
Ascens a Segona B
L’FS Montcada clou una 
magnífica campanya  pàg. 25
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> Esports: El Sant Joan Atlètic depèn d’ell mateix per aconseguir l’ascens a Segona Catalana  PÀG.  26
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L’ajuntament instal·larà carpes de 
recollida d’aliments i diners per a la 
Marató de la pobresa que TV3 farà el 
27 de maig PÀG. 3

10 anys d’agermanament
Montcada i Águilas reafirmen 
els seus vincles pàg. 13

Una fira modernista i el còmic 
Joan pera, al programa festiu

El soterrament 
haurà d’esperar

>  PRESSUPOSTOS GENERALS

> NOTÍCIES:  L’Agbar no cobrarà l’aigua a les famílies sense recursos econòmics PÀG. 7

El govern central no destinarà enguany cap 
partida per sufragar el projecte  PÀG. 6
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ELS diABLES, prEgonErS
La colla dels petits farà el pregó infantil, 
novetat de la festa, i la de grans s’ocuparà 
del discurs i l’espectacle inaugural de la festa

La banda Che Sudaka inaugurarà el programa de concerts a l’Espai poblet i l’actor Joan pera actuarà a la pista coberta municipal

El carrer Major acollirà una Fira Modernista 
amb personatges d’època i parades d’oficis

fEStA MAJor 2012

Seguint la línia de propostes 
que combinen l’oci i la cultura 
–com va ser el Mercat Medieval 
en anteriors edicions–, la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni 
ha apostat aquest any per una 
Fira Modenista, que reproduirà 
l’ambient de final del segle XIX 
i inclou rà visites teatralitzades a 
la Casa de les Aigües. “Qualse-
vol ocasió és bona per reinvin-
dicar el valor del nostre patri-
moni i donar-lo a conèixer”, 
ha destacat el titular del depar-
tament, Daniel Moly (CiU). La 
Fira s’instal·larà al carrer Major 
els dos últims dies de la festa, el  
27 i el 28 de maig. 

Pregoners diabòlics. El programa 
arrencarà el 25 amb el pregó, 
que anirà a càrrec de la Colla 
de Drac i Diables de Can Sant 
Joan, l’any del seu 25è aniver-
sari. S’inclou com a novetat el 
pregó infantil que, segons ha 
anunciat Moly, “a partir de 
l’any vinent serà responsabi-
litat d’una escola diferent del 
municipi”. Mentre no es posa 
en marxa aquesta iniciativa, en-

guany se’n farà càrrec el grup 
de petits de la Colla de Diables. 
Una altra novetat és ‘El carrer 
del joc’, una proposta destinada 
al públic infantil que es desen-
voluparà el 26 al carrer Major, 
amb la participació d’entitats, 
botigues i empreses de lleure, la 
majoria de la localitat. Hi haurà 
jocs de taula, bitlles catalanes, 
tallers de circ, festa de l’escuma 
i inflables, entre d’altres. L’altre 
punt de referència de la festa, 
l’Espai Poblet, obrirà la pro-
gramació amb el grup argentí-
colombià de música fusió Che 
Sudaka, que tindrà com a telo-
nera la banda local El turno del 
pez Simón (el 25, 0h). 
La novetat d’aquest espai, que 
enguany tindrà 12 carpes –10 
d’entitats i 2 de negocis privats– 
és la Festa Flaixbac, un  festival 
itinerant de música disco amb 
els punxadiscos més populars de 
l’emissora i el xou Vaparir Tour 
2012 –el 26, 1h. L’espectacle 
estrella del programa és ‘Una 
estona amb Joan Pera’, on el ve-
terà actor ret homenatge a Joan 
Capri i Woody Allen i que es re-
presentarà a la pista coberta mu-
nicipal (el 28, a les 19h). Moly 
ha destacat la voluntat que el 
programa sigui cada vegada més 
participatiu perquè “una festa 
major no té sentit sense la im-
plicació de la gent i les entitats 
dels poble”.

Laura Grau | Redacció
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Che Sudaka és una banda argentina que aposta per la fusió d’estils i el mestissatge musical

El tàndem Ramon Casas i Pere Romeu, dos reconeguts pintors del segle XIX, serà una de les atraccions de la Fira Modernista del carrer Major

Joan Pera retrà homenatge a Joan Capri
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L’Espai Poblet acollirà 
el ‘Vaparir Tour 2012’, 
el xou itinerant de 
l’emissora Flaixbac
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Notícies pLA d’inVErSionS
L’AMB destinarà en els propers 
4 anys un total de 6 milions 
d’euros per a projectes locals

pàg. 8

laveu.cat/noticies

EnTrEViSTA 
Carmen Romero (C’s), 
crítica amb la gestió 
del govern municipal

pàg. 11

LÍNIA DE PortBoU

La unitat d’acció, únic camí possible 
per aconseguir l’execució del projecte

Tots els grups municipals i la Plata-
forma Tracte Just Soterrament To-
tal consideren que mantenir la uni-
tat d’acció és l’únic camí possible 
per aconseguir que l’Estat respon-
gui a la reivindicació històrica de la 
ciutat i faci possible el soterrament 
de la línia de Portbou. Després de 
confirmar-se que el govern central 
ha desestimat gairebé la totalitat 
de les 2.000 esmenes presentades 
als pressupostos generals del 2012 
–entre les quals hi havia les presen-
tades pel PSOE, CiU i l’Esquerra 
plural a favor del projecte– l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
va convocar una reunió conjunta el 
dia 16 de maig en què es va marcar 
com a principal objectiu obtenir el 
compromís per escrit que l’any que 
arribaran els diners. 

“Hem acordat fer la petició a la 
ministra de Foment, al secretari 
d’Estat d’Infraestructures, a la 
delegada del govern a Catalunya 
i al director general de ferrocar-
rils, qui té previst venir a Mont-
cada i Reixac”, va explicar Pérez. 
Aquestes són les accions que es 
faran des d’un punt de vista insti-

tucional. Per part de la Plataforma, 
s’ha proposat que l’Ajuntament 
lideri una campanya de recollida 
de fons per disposar d’una partida 
pròpia, ni que sigui simbòlica, des-
tinada a engegar el projecte. 

Retrets, a banda. A la sortida de la 
reunió, el portaveu del col·lectiu 
ciutadà, Jaume Relat, es va mostrar 
satisfet dels acords assolits tot i que 
va reclamar als grups municipals 
que deixin de banda el debat po-
lític. “Ara això no procedeix –va 
dir–, el que hem de fer és presen-
tar propostes i actuar conjunta-
ment com a institució en defensa 
dels interessos de la ciutat”. 
La portaveu del PPC, Eva García, 

va justificar l’actuació del govern 
central motivada per la crisi i va 
demanar a la resta de partits i als 
membres de la Plataforma “sentit 
comú” donada la greu conjuntu-
ra econòmica: “Només respon a 
un exercici d’hipocresia que se 
li demani a un govern que no té 
recursos perquè no li han deixat, 
que faci el que no han fet els que 
tenien els diners”.
La resta de portaveus de l’opo-
sició Josep M. González (ICV-
EUiA), Carmen Romero (C’s) i 
Marta Aguilar (ERC) es van re-
ferir a la necessitat de mantenir la 
unitat acció i a treballar més en 
detall les propostes per obtenir 
resultats concrets.

Pilar Abián | Montcada
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El procés sancionador iniciat per 
l’empresa pública Adif contra els 
portaveus de la Plataforma Trac-
te Just-Soterrament Total, Jaume 
Relat i Josep Bacardit, per haver 
tallat les vies durant les mani-
festacions del col·lectiu ciutadà 
convocades al maig de l’any pas-
sat, ha caducat sense que s’hagi 
fet efectiva cap sanció. Tot i que 
encara està obert el termini per-
què l’Adif presenti un recurs, els 
afectats consideren que el cas 
està tancat i que l’única intenció 
de l’empresa ferroviària amb les 
denúncies era evitar que la Pla-
taforma convoqués més mobilit-
zacions  | sD

Arxivats els expedients 
contra Relat i Bacardit

Els portaveus i els representants de la Plataforma, durant la trobada que van mantenir el passat 16 de maig a l’Ajuntament

L’Estat rebutja les esmenes presentades a favor del soterrament i no inclou cap partida al pressupost d’enguany

L’Ajuntament i la 
Plataforma volen tenir 
el compromís per escrit 
que les obres es faran

Silvia Díaz | Redacció

La Diputació de Barcelona sub-
vencionarà una part del crèdit 
que Catalunya Banc va concertar 
amb l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, en concret 219.257 euros 
d’un total de 1.373.000 que l’en-
titat financera va concedir al con-
sistori i que es va aprovar al Ple 
del mes de març passat. L’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
va signar el 9 de maig el conveni 
amb el president de la Diputa-
ció de Barcelona, Salvador Es-
teve, i el president executiu de 
Catalunya Caixa, Adolf Todó, 
en un acte que va tenir lloc a la 
seu de la Diputació. La finalitat 
del conveni és subsidiar el tipus 
d’interès del préstec sol·licitat a 
l’entitat bancària.

Reduir les despeses financeres. A 
més de Montcada i Reixac, tam-
bé van signar els crèdits altres 
municipis com Santa Margarida 
de Montbui, Lliçà de Vall, Mar-
torell, Olèrdola, Parets del Vallès 
i Viladecans, per una valor total 
de prop de 6,5 milions d’euros, 
dins del Programa de Crèdit 
Local impulsat per la Diputació. 
Aquesta iniciativa té com a finali-
tat reduir les despeses financeres 
dels préstecs dels municipis que 
vulguin dur a terme noves inver-
sions i és fruit del conveni que la 
Diputació Catalunya Banc –ales-
hores Caixa Catalunya– van 
signar l’any 1994 i que s’ha anat 
prorrogant any rere any.

