb la setena edició 
de la Milla Urbana de Montcada 
el pròxim 27 de maig, la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM) organit-
za una campanya solidària sobre 
la tasca que la Fundació Josep Ca-
rreras fa a favor de la donació de 
medul·la òssia i l’atenció als malalts 
de leucèmia. La JAM donarà in-
formació en l’estand d’inscripció i 
farà un donatiu d’un euro per par-
ticipant en benefici de la lluita con-
tra aquesta malaltia. L’entitat durà 
a terme aquesta iniciativa arran 
de l’alta sensibilització dels compo-
nents del club després que un dels 
seus atletes més veterans i actius 
–Enric Maya– va ser diagnosticat 
d’aquesta malaltia a principi d’any. 
Les inscripcions es podran fer del 
14 al 30 de maig fins que s’arribi 
als 600 atletes.

Resultats. La JAM ha obtingut 
dues medalles al Campionat de 
Catalunya de 10 quilòmetres 
en ruta, disputat el 29 d’abril a 
Montmeló. A la categoria de ve-
terans masculins M50, Ildefonso 
Teruel va guanyar el guardó de 
plata amb un temps de 38 minuts i 
44 segons. En veteranes W40, Nú-
ria Atayala va ser tercera amb un 
registre de 45 minuts i 11 segons. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Milla Urbana és un acte molt participatiu
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L’entitat ha convocat un concurs per batejar la nova mascota del club

PENyA BLANC-I-BLAVA

Els ‘pericos’ presenten una 
imatge corporativa 2.0

La Penya Blanc-i-blava de 
Montcada i Reixac va pre-
sentar el 20 d’abril a la Casa 
de la Vila la nova imatge 
corporativa de l’entitat, dis-
senyada pel montcadenc 
Alberto Busquets, membre 
de la reelegida junta direc-
tiva encapçalada per David 
Gerbolés. L’acte va atraure 
força públic, entre el qual hi 

havia membres d’altres pen-
yes de l’Espanyol i repre-
sentants del club barceloní. 
“El que hem volgut fer és 
vincular la imatge de la 
nostra penya a la sama-
rreta de l’equip”, va dir 
Busquets, qui va remarcar 
que l’entitat ha modernitzat 
la seva imatge per situar-la 
en la tendència actual del 
merchandansing 2.0, tenint 

un espai a les xarxes socials 
com Facebook, twitter i 
youtube. L’entitat també ha 
posat en marxa un concurs 
per batejar la mascota pe-
rica. Els interessats poden 
deixar la seva proposta fins 
al 10 de maig al facebook de 
l’entitat. El guanyador rebrà 
com a premi una samarreta 
i una enganxina amb el nou 
disseny corporatiu. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET

L’Elvira-La Salle B és el 
sisè classificat al Grup Se-
gon del Campionat Català 
territorial, amb 17 victòries 
i 8 derrotes. A l’últim matx, 
els montcadencs van vèn-
cer el Cornellà B per 61-58 
i el Sant Antoni B per 35 a 
49. L’altre equip local del 
grup, el B. Montseny-Can 
Sant Joan, es troba a la des-
ena posició amb 11 triomfs. 
Al darrer partit que han 

disputat, els montcadencs 
van guanyar a la pista del 
Gaudí B per 61 a 71.
Pel que fa als altres dos 
equips al mateix campionat 
però enquadrats al Grup 
Quart, l’Elvira A és el setè 
amb 13 victòries, mentre 
que el Can Sant Joan B és el 
cuer amb només un triomf. 
L’Elvira A va vèncer el 
Lliçà per 49 a 60 i el Can 
Sant Joan va perdre contra 
el Mataró per 46-69.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

FUTBOL SALA

L’equip sènior de futbol 
sala de l’EF Montcada va 
obtenir una important vic-
tòria a la pista del Grups 
Arrahona, el sisè classificat, 
per 2-4. Els montcadencs 
són a la novena posició al 
Grup Quart de Segona Di-
visió amb 25 punts.
Al Grup Primer de Prime-
ra Divisió, el Can Cuiàs se-
gueix ferm en la seva lluita 
per aconseguir l’ascens de 

categoria. A les dues últi-
mes jornades, els homes de 
Matías Ruiz van guanyar el 
Casagemas, el cuer, per 1-4 
i van superar l’Arenys per 
8-3. Pel que fa al sènior B 
de l’FS Montcada, l’equip 
va vèncer el Premià B per 
6-2, però va perdre contra 
el Pineda per 8-2. El Can 
Cuiàs és el tercer del Grup 
Primer amb 44 punts, men-
tre que l’FS Montcada és el 
vuitè classificat amb 30.

L’EF obté un triomf 
important a domicili

L’equip de futbol sala de l’EF Montcada és a la novena posició a Segona Divisió

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Màster masculí va remuntar l’eliminatòria al matx de tornada a Montcada
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HANDBOL. LA SALLE

Els dos Màster passen a 
les semifinals de la lliga

L’AE can cuiàs és el tercer al Grup primer a primera

Els dos equips veterans de 
La Salle, el masculí i femení 
Màsters, s’han classificat per 
a les semifinals de la Lliga 
Catalana. El conjunt mas-
culí va remuntar a casa la 
derrota en el matx d’anada 
a la pista de La Roca, on va 
caure per 27 a 24. Set dies 
després, els montcadencs, 
que van recuperar diver-
sos jugadors lesionats, van 
fer un gran partit, acabant 
guanyant de quatre gols 

(22-18), els necessaris per 
passar a la ronda següent. 
Les claus del triomf van ser 
una gran defensa i una sego-
na part molt seriosa.
Per la seva banda, el conjunt 
femení va tenir prou amb 
el partit d’anada contra el 
Cardedeu, on va guanyar 
per 10-24, ja que el rival no 
es va presentar al matx de 
tornada i, per tant, La Sa-
lle va quedar classificada 
automàticament per a les 
semifinals de la lliga.

L’Elvira B és el sisè 
amb 17 victòries
El B. Montseny es troba al desè lloc al mateix grup

L’Elvira B és el millor equip classificat local al Campionat Català sènior

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El masculí va guanyar a la tornada La Roca per 22-18

Alguns infants van aprofitar la presentació per fer-se una foto amb la nova mascota de la Penya blanc-i-blava
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El Club Handbol La Salle  
ha gestionat aquest curs 
les activitats extraesco-
lars a l’escola del mateix 
nom, gràcies a l’acord 
de col·laboració amb 
l’Associació de Mares i 
Pares.  “L’experiència ha 
estat molt positiva”, ha 
dit el director tècnic de La 
Salle, Pere Arbona, enca-
rregat del funcionament 
diari de les activitats. 
Com a d’altres centres de 
la ciutat, La Salle també 
ha experimentat un incre-
ment del nombre d’infants 
que s’han apuntat a les 
propostes extraescolars. 
“També hem intentat 
millorar la qualitat amb 
un total de 10 monitors”, 
ha indicat Arbona. La 
Salle oferta psicomotrici-
tat per a infants de P3 a 
P5, multiesport, handbol 

–amb 2 equips benjamins 
i un aleví conjuntament 
amb l’escola Font Freda–, 
natació i ball.

Festa del centre. La Salle 
va celebrar els dies 27 i 
28 d’abril les jornades es-

portives, que van incloure 
una exhibició de psicomo-
tricitat, partits d’handbol, 
bàsquet i futbol, malabars, 
escacs, tennis taula, infla-
bles, xocolatada, concurs 
de play-backs, cucanyes, 
teatre i pel·lícules, entre 

d’altres propostes. La fes-
ta va ser un èxit de públic 
malgrat l’amenaça de plu-
ja, amb centenars de parti-
cipants durant els dos dies. 
Les activitats es van fer a 
les instal.lacions interiors i 
exteriors de l’escola. 