La diputació 
assumirà 
200.000 euros 
d’un crèdit de 
l’Ajuntament
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Andròmines clou amb una festa la 
campanya de recollida d’aliments
L’ajuntament recollirà diners a favor d’aquesta iniciativa durant la propera Festa Major

L’associació Andròmines lliurarà 
el 19 de maig als responsables de 
Cáritas de Montcada i Reixac tot 
el que hagi recollit durant la cam-
panya que ha dut a terme aquest 
mes, en el marc de la Marató con-
tra la pobresa que organitza TV3 
el dia 27. La donació es farà a la 
plaça de l’Església, cap a les 13h, 
com a cloenda de la festa que orga-
nitza durant el matí, a partir de les 

10h, durant la qual també es recolli-
ran més aliments i diners. L’entitat 
ha desenvolupat la campanya amb 
el suport de l’Ajuntament i de di-
verses entitats del municipi, com 
la Fundació Engrunes. D’altra ban-
da, l’AV de Terra Nostra va recollir 
168 euros per a la Marató durant la 
celebració de la Festa de la rosa.

Actes per Festa Major. L’Ajuntament 
instal·larà una carpa per recollir 

donacions els dies 26 i 27, a la 
plaça de l’Església, coincidint amb 
actes  de la Festa on s’espera força 
concurrència de públic. El pri-
mer dia, l’estand funcionarà d’11 
a 14h i de 17 a 20h, i el segon, 
d’11 a 14h i de 19 a 21h. 
Un euro de les samarretes de Fes-
ta Major i de les entrades per als 
espectacles de l’Orquestra Mara-
vella i de l’actor Joan Pera també 
es destinaran a la Marató.

Silvia Díaz | Montcada

MArAtÓ CoNtrA LA PoBrESA
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Andròmines va muntar una parada per recollir aliments i diners el 16 de maig davant la Casa de la Vila

CoNSUM D’AIgUA

La mesura es començarà a aplicar a partir del proper 1 de juny

L’Agbar condona la taxa 
als perceptors de la pirmi

La companyia Aigües de Bar-
celona (Agbar) ha signat un 
acord amb l’Ajuntament per tal 
de condonar la taxa del submi-
nistrament d’aigua a les famílies 
més necessitades de la ciutat que, 
segons fonts municipals, serien al 
voltant de 180. 
El document el van signar el 3 
de maig l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), i el director de 
la zona Besòs d’Agbar, Eduard 
Bosch. Aquesta iniciativa entrarà 
en vigor l’1 de juny. 

Condicions. Es podran acollir als 
ajuts els perceptors de la renda 
mínima d’inserció –que han de 
ser els titulars del contracte de 
subministrament– que no tin-
guin més de quatre factures im-
pagades i no consumeixin més 
de 100 litres per habitant i dia. 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
col·laborarà amb la campanya 
com a punt d’informació, ja que 
les persones interessades han de 
lliurar les sol·licituds de bonifi-

cació de forma presencial a les 
delegacions que l’Agbar té distri-
buïdes pel territori. 
El conveni tindrà caràcter retro-
actiu, afectarà la factura del pri-
mer trimestre del 2012 i la vigèn-
cia serà d’un any. L’ajut suposarà 
l’ajornament del tall de subminis-
trament per impagament durant 
tres mesos o la reobertura del 
servei si la interrupció ja s’hagués 
aplicat.

Sílvia Alquézar | Montcada
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El límit és de 100 litres per persona al dia
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ENtrEVIStA A CArMEN roMEro (C’S)

“El govern parla de transparència i consens 
però no compta amb l’oposició per a res”
Romero va entrar a formar part del ple al juny de l’any passat després que C’s aconseguís representació en optar per primer cop als comicis locals
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Al juny farà un any que Carmen 
Romero es va incorporar al món 
de la política. Com a cap de llista 
de Ciutadans (C’s) va aconseguir 
ser la primera i única represen-
tant fins al moment d’aquesta for-
mació al Ple municipal. Al llarg 
d’aquest temps, l’edil ha tingut 
l’oportunitat de conèixer i viure 
la corporació des de dins un món  
absolutament desconegut per a 
ella fa tan sols uns mesos. 

Com ha estat l’experiència 
d’aquest primer any? Veu les 
coses de manera diferent?
Ara puc dir que em començo a 
sentir còmoda perquè tot era nou 
per a mi i no tenia cap experiència 
en aquest àmbit. Però gràcies al su-
port de la nova executiva del partit 
i de la militància crec que C’s ha fet 
un pas endavant. Quan ets a dins, a 
més, t’adones que l’Ajuntament no 
rutlla i que les coses no es fan bé.
I creu que C’s ho faria millor?
El que és segur és que comptaríem 
amb els veïns. L’actual govern fa 
una política d’esquenes a la gent.
Nosaltres estem sortint al carrer 
per preguntar-li als ciutadans qui-
nes són les seves demandes, les 
seves necessitats.
I quina està sent la resposta?
Estem anant pels barris i la respos-
ta està sent molt bona. Molts veïns 

se sorprenen que sortim ara, quan 
queden tres anys per a les eleccions,  
però el que nosaltres volem és tro-
bar solucions als problemes ja.
Un dels eslògans més repetits 
del seu partit és el de la trans-
parència. La troba a faltar?
La transparència no es pot deixar 
al marge, com passa aquí. El go-
vern en parla i demana consens 
però no compta amb l’oposició per 
a res. Si expliqués el que fa amb 
transparència, el poble no estaria 
tan indignat.

Quina nota posaria a la gestió 
del govern? 
Per a nosaltres és nefasta. Que 
s’aprovin uns pressupostos al 
desembre i que al Ple següent ja 
s’estiguin modificant perquè s’han 
de demanar més crèdits o hi ha 
factures pendents ens sembla la-
mentable. El responsable de l’Àrea 
Econòmica, que porta 12 anys al 
càrrec, hauria de ser previsor i, si la 
situació és crítica, no podem ven-
dre fum dient que hem tancat l’any 
amb un romanent positiu. Els pro-
blemes s’han d’explicar.

Què faria C’s per lluitar con-
tra la crisi? 
El que s’han de fer són polítiques 
que aprofitin el potencial dels nos-
tres polígons. Invertir en empreses 
perquè es puguin quedar al muni-
cipi i promoure cursos de formació 
que donin resposta a les seves ne-
cessitats. D’altra banda, prioritza-
ríem les polítiques socials en detri-
ment d’altres menys necessàries.
I què n’opina sobre el soterra-
ment de la línia de Portbou, 
creu que s’acabarà fent?
Ho veig negre, però no impossi-

ble, caldrà que anem tots units per 
aconseguir que al 2013 l’Estat pu-
gui destinar-hi alguna partida. En 
aquest afer, però, així com la tasca 

de la Plataforma ha estat encomia-
ble, penso que tant els governs 
locals com els de la Generalitat i 

de l’Estat que hi ha hagut des del 
2001 no s’han implicat prou pel 
projecte i ara, amb la crisi, tot es 
complica.
I tot es retalla...  
Podem entendre que ens hem 
d’ajustar el cinturó però no que les 
retallades s’apliquin en sanitat o en 
educació. Per què no en normalit-
zació lingüística o en tanta televisió 
autonòmica? Aquest és el cost del 
nacionalisme que vol construir 
CiU. Entre això i les polítiques del 
PSC, que són més aviat de dretes, 
entenem que la gent surti al carrer. 

Pilar Abián | Montcada

“Des de dins t’adones 
que l’Ajuntament no 
rutlla i que les coses   
no es fan bé”

“Entenem que ens hem 
d’estrènyer el cinturó 
però no que es retalli en 
sanitat i educació”

Carmen Romero combina la seva dedicació política amb la seva professió com a mestra d’educació especial
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La Favmir ha incorporat dues 
noves reivindicacions a la seva 
llarga llista de greuges. En la dar-
rera manifestació per reclamar les 
urgències de nit a l’ambulatori, el 
col·lectiu va criticar l’increment de 
l’Ibi que patiran 13.500 vivendes i 
negocis del municipi, a conseqüèn-
cia de la supressió dels descomptes 
que fins ara havia aplicat l’Ajunta-
ment per contrarrestar les pujades 
derivades de la revisió cadastral de 
2006. “Hi ha famílies que han 
de fer front a més del doble de 
l’import que pagaven l’any pas-
sat, mentre que d’altres pagaran 
menys perquè se’ls va cobrar de 
forma abusiva”, va dir el presi-
dent de la Favmir, Antonio Cera. 
L’altre àmbit on la Favmir vol ex-
pressar la seva indignació és les 
participacions preferents oferides 
per bancs i caixes, que han afectat 
petits estalviadors que ara no pot 
recuperar els seus dipòsits. “Dona-
rem suport a la Plataforma Es-
tafa Banca i farem alguna acció 
contra els responsables d’aquest 
engany”, va afegir. 

Un bon nombre de simpatitzants 
montcadencs del moviment 15-
M  va prendre part en la concen-
tració que es va fer el 12 de maig 
a la plaça Catalunya, en la qual 
van confluir persones de dife-
rents municipis catalans per lliure 
o més o menys organitzats, com 
és el cas de la Marxa d’Indignats 
del Vallès Occidental, que va 
iniciar el seu recorregut el 4 de 
maig a Viladecavalls i va fer la 
seva última parada a Montcada 
i Reixac, el dia 11. La comitiva 
va ser rebuda per membres d’In-
dignats Montcada i de la Favmir, 
que van convocar una assemblea 
a la plaça Lluís Companys, on els 
marxants van passar la nit.
 