L’EN Montcada obté un total de 22 
medalles al Campionat Comarcal

NATACIÓ

La cadet Mireia prats i el prebenjamí Martín Toldos guanyen el títol de nedador més complet de la seva categoria

L’Escola de Natació de 
Montcada va aconseguir 
22 podis a la final del 
Campionat Comarcal de 
Natació, que es va dispu-
tar el 21 d’abril a la pis-
cina de Montcada Aqua. 
Per equips, Montcada va 
acabar en tercera posició, 
darrera de Barberà i Cer-
danyola, respectivament. 
A nivell individual, cal 
destacar el títol de nedador 
complet que van obtenir el 
prebenjamí masculí Mar-
tín Toldos i la cadet femení 
Mireia Prats.

Els podis. Van guanyar la 
medalla d’or la prebenja-
mí Claudia Garrote (50m 
papallona), la cadet Eva 
Coy (100m papallona), la 
cadet Mireia Prats (100m 
braça i 100m lliures) i el 
prebenjamí Martín Tol-

dos (25m braça). Per la 
seva banda, van assolir el 
guardó de plata l’infantil 
Daniel Gonzalo (100m pa-
pallona i 100m braça), la 
cadet Alba Molina (100m 
braça), l’aleví Marc Grau 
(50m lliures), l’infantil 
Marc Ribas (100m lliu-
res), el prebenjamí Martín 
Toldos (25m papallona) i 

la prebenjamí Aina Artés 
(25m esquena). La meda-
lla de bronze va ser per a 
l’aleví Marc Grau (50m 
papallona), el cadet Joan 
Grau (100m papallona 
i 100m braça), l’infantil 
Marc Ribas (100m esque-
na), el cadet David Alfaro 
(100m lliures), la benjamí 
Nadia Misas (25m papa-

llona i 25m esquena) i 
el benjamí Nain Muñoz 
(25m braça). Per relleus, 
Montcada va ser la tercera 
en 4x50m lliures infantil i 
4x50m lliures cadet.
Nou nedadors locals parti-
ciparan al Campionat Te-
rritorial de natació, que es 
disputarà a l’Hospitalet el 
5 de maig.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ampa i el club La Salle arriben a un 
acord per gestionar les extraescolars

ESPORT ESCOLAR

El centre va celebrar la seva festa entre el 27 i 28 d’abril amb activitats diverses que van aplegar força públic

Els escacs van ser una de les moltes activitats al programa de les jornades ludicoesportives de l’escola La Salle
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Els components de l’Escola de Natació de Montcada de la temporada 2011-12, a la piscina de Montcada Aqua

FUTBOL SALA

El juvenil del M. Miró, 
campió del seu sector

L’equip juvenil de l’institut 
Montserrat Miró s’ha pro-
clamat campió del sector de 
futbol sala, després de guan-
yar la fase final disputada el 
28 d’abril a Vic. Els montca-
dencs, entrenats per Roger 
Estatuet i Raül Rivas, van 
vèncer en semifinals el Fe-
rran Casablancas de Saba-
dell per 1-6. A la final, els lo-
cals van superar l’Esportiu 
Ca n’Anglada de Terrassa 
per 0-4. “Estem molt con-
tents per l’actitud de la 

plantilla, han jugat com 
un bloc i han fet grans 
partits”, han valorat els 
entrenadors. El juvenil del 
Miró va quedar campió de 
la lliga del Vallès Occidental 
Sud, sent els primers amb 3 
punts de diferència sobre 
el segon classificat, fent un 
campionat molt regular. El 
conjunt va ser el més gole-
jador, amb 103 dianes, i el 
menys golejat, amb només 
22 gols encaixats. L’equip 
jugarà les territorials segu-
rament el 12 de maig.