Llibre de pobles. Un membre dels 
Indignats locals, Xavier Borràs, 
va recordar els motius pels quals 
va sorgir el 15-M ara fa un any 

i que continuen vigents: “Les 
retallades en sanitat, educació, 
serveis socials i en condicions 
laborals suposen una increïble 
pèrdua de drets fonamentals”. 
El president de la Favmir, Antonio 
Cera, va felicitar els marxants i va 
reclamar les urgències nocturnes 
a l’ambulatori. Aquesta i la resta 
de demandes expressades en l’as-
semblea –el nou institut Montser-
rat Miró, el soterrament de la línia 
de Portbou i el tancament de la ci-

mentera Lafarge– es van incloure 
al ‘Llibre de pobles’, un recull dels 
greuges de cada municipi amb 

destinació al Parlament. “Volem 
que la nostra veu sigui escolta-
da”, van dir els Indignats.

No ha estat l’acord desitjat pels sin-
dicats ni per la plantilla, però s’ha 
obtingut més del que actualment 
atorga la reforma laboral. Amb 
aquesta sensació, els representants 
dels treballadors de les companyies 
AMS i Acisa que el grup Aldesa té 
desplegades per tot l’Estat espanyol 
van signar el 9 de maig un principi 
d’acord amb la direcció, que havia 
presentat un expedient de regula-
ció d’ocupació (ERO) que afec-
tava 133 empleats i finalment en 
seran 61 els que perdran la seva 
feina. A les fàbriques del polígon 
de la Ferreria, 16 treballadors  
d’AMS i 12 d’Acisa abandonaran 
el seu lloc de treball des d’ara i fins 
al mes d’agost, amb 27 dies per 

any treballat i amb un màxim de 
12 mesos. “Esperàvem més de 
la negociació, és injusta, sobre-
tot per als empleats que porten 
molts anys”, han indicat fonts dels 
sindicats, que reconeixen però, 

que l’empresa tenia la intenció 
d’indemnitzar-los amb 25 dies en 
comptes de 27. Poc abans de signar 
l’acord, el 7 de maig, el personal es 
va concentrar davant el Palau de 
la Generalitat, a Barcelona.

CoNfLICtE LABorAL

Les fàbriques de la Ferreria perden 28 empleats en comptes del 33 previstos inicialment

principi d’acord a les plantes d’Aldesa

Els treballadors d’Acisa i AMS es van concentrar a la plaça Sant Jaume el dia 7 de maig

Silvia Díaz | Redacció
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El col·lectiu i la Favmir van rebre els participants a la 
Marxa d’indignats del Vallès que va passar pel municipi

indignats Montcada, 
a les concentracions de 
la plaça de Catalunya

1r ANIVErSArI DEL 15-M

Laura Grau | Montcada

L’augment de 
l’ibi i l’estafa 
dels bancs, 
nous fronts de 
la Favmir

Laura Grau | Montcada

La Marxa d’Indignats va passar pel carrer Reixagó on el 12 de maig es feia la Fira de Comerç

 
Els periodistes Marta Sibina –a la 
foto– i Albano Dante faran una xerra-
da a l’Abi el 22 de maig (19h) sobre 
la presumpta trama de corrupció a 
la sanitat pública catalana que la re-
vista on treballen, ‘Cafè amb llet’, ha 
tret a la llum i que ha estat objecte 
d’un gran interès a la xarxa, amb mi-
lers de consultes del vídeo ‘El major 
robatori de la història de Catalunya’ 

al portal Youtube. Dues de les perso-
nes implicades en el cas, els empre-
saris Ramon Bagó i Josep Prat, estan 
sent investigats per l’Oficina Antifrau 
de Catalunya. L’acte l’organitza In-
dignats Montcada i també comptarà 
amb representants de la Favmir, 
entitat que lidera les mobilitzacions 
contra les retallades en la sanitat pú-
blica a Montcada  | LG

Xerrada sobre presumpta corrupció, a l’Abi
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El Casal Popular El Brot, amb 
seu a Carretera Vella, ha estat 
absolt en el judici que es va fer 
el 9 de maig arran la denúncia 
interposada per la Policia Local 
per no disposar d’assegurança ci-
vil a la seva seu social, situada a 
Carretera Vella. Segons fonts del 
col·lectiu, el magistrat va deses-
timar els càrrecs en considerar 
que les diligències policials no es 
van fer correctament, ja que es 
va posar la denúncia contra una 
persona que no és la responsable 
del Casal. Davant del malestar 
expressat pel col·lectiu respecte 
el que consideren una ‘perse-
cució’ per part de l’Ajuntament 
cap al Casal, l’equip de govern 
ha convocat una reunió amb els 
responsables d’El Brot per acla-
rir els fets | PA

desestimada 
la denúncia 
contra El Brot
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El carrer M. Castellví i el pont de 
La Salle seran objecte de millora
L’ens ha reservat 6 milions d’euros per a Montcada i Reixac per als pròxims quatre anys

PLA D’INVErSIoNS MEtroPoLItANES 2012-2015
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El Consell de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) va aprovar  
el 8 de maig el Pla d’Inversions i 
el Pla de Suport a les polítiques so-
cials municipals per al quadrienni 
2012-2015, que inclou una pre-
visió de partides per a Montcada 
i Reixac de 5,8 milions d’euros. 
D’una banda, està previst dedicar 
3,6 milions als programes de cohe-
sió territorial i altres 2,1 milions a 
actuacions de millora urbana, di-
ners que inclouen també la redac-
ció i gestió dels projectes. D’altra 
banda, l’AMB també dedica una 
partida de 678.780 euros com a su-
port a polítiques socials. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), s’ha mostrat molt satisfeta 
amb la partida que rebrà el munici-
pi “perquè ens arriba en un con-
text econòmic molt complicat i 
ens ajudarà a dur a terme pro-
jectes que són molt importants 
per al nostre municipi”.

Millorar l’accessibilitat. El president 
de l’Àrea de Política Territorial, 

Juan Parra (PSC), ha avançat que 
els tècnics municipals estan tre-
ballant perquè el primer projecte 
que es faci realitat sigui el de l’am-
pliació de l’espai per als vianants 
a mossèn Castellví, per a la qual 
cosa serà necessari ocupar part de 
l’entorn fluvial, amb el vistiplau de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. “La 
nostra intenció és que el projecte 
estigui redactat ja aquest any”, 
ha apuntat l’edil, qui ha indicat 

que les inversions de l’AMB són 
peticions del municipi “per millo-
rar la circulació dels vianants; el 
pont de La Salle i mossèn Cas-
tellví són dos punts amb molta 
afluència de persones”. Amb els 
fons de l’AMB l’Ajuntament tam-
bé pretén arranjar l’accés al Parc 
de les Aigües des de l’avinguda 
de la Ribera i dur a terme altres 
actuacions de condicionament de 
la via pública. 

Silvia Díaz | Montcada

El pont sobre el riu Ripoll l’agafa molta gent per anar del centre a Mas Rampinyo i viceversa

 

> Consells de seguretat dels Mossos a empresaris
Els responsables de la Comis-
saria dels Mossos d’Esquadra 
de Montcada i Reixac van 
oferir una xerrada sobre se-
guretat el 10 de maig a una 
quarantena d’empresaris del 
municipi. Entre les recoma-
nacions que van rebre els 
assistents hi ha estar sempre 
alerta de qualsevol acció que 
facin que els pugui comportar 
un problema, no tenir rutines 
fixes a l’hora d’ingressar diners al banc, no deixar mai elements que facilitin als 
delinqüents l’accés a les naus, tenir al dia els seus sistemes de seguretat i valo-
rar la possibilitat de comptar amb vigilància privada. La xerrada la va organitzar 
el departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament | sD

> Activitats de natura de l’Ajuntament i Acer
La Regidoria de Medi Ambient organitza el 19 de maig una passejada guiada 
pel Besòs i els seus voltants, que arrencarà a les 9.30h de la plaça Lluís Com-
panys i durarà unes tres hores. L’excursió és gratuïta però les places són limi-
tades i s’han de reservar trucant al telèfon 935 726 474, extensió 5300. Amb 
el suport de l’entitat montcadenca Acer, l’Ajuntament ha reprès el programa 
d’activitats de natura, que va començar el dia 11 amb una sortida nocturna per 
conèixer la flora i la fauna de la Serralada de Marina. Fins al dia 18 es podrà 
visitar al Kursaal una exposició sobre la nova cultura de l’aigua | sD

> digitalització dels llibres del Jutjat de pau
Des del 17 de maig i durant tres setmanes es durà a terme la digitalització dels 
llibres del Registre Civil del Jutjat de Pau des de l’any 1950 fins al 2009. Durant 
aquest període, el lliurament dels certificats de naixement, matrimoni i defun-
ció no es podrà fer amb la celeritat habitual i és possible que els sol·licitants 
rebin els documents amb retard. El preveu que el servei quedarà restablert 
amb normalitat a partir de l’11 de juny | LR
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El moviment vol crear un corrent 
social favorable a la independència
La ronda de xerrades finalitzarà el 24 a l’auditori, on es constituirà la secció territorial

ASSEMBLEA NACIoNAL CAtALANA
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Aconseguir una majoria social 
favorable a la independència de 
Catalunya és l’objectiu principal 
de l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC), una organització 
constituïda el passat mes de març 
que té el seu origen en les consul-
tes populars per la independèn-
cia dels anys 2009 al 2011. Dos 
representants del secretariat de 
l’ANC, M. Àngels Folch i Ramon 
Falcó, van explicar la filosofia del 
nou moviment i el seu full de ruta 
el 10 de maig a La Unió davant 
d’una cinquantena de persones 
–el 17 es fa una altra xerrada al 
Kursaal i el 24, a l’Auditori. 

Argumentació. Un dels promotors 
de l’ANC a Montcada, l’advocat 
Miquel Àngel Gràcia –membre 
del Cercle Català de Negocis–, 
va exposar les dades econòmi-
ques que “fan necessari que Ca-
talunya tingui un estat propi”. 
Gràcia va incidir especialment en 
el dèficit fiscal català, que ronda 
el 9% de mitjana, molt superior 

al d’altres països com Alemanya 
o Canadà, on el màxim no su-
pera el 3%. “El que succeeix a 
Catalunya no passa enlloc més 
i constitueix  un autèntic espoli 
que ens impedeix avançar”, va 
dir. L’advocat també va referir-se 
a la creació de nous estats com un 
fet habitual a llarg de la història, 
posant com a exemple els casos 
més recents d’Eslovènia, Estònia 
i Croàcia, que han augmentat 
el seu PIB des de la seva inde-
pendència. Folch va matisar que 

l’ANC no és un partit polític sinó 
un moviment que vol estendre’s 
per tots els pobles de Catalunya, 
“com una taca d’oli”. L’ANC ja 
compta amb unes 300 assembles 
territorials i l’objectiu d’aquí al se-
tembre és arribar a tenir-ne 600. 
Falcó va parlar sobre la pròxima 
Marxa per la Independència que 
s’està preparant “per visualitzar 
el camí que s’estem comen-
çant” i que culminarà amb una 
gran concentració a la ciutat de 
Barcelona l’11 de setembre.

Laura Grau | Mas Rampinyo

M. Àngels Folch, en primer terme, amb els montcadencs Xavier Paredes i Miquel Àngel Gràcia

 

> Eva garcía, secretària d’organització del ppC
La portaveu del grup municipal del PP català i 
diputada al Parlament de Catalunya, Eva García 
–imatge–, és la nova secretària d’Organització 
del partit a Catalunya, càrrec que ostenta des del 
XIIIè Congrés dels populars catalans, celebrat els 
dies 5 i 6 a Barcelona. “Em sento enormement 
honorada pel fet que la meva presidenta, Alícia 
sánchez-Camacho, i el meu partit hagin tornat a 
confiar en la meva persona”, ha manifestat l’edil. 
Respecte al Congrés, García ha assenyalat: “La 
nostra vocació és convertir-nos en força majoritària a Catalunya; volem ser 
el partit de les classes mitges, dels treballadors i de les famílies que volen 
sortir de la crisi” | sD

> paredes, conseller nacional de CdC
El president de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a Montcada 
i Reixac, Joan Carles Paredes, és un dels set nous consellers nacionals de la 
formació. Paredes, regidor a l’Ajuntament, va ser triat per al càrrec a principi de 
maig, durant l’acte de renovació de la direcció comarcal de CDC, que a partir 
d’ara ostentarà l’alcaldessa de Sentmenat, Núria Colomé, qui substitueix Olga 
Olivé, que deixa el càrrec després de 8 anys | sD

> C’s inicia contactes amb les entitats locals
Ciutadans (C’ s) vol mantenir reunions periòdiques amb totes les associa-
cions i entitats de la ciutat. El 9 de maig, membres de l’executiva local van 
visitar la seu de l’associació de discapacitats Adimir, a Terra Nostra. “La 
tasca que fa aquest col·lectiu porta a terme és un exemple de volun-
tat, entrega i solidaritat; és un orgull que a Montcada i Reixac puguem 
gaudir d’aquesta associació”, ha declarat la regidora i portaveu del C’s a 
l’Ajuntament, Carmen Romero. En pròximes dates, el partit es reunirà amb 
altres associacions per recollir les seves inquietuds i propostes de millora 
per a la localitat. “Volem fer una política propera al ciutadà”, ha dit José 
Hernández, secretari de política municipal del partit | PA
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TroBAdA dE TAi-TXÍ
L’acte forma part del 
programa del Dia Mundial 
de la Salut de les Dones

pàg. 14pàg. 17

ESCoLES BrESSoL
El PSC, en contra de les 
retallades que vol aplicar la 
Generalitat en aquest sector

Amb la voluntat de mantenir els 
llaços d’unió existents i, fins i tot, 
de potenciar-los es va celebrar el 
6 de maig el desè aniversari de 
l’agermanament entre Montcada 
i Reixac i Águilas (Múrcia). Amb 
motiu de l’efemèride es va despla-
çar fins al municipi una delegació 
de la localitat murciana formada 
per una quarantena de persones i 
encapçalada pel seu alcalde, Bar-
tolomé Hernández (PP). 
La comitiva va arribar un dia 
abans i va ser rebuda oficialment 
a l’Ajuntament. L’endemà, l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC),  
i altres regidors del govern van 
acompanyar la delegació murcia-
na a visitar la plaça d’Águilas i en 
Centro Aguileño per acabar assis-
tint al dinar que  l’entitat va orga-
nitzar a l’escola El Viver i al qual 
van assistir 270 comensals. L’acte 
va estar amenitzat pel grup Sur-
sum, vinculat a l’Institut del Tea-
tre de Barcelona i, per la banda de 
ball folclòric murcià, la ‘Cuadrilla 
de la Marina de Cope’.

Implicació. “Aquest agermana-
ment no és de signe polític, és so-
bretot entre persones i per això 

ha de seguir mantenint la flama 
viva”, va dir l’alcalde d’Águilas, 
en els parlaments oficials, tot rei-
terant el seu compromís a tornar a 
venir en properes ocasions. 
També l’alcaldessa montcadenca 
va expressar el seu desig que els 
llaços d’unió entre ambdues loca-
litats es mantinguin i es reforcin i 
va lloar l’esforç que ha fet i fa el 
Centro Aguileño perquè així si-
gui: “Feu un gran treball i us 
encoratgem a que seguiu en-
davant amb aquesta tasca”. El 

president de l’entitat, José María 
Hernández, va agrair el suport 
de totes les persones, la majoria 
dones, que van col·laborar amb 
la junta per fer possible la festa. 
En acabar l’acte, es va mostrar 
molt content del resultat i espe-
rançat quant al futur: “El dia 26 
d’agost –va explicar– celebra-
rem l’aniversari a Águilas i 
crec que serà tot un èxit perquè 
els dos ajuntaments estan molt 
implicats i volen consolidar 
l’agermanament”.

AgErMANAMENt

Pilar Abián | Can Sant Joan

Montcada i Águilas festegen els lligams 
que han teixit durant els últims 10 anys
ambdós municipis es comprometen a mantenir viva la flama del vincle que van acordar l’any 2002

Els representants del govern municipal i de l’Ajuntament d’Àguilas van visitar plegats la seu del Centro Aguileño, a Can Sant Joan

En la dècada dels 
anys 60 prop de 300 
aguilenys van venir a 
Montcada a treballar
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El rocío català 
torna al Mas 
duran a final 
d’aquest mes

 

Francisco Carva-
jal –a la imatge–, 
un dels funda-
dors i primer pre-
sident del Centro 
Aguileño, va ser 
homenatjat amb 
motiu de la festa 
del Dia d’Águilas. Carvajal va reco-
llir, emocionat, els obsequis que va 
rebre de la junta actual de l’entitat i 
d’ambdós ajuntaments | PA

Homenatge a Carvajal

Una vintena de germandats parti-
ciparà del 24 al 28 de maig a la 41a 
edició del Rocío a Catalunya, que 
organitza la Federació d’Entitats 
Culturals Andaluses (FECAC) 
als terrenys del Mas Duran, en el 
terme municipal de Montcada i 
Reixac. El programa d’actes arren-
carà amb el trasllat de la imatge de 
la Mare de Déu des de l’Església 
de Cerdanyola fins als terrenys del 
Mas Duran, on tindrà lloc la ro-
meria fins al Dilluns de Pasqua. 
La recepció i presentació de les 
germandats amb els seus simpecados 
serà el dia 26, a les 20h, a l’ermita 
que s’habilita per a aquesta ocasió. 
L’endemà al matí es farà la missa 
de romeros i a la mitjanit, el rosari 
de l’Aurora. L’últim dia comença 
amb la missa de l’Alba (8h) i con-
tinua amb una processó per tot el 
recinte amb la imatge de la Verge 
del Rocío | sD

processó amb 
motiu de la 
Creu de maig
La penya cordovesa de Terra Nos-
tra organitza el dia 19 la segona ro-
meria amb motiu de la celebració 
de la Creu de  maig. El recorregut 
arrencarà a les 11h davant la seu 
de l’entitat, a l’avinguda de Terra 
Nostra, 44-46, i passarà per dife-
rents carrers del barri fins tornar al 
lloc d’origen. L’organització espera 
força afluència de públic a l’acte, 
tant del municipi com d’altres po-
blacions dels voltants  | sD
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La plataforma a favor del nou institut 
anirà davant dels Serveis Territorials

La plataforma per la construcció 
del nou institut Montserrat Miró 
al 2013, impulsada per l’AMPA, 
continua aquest mes amb el seu 
programa per revindicar el centre. 
El col·lectiu ha convocat una mo-
bilització el 30 de maig davant la 
Delegació d’Ensenyament a Saba-
dell (Marquès de Comillas, 67-69). 
La plataforma ha fet una crida a 
tota la població perquè hi partici-
pi sortint a les 8h des del centre 
(Carrerada, sn), per anar en tren 
cap a la seu dels Serveis Territo-
rials. La regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), ha avançat que la 
mobilització té el suport de l’equip 
de govern municipal representants 
del qual també hi assistiran. 