L’equip de l’institut ha passat a la fase territorial

Sílvia Alquézar | Redacció
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> Èxit de participació a la festa del Reixac

L’escola Reixac va celebrar el 21 d’abril una nova edició de les 
jornades ludicoesportives que, un any més, van ser un èxit de 
participació. L’Ampa va organitzar tallers per als infants, partits 
de bàsquet i futbol sala, partides d’escacs i exhibicions a càrrec 
dels alumnes que prenen part en algunes activitats extraescolars 
com el taller de circ, les classes de ball i el patinatge –a la foto–, la 
gran novetat d’aquest curs que ha tingut una excel·lent acollida. 
Al matí també hi va haver una gimcana amb la igualtat de gènere 
com a eix central i, a la tarda, hi va haver un festival de play·back 
–protagonitzat pels alumnes del centre– i inflables  | sA 
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> Campionat de Catalunya de karate
El pavelló Miquel Poblet acollirà el 6 de maig el Campionat de 
Catalunya de karate entre les categories aleví fins a juvenil, 
organitzat pel Club Shi·Kan Montcada. L’entitat local té mol·
tes opcions d’aconseguir diversos podis. D’altra banda, el 16 
de juny el pavelló serà l’escenari del torneig català al ko entre 
les categories cadet i sènior | sA 

L’equip juvenil de l’institut Montserrat Miró que ha quedat campió del seu sector
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> Torneig infantil d’escacs el 12 de maig
La Unió Escacs Montcada organitzarà el pròxim 12 de maig 
el torneig infantil d’esccs a les instal·lacions del club, situades 
al pavelló Miquel Poblet. El campionat es disputarà de 10 a 
14h i prendran part jugadors del club montcadenc i d’altres 
entitats de la comarca | sA 
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La inscripció al Casal Esportiu i al 
Campus Rexach s’inicia el dia 14

ACTIVITATS D’ESTIU

Les activitats es faran del 25 de juny al 20 de juliol i s’adrecen a infants nascuts entre el 2008 i el 1996

El període d’inscripció al 
Casal Esportiu d’Estiu i al 
campus de futbol Carles 
Rexach romandrà obert del 
14 al 17 de maig. Els interes-
sats podran reservar plaça a 
les oficines de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) en horari de matí i 
tarda. Les activitats es faran 
del 25 de juny al 20 de juliol 
i s’adrecen a infants nascuts 
entre el 2008 i el 1996. 

Activitats. En el cas del 
Casal, els inscrits podran 
practicar els esports més 
tradicionals com el futbol, el 
bàsquet, l’handbol i la nata-
ció, però també provar altres 
propostes com el shootball, 
l’acroesport, el hip-hop i el 
patinatge, entre d’altres. Pel 

que fa al campus de futbol, 
el programa d’activitats in-
clou sessions d’entrenament 
de perfeccionament de la 
tècnica, classes teòriques, 
propostes més lúdiques, 
a més d’una hora diària 
d’anglès i dues hores de 

piscina a la setmana, entre 
d’altres. Els preus del Casal 
oscil·len entre els 72 euros la 
quinzena per als més petits 
i els 104 per als més grans, 
mentre que el campus costa 
a partir de 206 euros els 15 
dies. En les dues propostes 

s’ofereix servei de menjador 
i de ludoteca. El campus de 
futbol  es farà a l’estadi de la 
Ferreria, mentre que el Ca-
sal tindrà lloc a la Zona Es-
portiva Centre o al pavelló 
Miquel Poblet en funció de 
l’edat del participant.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Casal Esportiu proposa activitats molt diverses als petits perquè passin un estiu molt divertit
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MONTCADA AQUA

L’Aqua fa abonaments 
d’estiu sense matrícula

Montcada Aqua ofereix 
la possibilitat de fer-se un 
abonament per a l’estiu 
sense haver de pagar ma-
trícula i donant l’opció de 
poder-se renovar cada mes 
entre juny i agost. La quo-
ta és un 25% més cara que 
la dels abonats anuals.
Cara l’estiu, la instal·lació 
municipal –gestionada per 
l’empresa Geafe– també 
oferta cursets intensius de 
natació durant el mes de 
juliol. La matrícula es pot 
fer a partir del 8 de maig 

a la recepció de Montcada 
Aqua. Les classes tindran 
lloc entre el 25 de juny i el 
20 de juliol i s’adrecen a tot 
tipus d’edats en horari de 
matí i tarda. En un prin-
cipi, l’equipament oferta 
quatre grups de P3 a P5, 
dos a partir de primer de 
Primària i un d’adults. Les 
sessions es faran de dilluns 
a divendres.
Montcada Aqua convida  
tots els usuaris a seguir 
l’actualitat del complex es-
portiu a través de la seva 
pàgina a Facebook.