Altres actes. Eel 18 de maig es 
fa una festa per a la comunitat 
educativa que començarà a les 
17h i s’allargarà fins a la mitjanit.  
L’activitat inclou diverses compe-
ticions esportives i lúdiques per a 
l’alumnat –korfbal, futbol, bàsquet 
i un taller de ball– que comptaran 

amb la participació de l’associació 
esportiva de l’institut i del grup 
montcadenc Diamonds Crew 
–que actuarà dos cops, a la tarda i 
a la nit. També  hi haurà un taller 
de contes, un sopar i un especta-
cle del cicle ‘Coses que passen’. El 
ball final l’amenitzarà la música 
que punxaran els membres del 
grup Get Back. 

Silvia Díaz | Redacció

El dia 18 tindrà lloc una diada lúdica i esportiva que també tindrà caràcter reivindicatiu
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El pSC local recull signatures en 
defensa de l’educació de 0 a 3 anys 

El PSC de Montcada i Reixac ha 
iniciat una campanya de recollida 
de signatures que acabarà el 24 de 
maig per demanar a la Generalitat 
que garanteixi la viabilitat de les 
escoles bressol municipals com-
plint els acord subscrits amb les fe-
deracions de municipis. Els socia-
listes catalans han posat en marxa 
la iniciativa arreu de Catalunya 
davant l’anunci del Departament 
d’Ensenyament de reduir a 1.000 
euros l’aportació per infant cara el 
curs 2012-13. “Estem preocupats 
per la línia política del govern de 
la Generalitat perquè suposa un 
trencament de la col·laboració 
entre administracions”, va ma-
nifestar la primera secretària local 
del PSC i alcaldessa, María Elena 
Pérez, durant la roda de premsa 
de presentació de la iniciativa, el 
9 de maig. 

Model vàlid. Pérez va defensar 
l’actual model perquè “contribueix 
al desenvolupament dels infants 
i permet la conciliació de la vida 
laboral i familiar”. El primer es-

pai on el PSC va recollir firmes va 
ser el carrer Reixagó de Can Sant 
Joan, el dia 13, coincidint amb la 
Fira del Comerç i l’Artesania. 
Fins al final de la campanya, els 
socialistes visitaran els dos mer-
cats ambulants setmanals i tam-
bé instal·laran una carpa davant 
les llars d’infants i els centres 
educatius de primària per captar 
signatures a l’entrada i sortida de 
l’escola.

La campanya neix de l’anunci de la Generalitat de rebaixar a 1.000 euros l’assignació per plaça

ESCoLES BrESSoL

El síndic recull 
la demanda 
d’una família 
del municipi

El síndic de Greuges recomana al 
Departament d’Ensenyament que 
permeti les famílies i tutors legals 
d’infants matriculats en un centre 
ordinari i en un altre d’educació 
especial poder optar a ser repre-
sentants del Consell Escolar de 
qualsevol dels dos equipaments. 
Aquesta demanda, que no té caràc-
ter vinculant, neix arran la denún-
cia interposada a final del 2010 per 
la montcadenca Carolina Ibáñez, a 
qui la Generalitat li va denegar po-
der presentar-se per al Consell Es-
colar de l’institut Montserrat Miró, 
on estudia el seu fill, que també 
està escolaritzat en un centre d’edu-
cació especial. L’argument del De-
partament va ser que no podia ser 
representant del Consell Escolar 
de l’institut montcadenc perquè el 
seu fill està oficialment matriculat a 
l’altra escola.
Ibáñez s’ha mostrat molt satisfeta 
per la decisió del síndic. “Ens dóna 
ànims per continuar lluitant per 
la igualtat de les persones”, ha 
dit, tot anunciant que es tornarà 
a presentar a les eleccions escolars 
del curs vinent. 

Jornada de 
portes obertes 
a l’institut 
La Ferreria

L’institut La Ferreria organitza el 
23 de maig (18h) una jornada de 
portes obertes per presentar l’ofer-
ta d’ensenyament postobligatori 
per al curs vinent. L’acte comptarà 
amb una presentació de l’equip di-
rectiu, una visita a les instal·lacions 
i una demostració dels tallers de 
la branca sanitària. El centre im-
parteix els batxillerats humanístic-
social i científic-tecnològic i pel 
que fa als graus mitjans, n’hi ha 
tres, d’atenció a les persones amb 
dependència, de cures d’auxiliar 
d’infermeria i de sistemes microin-
formàtics i xarxes. Les inscripcions 
per a aquesta formació comencen 
el dia 21 i es tanquen l’1 de juny. 
De grau superior, La Ferreria 
ofereix administració de sistemes 
informàtics en xarxa, desenvolu-
pament d’aplicacions multipla-
taforma, pròtesi dental, higiene 
bucodental i documentació sani-
tària –la preinscripció s’ha de fer 
entre el 29 de maig i el 8 de juny. 
La Ferreria oferta els PQPI de 
vendes i d’informàtica i el curs de 
preparació per a les proves d’ac-
cés als graus mitjans. 

Silvia Díaz | RedaccióSilvia Díaz | Redacció

Sílvia Alquézar | Montcada

A final de març va tenir lloc una manifestació que va acabar al pati de l’institut Montserrat Miró

El PSC va iniciar la recollida de firmes el 13 de maig a la Fira de Comerç de Can Sant Joan

 
La preinscripció a les escoles 
bressol públiques i concertades 
cara el curs vinent acabarà el 18 
de maig. A partir del dia 21 es 
farà pública la llista d’alumnes 
que han obtingut una plaça i la 
dels que hauran de participar al 
sorteig per adjudicar-ne les va-
cants, que tindrà lloc el dia 30 a 
la Casa de la Vila (10h)  | sD

Sorteig de les places

 
Els sindicats de l’ensenyament pú-
blic han convocat el dia 22 una vaga 
i manifestacions en contra de les 
retallades del Ministeri d’Educació 
i la Generalitat que impliquen 
l’increment de la jornada lectiva del 
professorat i l’augment de les ràtios 
d’alumnes, entre d’altres | sD

Vaga a l’ensenyament
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fIrA DEL CoMErç I L’ArtESANIA

La bona afluència de públic no es 
tradueix en un gran volum de vendes

La bona afluència de públic els dos 
dies de la Fira de Comerç i Artes-
ania de Can Sant Joan – els dies 12 i 
13 de maig– no ha suposat un gran 
volum de vendes, segons ha fet 
constar el president de l’Associació 
de Comerciants, Ra fael Domín-
guez, “però sí una bona eina de 
difusió del comerç de proximitat 
i de dinamització del barri”. Do-
mínguez també va ressaltar que de 
la seixantena de comerços i entitats 
participants, “la gran majoria són 
de la localitat i no només de Can 
Sant Joan, sinó també de la resta 
de barris”. 
La Fira va estar marcada per la 
calor i l’organització d’activitats 
paral·leles, com una una exhibició 
de perruqueria canina, una cerca-
vila dels Gegants de Montcada i 
les actuacions del gimnàs Jym’s 
i del grup Black Inside Connec-
tion. L’Associació d’Amics del 
Ferrocarril hi va donar suport, 
amb la instal·lació d’un trenet a la 
plaça del Bosc i una exposició, al 
Kursaal. 

L’associació de comerciants destaca que la majoria de participants són de Montcada
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Laura Grau | Can Sant Joan

participació Ciutadana 
engega el pla de formació

ENtItAtS

El primer curs per a associacions serà sobre el portal web

Participació Ciutadana inicia a fi-
nal de maig el pla de formació per 
a les entitats per ajudar-les a millo-
rar la seva gestió. El primer curs 
que es durà a terme s’adreça a les 
entitats que no tenen web al portal 
d’entitats o a aquelles que vulguin 
actualitzar les nocions sobre el seu 
funcionament. La formació tindrà 
lloc a l’aula d’informàtica del Kur-
saal els dies 29 i 31 de maig i 5, 7, 
12 i 14 juny a la tarda, en horari 
adaptable a les necessitats de les en-
titats inscrites. 
La resta de cursos i el calendari 
del Pla de Formació es donarà a 
conèixer més endavant i les inscrip-
cions es podran fer directament a la 

Regidoria de Participació Ciutada-
na o enviant un correu a participacio-
ciutadana@montcada.org.

Festa de les entitats. Participació 
Ciutadana està preparant la sego-
na edició de la Festa de les entitats, 
que té caràcter bienal –la primera 
es va fer al 2010, al carrer Major– 
i enguany es vol dur a terme des-
prés de l’estiu, davant del pavelló 
Miquel Poblet. Totes les entitats 
han rebut una fitxa d’inscripció 
que han de tornar omplerta si 
volen participar-hi. La primera 
reunió va tenir lloc el 3 de maig 
a la Casa de la Vila i hi va assis-
tir una quinzena de representants 
d’entitats locals.