Els carnets es poden anar renovant de manera mensual

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada Aqua oferta, un any més, cursets intensius de natació al mes de juliol
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FUTBOL. jUVENIL CD MONTCADA

El cadet, líder a falta de 3 matxs 

El cadet és el líder del Grup 
Primer de Primera Divisió 
amb 58 punts, a dos del se-
gon, el Sant Martí, i a 4 del 
tercer, el Mollet, quan falten 
3 partits perquè acabi la lli-
ga. A la darrera jornada, els 
locals van guanyar el Llo-
ret per 4-5. D’altra banda, 
el benjamí A ha passat als 
quarts de final de la Prime-
ra Divisió del Campionat 
de Catalunya en superar el 
Santa Perpètua per 10-5.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El benjamí A ha passat als quarts de final del campionat de catalunya

El cadet de l’FS Montcada podria pujar a la Divisió d’Honor, la màxima categoria
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El CD Montcada ha donat 
un altre pas enrera en la llui-
ta per mantenir-se a la Pre-
ferent. Els verds van perdre 
contra el Bisbalenc, un rival 
directe en la permanència, 
per 1-4. Els montcadencs 
es van avançar en el mar-
cador amb un gol de Dani 
Martínez, el reforç que s’ha 
incorporat en la recta final 

de la temporada provinent 
de l’equip de la Damm de 
Divisió d’Honor. Malgrat 
el bon inici, el Montcada 
va perdre pistonada, fet 
que va aprofitar el rival per 
remuntar. Els verds són 
penúltims amb 27 punts, a 
tres del Bisbalenc, Parets i 
Badalona a falta de 3 partits 
perquè acabi la lliga | sA 

A la penúltima posició
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Sílvia Alquézar | Redacció

El benjamí A s’allunya del lideratge

El benjamí A de l’EF Mont-
cada s’ha allunyat del lide-
ratge al Grup Novè de Se-
gona Divisió, després de la 
derrota contra el Sabadell 
Nord, un rival directe, per 
2-3. L’ensopegada ha situat 
els locals al tercer lloc a sis 
punts dels sabadellencs, que 
s’han consolidat a la prime-
ra posició, amb 63 punts. 
“M’agradaria destacar el 
gran esforç dels jugadors, 
que estan fent una tempo-
rada excepcional”, va dir 
el tècnic, ‘Tito’ Sánhez, qui 
creu que a l’equip li va faltar 
sort cara a porteria.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

L’equip de ‘Tito’ Sánchez va perdre per 2-3 contra el Sabadell Nord, que s’ha consolidat a la primera posició
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L’equip infantil femení de 
La Salle s’ha proclamat 
campió comarcal del Vallès 
Occidental Sud, gràcies a la 
gran segona volta a la com-
petició. El conjunt local ju-
garà el sector interconsells el 
5 de maig a Barberà. D’altra 
banda, la jugadora infantil 
Paula Salat ha estat selec-
cionada per participar a les 
proves de selecció del Cen-
tre d’Alt Rendiment que la 
Federació té a Esplugues.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ.LA SALLE

L’infantil femení de La Salle jugarà el sector interconsells el 5 de maig a Barberà
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Els verds perden contra el Bisbalenc, un rival directe

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El juvenil femení, primer 
en la fase dels sectors

L’equip juvenil femení de 
l’Elvira-La Salle s’ha pro-
clamat campió del sector 
comarcal en superar a la 
final el Sabadell per 33 a 
57. El partit es va jugar el 
28 d’abril a la capital valle-
sana. L’Elvira, que també 
va ser campió de la lliga 
regular del Vallès Occi-
dental Sud, jugarà les fases 
territorials que es disputa-
ran probablement el 12 de 
maig a una seu encara per 
determinar | sA El juvenil femení és campió del sector