Silvia Díaz | Redacció

L’Asdem presenta un estudi 
sobre les dones i el comerç

EMPrESÀrIES

L’acte tindrà lloc el 21 de maig a la Casa de la Vila, a les 14h

La directora de l’Observatori de 
la Dona, Empresa i Economia de 
la Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria i Navegació de Barcelona, 
Anna Mercadé, presentarà el 21 de 
maig a la Casa de la Vila un estudi 
sobre la situació de les dones i el 
comerç a la província de Barcelo-
na, elaborat conjuntament amb 
la Diputació. L’acte l’organitza 
l’Associació d’Empresàries i Direc-
tives de Montcada i Reixac (As-
dem), de 14 a 16h. Entre d’altres 

conclusions, l’estudi indica que gai-
rebé el 60% de les persones respon-
sables de botigues a la província 
són dones. 

Conclusions. L’informe diu que la 
segregació de gènere per especia-
litats o ocupacions, com a la resta 
del mercat laboral, és un fet i que 
els comerços regentats per dones 
tenen menys antiguitat que els 
d’homes. La presència femenina 
als gremis o associacions del sec-
tor és inferior a la masculina.

Silvia Díaz | Redacció

Botiga de roba al carrer Jaume I, un establiment obert ara fa un any i regentat per una dona
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incentius per 
comprar o 
llogar locals 
comercials

L’Ajuntament dóna suport a la 
campanya posada en marxa pel 
Consorci del Comerç, Artesa-
nia i Moda de la Generalitat per 
incentivar la compra, lloguer o 
concessió de locals buits a peu de 
carrer en zones de concentració 
comercial per a l’obertura d’un 
nou establiment. Els incentius 
seran d’un 50% de la inversió 
fins a un màxim de 1.500 euros 
i per fer la sol·licitud, cal ser pro-
pietari del local o titular de l’ar-
rendament o la concessió. L’es-
tabliment s’ha de dedicar a una 
activitat comercial o de servei. 
Les peticions es podran presen-
tar fins al proper 31 de maig. 
Més informació al web gencat.cat, 
secció comerç i consum.

Pilar Abián | Redacció

El carrer Reixagó, diumenge al migdia (a dalt), i l’exposició de maquetes al Kursaal (a baix)
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L’equip ‘Va per tu’, d’on han format part les 
montcadenques Magda Salat i Dolors Fer-
nández, ha obtingut 2.704 euros per lliurar-
los a Intermon Oxfam en el seu projecte per 
construir pous a Etiòpia. Ambdues veïnes van 
participar al repte Trailwalker i en 24 hores i 
11 minuts –el màxim era 32 hores–, quatre in-
tegrants del conjunt van recórrer entre els dies 
5 i 6 de maig, la ruta entre Olot i Sant Feliu de 
Guíxols. “Ha estat una experiència molt dura 
però molt gratificant i que no oblidarem mai, 
alguns ja estem pensant a tornar-hi l’any vi-
nent, amb idees noves sobre com recaptar 
diners”, ha explicat Fernández | sD

> Montcada aporta més de 
2.500 euros a intermon
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prova pilot perquè els metges receptin 
activitats en comptes de pastilles

L’Agència de la Salut Pública de la 
Generalitat ha triat les poblacions 
de Montcada i Reixac i Pineda de 
Mar per fer-hi una prova pilot que 
consisteix a què el personal de 
l’atenció primària vinculi alguns 
pacients a la comunitat a través 
del que es denomina prescripció 
social. Es tracta d’un mecanisme 
que pretén que persones amb 
depressió, malalties mentals o 
en risc d’aïllament, entre d’altres 
situacions, participin en activitats 
que ofereixen les entitats com a 
fórmula alternativa a la medica-
ció. “Volem posar en marxa el 
projecte al setembre i ara estem 
recollint la informació de les 
associacions del municipi in-
teressades a col·laborar-hi”, ha 
explicat un dels responsables de 
la iniciativa, Miquel Codony. 

Elaboració d’un catàleg. Les re-
gidories de Salut Pública i Con-
sum i de Participació Ciutadana 
col·laboren amb la campanya i 
han enviat a les entitats de Mont-
cada i Reixac un qüestionari per 

tal que l’omplin si volen formar 
part del projecte, detallant les se-
ves funcions i activitats. 
Amb les dades que obtingui, 
l’Agència elaborarà un catàleg 
d’associacions que es posarà a 
disposició dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) de la plaça Lluís 
Companys i Les Indianes per tal 
que el personal conegui a fons les 

possibilitats socials del municipi i 
faci les possibles recomanacions 
als pacients. 
“En altres països on s’han im-
plementat programes similars, 
els resultats han estat positius, 
ja que els usuaris obtenen 
d’aquesta manera beneficis so-
cials, emocionals i cognitius”, ha 
indicat Codony.

Silvia Díaz | Redacció

Els Cap i les entitats del municipi participaran en un projecte sobre prescripció social

El personal mèdic recomanarà a alguns pacients fer tallers de manualitats, pintura o d’altres àmbits

NoU ProgrAMA DIA DE LA SALUt DE LES DoNES

El programa d’actes inclou 
una trobada local de tai-txí

Les regidories de Dona i Igual-
tat, Participació Ciutadana, Salut 
Pública i Consum i Integració 
Social  s’han coordinat per com-
memorar a Montcada el Dia In-
ternacional d’Acció per a la Salut 
de les dones. Un dels actes que 
es preveu més multitudinari és la 
primera trobada de tai-txí, amb 
una exhibició i un taller perquè 
hi participi tothom que vulgui, 
que es farà el 20 de maig a la 
plaça Lluís Companys, d’11 a 
13h. Hi participaran els grups i 
escoles que a Montcada practi-
quen aquesta disciplina –els ta-
llers dels Casals de la Mina i del 
parc Salvador Allende, del’IME i 
l’Espai Tai-txí.

Més activitats. La Fundació In-
dera oferirà el 22 de maig a 
l’Escola El Viver una sessió per 
als alumnes, amb la narració ‘Po-
ció per a dones invisibles’ i a les 
18.30h, projectarà a l’Auditori 
el documental ‘El ventre de les 
dones’. El dia 24 tindrà lloc una 
caminada per Terra Nostra que 

arrencarà a les 16.30h del Centre 
Cívic l’Alzina i el dia 29 acabaran 
els actes amb una xerrada de la 
doctora Cinta Ripoll i de la infer-
mera Fina Serrat, del programa 
d’atenció a la salut sexual i re-
productiva, sobre incontinència 
urinària (Casa de la Vila, 18h). 
Dins l’efemèride, l’oncòloga, 
radioterapeuta i presidenta del 
comitè d’ètica assistencial de 
l’Hospital Clínic, Blanca Farrús, 
va oferir el 16 de maig una xe-
rrada sobre el càncer de mama al 
Casal de la Mina, convidada per 
la Junta Local de l’Associació Es-
panyola contra el Càncer.  

Les activitats les coordina l’Àrea Social de l’ajuntament

Taller de tai-txí que s’ofereix a la Casa de la Vila
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Silvia Díaz | Montcada

> desfilada de vehicles antics pel municipi
Més d’una vintena de vehicles van desfilar per Montcada el 6 de maig 
amb motiu del tercer ral·li d’autobusos clàssics que organitzen la Fun-
dació 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. Els autobusos, autèntiques peces de museu, van 
recuperar per unes hores la seva antiga funció, transportant als partici-
pants a l’esdeveniment | PA

> Curs de manipulació d’aliments
La Regidoria d’Integració ofereix l’11 de juny un curs de manipulació 
d’aliments que tindrà lloc durant una única sessió, de 8.45 a 14h, al Kur-
saal. La inscripció per a la formació s’ha de fer els dies 21 i 22 de maig a 
la seu del departament, situada també al Kursaal (Masia, 37), de 9.30 a 
14h  | sD
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> Tallers sobre malalties ambientals
L’Escola del Benestar, dirigida per la montcadenca Judith Marqués, ha posat 
en marxa tallers sobre malalties ambientals conduïts per la psicòloga clínica 
M. Carmen Miravete, especialista en aquest tipus de malalties i afectada de 
Síndrome Química Múltiple (SQM). Les xerrades s’adrecen a persones que 
tenen aquestes afectacions i als seus familiars, per tal que coneguin el procés 
i puguin donar suport els afectats de la millor forma possible. Les pròximes 
reunions seran els dies 31 de maig i 14 i 28 de juny, de 17 a 18.30h. L’Escola 
del Benestar està situada a l’avinguda Catalunya, 74 (Mas Rampinyo) i per 
contactar-hi es pot enviar un mail a l’adreça info@escoladelbenestar.com | sD
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Com motivo de la fiesta mayor de Mas Rampinyo, 
se anularon las paradas de autobús de la línea 96 
de TMB que hay en la av. de Catalunya y en la 
calle Anselm Clavé. Una hoja informativa como la 
que aparece en la fotografía explicaba a los usua-
rios la medida. Sin embargo, en las paradas de 
la compañía Sagalés no había ningún cartel y 
hubo vecinos que perdieron el tiempo esperan-
do. Para el año que viene, habría que tomar 
nota al respecto.

Alejandro Regorigo 
Mas Rampinyo

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Marató contra 
la pobresa
Montcada i Reixac es prepara 
per viure la seva Festa Major a 
partir del 25 de maig. Tot i que 
els recursos econòmics per or-
ganitzar-la han disminuït, s’ha 
preparat un programa prou 
atractiu com per arribar a tots 
els públics, gràcies també a la 
implicació de moltes entitats i 
empreses del municipi vincula-
des al món del lleure que amb 
propostes ja consolidades i d’al-
tres novedoses, aportaran el seu 
gra de sorra per intentar que tot-
hom s’ho passi bé.
Però, a banda de la diversió, 
aquesta festa també tindrà una 
vessant solidària, ja que l’Ajun-
tament ha previst instal·lar unes 
carpes en suport a la Marató 
de la pobresa de TV3, a l’igual 
que han fet Andròmines i d’al-
tres entitats que s’han afegit a 
la campanya. El fet que des de 
la televisió autonòmica s’hagi 
engegat aquesta iniciativa posa 
de rellevància com la crisi eco-
nòmica està fent estralls en mol-
tes famílies. Una de cada cinc 
n’està afectada i la xifra va en 
augment. La Marató, a banda de 
contribuir a paliar amb aliments 
i diners les necessitats dels que 
pitjor ho estan passant, ha de 
servir sobretot per conscienciar-
nos sobre aquesta realitat i per-
què valors com la solidaritat es 
reforcin davant l’individualisme.