L’equip cadet B no va poder 
treure un resultat positiu de 
la visita del Vilassar a la 
darrera jornada disputada. 
Els montcadencs van caure 
derrotats contra el Vilassar 
per 48 a 63 i continuen els 
darrers classificats del Grup 
Sisè del Nivell B-2 amb cap 
victòria i 14 derrotes. A la 
jornada anterior, els locals 
no van poder fer res da-
vant del líder del grup, el 
Llinars, que es va endur el 
triomf per un clar 35 a 98.

El cadet B cau amb el Vilassar

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. VALENTINE

Els locals tanquen el Grup Sisè del Nivell B-2 amb cap victòria i 14 derrotes

El cadet B del Valentine va perdre contra el Vilassar de Dalt per 48 a 63
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El conjunt va vèncer el Sabadell a la final per 33 a 57
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El juvenil no va poder superar el Bisbalenc, un rival directe, a l’estadi

El júnior és el 
vuitè al Nivell B

BÀSQUET. CEB CSj

L’equip júnior masculí del 
CEB Can Sant Joan es tro-
ba a la vuitena posició al 
Grup Quart del Nivell B, 
amb 12 victòries i 14 de-
rrotes. Al darrer matx que 
ha disputat, el conjunt lo-
cal va perdre a la pista del 
Llinars per 54 a 48.
D’altra banda, el club 
està de dol per la mort 
d’Antonio Domínguez, 
pare de la jugadora de 
l’equip infantil Vero Do-
mínguez, que va morir el 
20 d’abril als 49 anys.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil, campió comarcal 
La jugadora infantil paula Salat, seleccionada per al centre d’Alt Rendiment

El benjamí A no va poder superar el Sabadell Nord, que es va endur el triomf per 2-3 en un matx igualat i vistós



Irene Ruiz
Atracció escènica. Ningú diria, veient·la actuar dalt de l’escenari, que Irene Ruiz és una per·
sona tímida, però com els passa a molts artistes, el seu jo es transforma quan es fica en la pell 
d’un personatge. Ja de ben petita jugava a tocar el piano, feia classes de solfeig i cant i participava 
en l’Esbart Dansaire i en el grup de teatre de La Unió. Amb 15 anys, va passar a ser la component 
més jove del grup a capella Ocumé. Seguint la tradició familiar, va iniciar els estudis d’Arquitec·
tura, que va abandonar al tercer any per dedicar·se en cos i ànima al món artístic. Després d’una 
crisi personal, va conèixer la Carla i la Marta Móra, dues joves universitàries que, com ella, tenien 
inquietuds artístiques. El resultat d’aquesta combinació de talents va ser la companyia Divinas 
que, inspirada en les Andrew’s Sisters, s’ha convertit en representant d’un nou concepte, la ‘Re·
troseducció’. El 6 de maig actuarà al Kursaal amb el seu nou espectacle, ‘Enchanté’.

“De petita volia cantar 
i ballar com la Madonna”

D’on et ve l’afició per les arts es-
cèniques?
Amb només un any i mig ja tinc una 
foto tocant un piano de joguina que 
em van regalar els meus pares. Als 
tres anys, veient l’afició que hi tenia, 
em van apuntar a un curs d’iniciació 
musical de l’Ajuntament. Recordo 
que gaudia molt a l’aula, on també 
fèiem expressió corporal. Jo era una 
nena hiperactiva i després de classe 
–vaig estudiar primària a l’escola El 
Turó i secundària a l’institut Montse·
rrat Miró– feia un munt d’activitats, 
des de dansa fins a solfeig. També 
vaig estudiar cinc anys al Conserva·
tori de de Sabadell, però finalment 
vaig optar per l’arquitectura.
Per què vas triar aquests estudis?
Suposo que per tradició familiar –el 
meu pare ha treballat sempre en 
l’àmbit de la construcció– i per la 
pressió social. Jo havia estat una 
estudiant d’excel·lents i el que 
s’esperava de mi és que fes una 

carrera universitària que em ga·
rantís un futur laboral. La professió 
d’actriu i cantant, encara tan asso·
ciada a la vida bohèmia, no tenia ca·
buda dins d’aquest esquema. 
Finalment, la teva dèria artística va 
poder més que la pressió social.
Durant un temps vaig compaginar 
els estudis d’Arquitectura amb clas·
ses de cant i claquè i els assajos amb 
el grup Ocumé. Feia una doble vida, 
però m’enganyava a mi mateixa i als 
altres, perquè enlloc d’anar a classe, 
me n’anava a assajar, fins que vaig 
decidir abandonar la universitat.
Com va reaccionar el teu entorn?
Va ser un xoc per a la família, que 
no s’ho esperava, però jo em vaig 
sentir alliberada. Des dels 13 anys, 
quan vaig veure actuar la Madonna 
en un concert, vaig saber que allò 
m’agradava. Volia cantar i ballar com 
ella i moure’m a l’escenari amb la 
mateixa desimboltura. Vaig pensar 
que algun dia seria allà dalt i ja veus, 

ara, després de tants anys, estic fent 
el que per a mi aleshores era només 
un somni. Em sento afortunada, per·
què molts companys d’Arquitectura 
estan sense feina i han de marxar 
fora. Divinas, en canvi, viu un bon 
moment, a pesar de la crisi.
Com van ser els inicis del grup?

Quan vaig deixar els estudis vaig 
passar per una crisi personal. Tenia 
ganes de crear, però no sabia quin 
camí seguir. La meva salvació va ser 
contactar amb dues joves que, com 
jo, també tenien moltes ganes de 
crear. De seguida hi va haver bona 
química i les idees ja no van parar 

de brollar. De tota manera, no re·
nego de l’arquitectura perquè m’ha 
endreçat el cervell i, en certa mane·
ra, m’ha proporcionat una metodo·
logia molt útil a l’hora de planificar 
els espectacles.
Et consideres una persona tímida.
Com vas superar la por escènica?
Va ser molt important el meu pas per 
Ocumé, on vaig fer el meu primer 
càsting. Els companys em van ajudar 
molt a perdre la vergonya davant del 
públic i, anys després, gràcies a Di·
vinas, he aconseguit treure la meva 
part més ‘cabaratera’ i provocadora. 
El vestuari i la caracterització són vi·
tals per ficar·te al personatge i deixar 
de ser tu mateixa.
Què suposa tenir companyia pròpia?
Som una companyia petita que tam·
bé fa de productora, per tant, ho 
hem de controlar tot, des de la part 
creativa, fins als arranjaments musi·
cals, la contractació dels músics, el 
vestuari i el disseny gràfic. Ens dis·

tribuïm les feines, però igualment és 
molt absorbent. Al principi, no saps 
com vendre el producte, fins que 
un dia fas un bon contacte i entres 
en el circuit. En el nostre cas, tro·
bar fa dos anys Elena Blanco, que 
va fer de mànager de La Fura dels 
Baus, va ser determinant per fer el 
salt definitiu. Ara estic satisfeta per·
què penso que això ha arrencat de 
veritat. 
Teniu en marxa tres espectacles, 
‘sing, sing, sing’, ‘Chocolat’ i ‘En-
chanté’. Què tenen en comú?
En tots treballem el concepte de la 
‘Retroseducció’, és a dir, el culte a 
l’estètica dels anys vint, trenta i qua·
ranta del segle passat –amb influèn·
cies de les produccions de Hollywo·
od–, combinat amb elements del 
cabaret i del món secret femení i el 
swing, una música que mai passa 
de moda i que ens connecta amb la 
vida. És gratificant comprovar com 
el públic vibra amb tu.

“El vestuari i la 
caracterització són 
vitals per ficar-te en el 
personatge i deixar de 
ser tu mateixa”

Cantant i actriu

A títol personal
LAURA gRAU
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