Eurovegas
M’he quedat realment preocupat per 
la resposta (més aviat, no resposta) 
del govern municipal a la possibilitat 
que l’Eurovegas s’estableixi aquí. No 
es pot dir, com han fet socialistes i 
convergents, que no es disposa de 
prou informació, ja que tothom sap 
què pot significar aquest projecte 
per al municipi. La Generalitat ha 
menyspreat tant l’autonomia dels 
municipis afectats com l’opinió públi-
ca d’aquests, ja que alguna cosa hem 
de poder dir davant un projecte faraò-
nic amb conseqüències catastròfiques 
per al municipi on s’instal·li. 
Resulta molt trist comparar la reacció 
de la nostra alcaldessa amb la de l’al-
calde d’El Prat de Llobregat, Lluís Teje-
dor, que s’ha posicionat fermament en 
contra del projecte. Deixant de banda 
que l’Eurovegas significaria la destruc-
ció d’un dels últims paratges naturals 
del Vallès (el Pla de Reixac), augmen-
taria la contaminació de la zona du-
rant anys, la convertiria en un niu de 
drogues i prostitució... cal incidir en el 
tema de la suposada aportació de llocs 
de treball: les xifres dels projecte estan 
clarament inflades i, a més, aquests 
llocs de treball –sense cap valor afe-
git i amb condicions draconianes– no 
estan reservats per als montcadencs 
i les montcadenques, sinó que atrau-
ran molta gent d’arreu de l’Estat que, 
quan s’acabin les obres o si el projecte 
fracassa, cosa molt probable, passaran 
a incrementar la llista d’aturats del 

municipi. Finalment, fem una mica de 
memòria i recordem en què han quedat 
projectes que havien d’aportar tanta 
feina i que han esdevingut un veritable 
llast per a les finances públiques (tot 
impedint que aquests recursos vagin 
a ajudar les persones amb problemes 
econòmics): Terra Mítica, aeroports 
sense avions, AVEs sense passatgers, 
Fòrum de les Cultures, etc. Després de 
tot el que ha passat, és que encara no 
hem après que la cultura del “pelota-
zo” solament beneficia els bancs i les 
constructores?

Jaume Moreno Delgado
Mas Duran

El Brot, ¿ruidoso?
Estimados jóvenes del Brot, María Ele-
na Pérez y Joan Maresma (PSC-CiU) os 
denuncian ante la Justicia que, en teo-
ría, es igual para todos, por hacer ruido 
ante unas quejas vecinales. ¡Qué goza-
da tener unos representantes políticos 
que se desviven por la tranquilidad de 
unos vecinos! y ¡qué celeridad en ac-
tuar en contra de unos “ruidosos” que 
les molestan! Lástima que esta regla 
no se aplique a todos por igual. Desde 
hace unos 100 años aproximadamen-
te, 8.000 vecinos de Can Sant Joan y 
de la Ribera estamos padeciendo una 
asquerosa y ruidosa incineradora llama-
da Lafarge cuyos decibelios superan la 
ordenanza municipal las 24 horas del 
día y los 365 y ocho horas aproximada-
mente del año, motivo por el cual ac-
tuó la Fiscalía de medioambiente, en-

contrándose imputados el ex alcalde, 
César Arrizabalaga, el ex director de la 
incineradora Lafarge, Oswaldo Pereda, 
y la ex concejal de Medi Ambiente Eva 
Gonzalo. Que ningún gobierno munici-
pal le haya puesto ni una sanción, ni 
un solo expediente sancionador a esta 
empresa ¡eso sí que es alarma social! 
La celeridad con la que el actual gobier-
no actúa contra el Brot no es la misma 
que contra la incineradora Lafarge. Es 
más, en épocas electorales, tanto dipu-
tados de CiU como del PSC se pase-
an por la incineradora y nos cuentan 
que el ruido que desprende es sinfonía 
acústica; que en la incineradora no se 
queman residuos peligrosos sino que 
se valorizan; que los metales pesados 
(dioxinas, furanos, nanopartículas…) 
son el maná que nos cae del cielo; que 
el cáncer, el asma, la bronquitis, los in-
fartos, la enfermedad de Alzheimer, los 
problemas hormonales (feminización 
de los machos y masculinización de la 
hembras), la enfermedad de tiroides, 
la sensibilidad química múltiple y otras 
patologías que estamos padeciendo son 
producidos por el hábito de fumar. Y 
mientras esto sigue pasando, se de-
nuncia a los jóvenes del Brot por hacer 
ruido. Sobran comentarios.

Manuel Gómez
Can Sant Joan

Agraïment
Vull fer un reconeixement a totes les 
persones que m’han ajudat a que la 
meva mare arribés als 103 anys de 

vida. Ho podria fer personalment un a 
un, però això quedaria entre nosaltres i 
vull fer públic que aquesta societat en-
cara és solidària i l’estat del benestar, 
del que tant ens omplim la boca, amb 
totes les seves mancances, actua amb 
uns mínims prou satisfactoris, sobre 
tot si el comparem, amb el que teníem 
anys enrere. 
Primer hi he de posar la doctora M. Car-
me González, que ha tutelat meravello-
sament la vida de la meva mare fins al 
final; després als professionals mèdics 
del CAP de Montcada, en especial a la 
Lut, que la tractava més com amiga 
que com infermera; als Serveis Socials 
de l’Ajuntament, que m’han orientat en 
tot el que podia demanar, facilitant-me 
ajuda a domicili (accessoris sanitaris, 
transport i accés al Casal i al Centre de 
dia); i també amb un personal tècnic-
sanitari molt bo. Aquests serien la part 
oficial, però no puc oblidar a les seves 
amigues del Casal que, a mida de que 
la meva mare perdia facultats, l’ajuda-
ven i li donaven suport en les activitats 
lúdiques i a l’hora del menjar, l’estima-
ven i la cuidaven. Crec que ella també 
s’ho guanyava amb la seva personalitat 
i el seu bon caràcter. Per la meva part 
he d’agrair els meus amics que han 
aguantat les meves “depres” i per des-
comptat a la meva família.
Sense tot això, hagués estat impossi-
ble per mi tenir-la al meu costat fins al 
final i ho vull agrair.

Jaume Ribera Camprubí
Montcada
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EMprEMTES dE donES
Una mostra argentino-catalana reuneix 
gravats amb diferents tècniques

José Luis Ontiveros, de Montca-
da i Reixac, és l’autor del treball 
guanyador del 24è Concurs de 
Cartells de Festa Major 2012 que 
convoca l’Ajuntament i que està 
dotat amb 800 euros. El seu dis-
seny totalment mironià il·lustrarà 
també els programes de mà i les 
samarretes commemoratives, 
que ja es poden comprar a l’Au-
ditori Municipal al preu de 6 eu-
ros. El veredicte es va fer públic 
el 15 de maig, amb la presència 
de l’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC), i el regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU),  
que van lliurar el guardó i van 
fer la descoberta del cartell oficial 
de la festa, que tindrà lloc del 25 
al 28 de maig. 

Altres guardons. El jurat també ha 
premiat amb tres accèsits, dotats 
amb 150 euros cadascun, les obres 
de Manuel  Sánchez, de Ripollet; 
Abigail Serrano, de Santa Perpè-
tua de Mogoda i Daniel Barba, 
de Cardedeu, que il·lustraran els 
cartells de Can Sant Joan, la Ri-
bera i Mas Rampinyo, respecti-
vament. El certamen ha comptat 

amb la participació de 47 autors, 
27 dels quals eren de Montcada 
i Reixac. La modalitat infantil i 
juvenil del concurs de cartells ha 
rebut 260 treballs repartits entre 
4 categories en funció de l’any de 
naixement. Els autors premiats 
són Maria Garcia, Marta Abián, 
Noelia González i Àlex Oyonate. 
Els accèsits han estat per a Oriol 
Castiella, Laura Vilaltella i Gyan 
Polo. 

Premi desert. El Premi de Pintura 
de Festa Major, que enguany es 
va obrir a majors de 16 anys i es 
va restringir a veïns de Montca-
da, només ha rebut cinc obres i 
el jurat ha decidit declarar-lo de-
sert. Totes les obres participants 
als tres concursos s’exposen a 
la Casa de la Vila fins al 28 de 
maig. Després del lliurament 
de premis, Moly va repassar les 
principals novetats del progra-
ma, “marcat per la presència 
de nombrosos grups, entitats i 
comerços del municipi”, i Pé-
rez va fer una crida “perquè la 
ciutadania col·labori en les ini-
ciatives que es fan en el marc 
de la festa amb motiu de La 
Marató de la Pobresa de TV3”. 
Les entrades per als espectacles 
de pagament –‘Una estona amb 
Joan Pera’ i l’orquestra Marave-
lla– es poden adquirir a l’Audito-
ri fins al 28 de maig o a taquilla 
dues hores abans. 

Laura Grau | Montcada

El montcadenc José Luis ontiveros guanya 
amb un disseny inspirat en l’obra de Miró
El certamen per a adults ha comptat amb 47 autors participants, la majoria del municipi, mentre que l’infantil ha rebut 260 obres

Els guanyadors dels premis i accèssits de les diferents categories del concurs de cartells posen amb les autoritats davant del disseny escollit
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CoNCUrS DE CArtELLS DE fEStA MAJor

pàg. 21

‘woodSToCk’ TrioMFA
La nova producció del Grup de 
Teatre La Salle torna a sorprendre

Tot i ser enginyer informàtic, José 
Luis Ontiveros, de 40 anys, sempre 
s’ha sentit atret pel dibuix i la crea-
ció en general. És alumne del pintor 
Maese Pérez des de fa molts anys i 
aquesta és la segona vegada que es 
presenta al certamen local. El disseny 
que li ha merescut el premi està ins-
pirat en l’obra de Joan Miró i l’ha cre-
at mitjançant el programa Photoshop. 
“Volia jugar amb les formes tan sim-
ples i reconeixibles del pintor per 
crear un personatge entre divertit i 
entremaliat  que fos l’emblema de la 
festa”, ha explicat l’autor, que viu a 
Montcada centre des del 2005 | LG

> Un enginyer en 
informàtica creatiu

El Premi de Pintura 
només ha rebut cinc 
obres i el jurat l’ha 
declarat desert
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Els sis finalistes van actuar davant del jurat en un festival presentat per Miguel a. Marín

El veí de Sabadell david gonzález 
guanya la primera edició del premi

I CoNCUrS DE MoNòLEgS

David González, funcionari de 
la Generalitat de 38 anys d’edat, 
ha guanyat la primera edició del 
concurs de monòlegs de Mont-
cada, impulsat per la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni i dotat 
amb un premi de 300 euros. 
Els sis finalistes –David Moya, 
Gabby, Manu Atencia, Raúl 
Martínez, Jesus Abellán i el que 
va resultar guanyador– van ac-
tuar el 13 de maig davant del ju-
rat i una seixantena de persones 
que van acudir com a públic. 
González és aficio nat a escriu-
re guions teatrals i durant els 
anys noranta va formar part del 
grup amateur Mood Jumpers, 

de Sabadell. “No m’esperava 
guanyar perquè és la primera 
vegada que faig un monòleg 
sol dalt d’un escenari”, va dir. 

El certamen va ser presentat 
pel monologuista Miguel Angel 
Marín, que també va formar 
part del jurat.

Laura Grau | Can Sant Joan
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Els finalistes aplaudeixen el guanyador, assegut a la dreta, després de conèixer el veredicte
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El Servei Local de Català ha con-
vidat l’escriptora Montse Flores 
(Barcelona, 1968) a una xerrada 
amb els seus alumnes el 24 de 
maig a la Biblioteca Elisenda (11h). 
Flores és professora d’institut 
d’ensenyament secundari a Rubí 
i traductora i assessora lingüís-
tica en publicacions diverses. La 
novel·la que presenta a Montcada 
‘L’aigua del Rif’ (Editorial La Mar 
de Fàcil, 2010), amb la que va re-
bre una menció especial en el 1r 
Premi de Novel·la curta de lectura 
fàcil impulsat pel Servei Lingüístic 
de CCOO de Catalunya. L’obra 
narra la història d’un immigrant 
d’origen magrebí i els seus proble-

mes d’integració a Catalunya que 
l’autora coneix bé perquè més 
d’un alumne seu els ha patit en 
primera persona.

Montse Flores, en una imatge recent

BIBLIotECA ELISENDA
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Laura Grau | Redacció

Montse Flores presenta 
el llibre ‘L’aigua del rif’ 
L’escriptora conversarà amb alumnes del Servei Local de Català

El festival que organitza anualment 
la Regidoria de Cultura i Patrimoni 
per commemorar el Dia Internacio-
nal de la Dansa va ser tot un èxit. Va 
tenir lloc el 5 de maig –tot i que la 
data oficial de l’efemèride és el 30 
d’abril– i va comptar amb la  par-
ticipació de més de 700 persones 
de totes les edats, en representació 
d’una vintena de grups i escoles de 
ball del municpi. El públic, que va 
omplir de gom a gom la plaça Joa-
not Martorell –en un dels actes més 
multitudinaris de l’any–, va gaudir 
durant tres hores de coreografies 
ben variades, des de balls de saló 
fins a ball modern, passant per se-

villanes, flamenc, sardanes i dan-
sa oriental. Hi van participar per 
primera vegada l’acadèmia New 
Dance Style, de recent obertura, i 
el grup de balls de saló i en línia del 
Casal de Gent Gran del Parc Salva-
dor Allende. El festival va finalitzar 
amb l’actuació del grup Diamond’s 
Crew i el lliurament d’obsequis a 
tots els participants per part de les 
autoritats municipals. La jornada 
serveix per divulgar la diversitat 
d’oferta que hi ha a la població per 
practicar la dansa i, alhora, permet 
que els aficionats a la dansa puguin 
exhibir les seves coreografies dalt 
d’un escenari | PA

> Multitudinari dia Mundial de la dansa
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‘L’esperit de Woodstock’ reviu els anys del moviment hippie 

         Maria Canga, directora i 
dramaturga teatral
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El grup de Teatre La Salle Mont-
cada ens torna a sorprendre amb 
una nova producció, ‘L’esperit  de 
Woods tock’, una proposta arriscada 
i valenta que elimina els playbacks 
a què ens tenia acostumats i abor-
da per primera vegada la música 
en directe. Els intèrprets aconse-
gueixen crear una connexió espe-
cial músic-actor, reforçada per les 
actuacions i les magnífiques veus 
dels protagonistes: Mariona Grau, 
Andrea Vílchez, Erik Vaquer i Ori-
ol Lordan. Les interpretacions, en 
certs moments lloables, acaben de 
compactar-se amb els personatges 
secundaris, interpretats per Lour-

des Balart, Iris Goñi, Raúl Sánchez, 
Cristina Buendía i Enric Pulido, sen-
se oblidar el gran reforç a nivell vo-
cal que aporten Marta Rodríguez i 
Paula Bastida. Pel que fa el cos de 
ball, la companyia torna a exhibir 
coreografies de gran espectacula-
ritat, que són un dels puntals del 
muntatge i evoquen escenes molt 
eloqüents. L’obra, de creació prò-
pia, té alguns problemes de guió 
que es deriven de l’intent d’expli-
car una quantitat excessiva de fets i 
històries paral·leles.  La conseqüèn-
cia és que els diàlegs tendeixen a 
allargar-se i el ritme de l’espectacle 
se’n ressent en alguns moments. 

Els personatges, massa estereo-
tipats, s’enfronten a una situació 
bàsica –resoldre l’assassinat d’una 
jove en el mític concert del 1969–, 
amb un intent d’anar més enllà i re-
flexionar sobre certs valors, però no 
acaba d’aconseguir el seu propò-
sit. Per últim, cal remarcar l’esforç 
tècnic i la complicació que suposa 
adaptar el desenvolupament de la 
història a la música i la veu en di-
recte, repte que el grup supera amb 
bona nota. La composició espaial i 
escenogràfica constitueix un altre 
encert del muntatge, ja que dóna 
resposta a les necessitats i l’evolu-
ció de la història.

Crítica teatral

La Unió ha tornat a sol·licitar ser 
una de les seus de la Xarxa d’Arts 
Escèniques Amateurs de Catalun-
ya –Espai A–, després de valorar 
l’experiència d’aquesta tempo-
rada. Entre els mesos de febrer i 
maig, l’entitat de Mas Rampinyo 
ha programat quatre espectacles 
de cant coral, dansa i teatre a la 
seva sala amb una assistència 
de 70 persones de mitjana, xifra 
que la junta valora positivament, 

tenint  en compte que els preus són 
més elevats de l’habitual –8 per 
als socis i 10 per a la resta. El pre-
sident de La Unió, Jordi Escrigas, 
considera que és una bona opor-
tunitat per gaudir d’espectacles de 
qualitat i atraure públic no habi-
tual. “Ens ha sorprès que la mit-
ja na d’edat se situa entre els 35 
i els 65 anys”, ha afegit Escrigas, 
qui creu que cal millorar la difusió 
de les activitats entre els grups de 
teatre i dansa de la localitat.

ESPECtACLES

Les obres programades han tingut una mitjana de 70 assistents
Laura Grau | Redacció

La Unió vol repetir com a 
seu del programa Espai A

Una de les escenes d’‘El Mikado’, l’obra que va posar el punt final al cicle Espai A a La Unió
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La recerca artística a través de la 
tècnica del gravat i les seves múl-
tiples aplicacions és el fil conduc-
tor de l’exposició ‘Empremtes de 
dones’ que es pot veure fins al 3 
de juny a l’Auditori Municipal. 
La inauguració, feta el 8 de maig,  
va comptar amb la presència de 
5 de les 7 autores participants, les 
catalanes Rosa Permanyer, Pilar 
Masip i Neus Colet i les argenti-
nes Alicia Gallego i Diana Klei-
ner. Les altres autores són Gra-
ciela Buratti i Alicia Díaz, també 
de l’Argentina. La presentació de 
l’exposició, va anar a càrrec del 
crític d’art Ramon Casalé, gran 

coneixedor de l’obra de les ar-
tistes, i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
Casalé va destacar la importàn-
cia del gravat en la història de 
l’art com una eina que han utilit-
zat molts autors, ja sigui pintors 
o escultors, “per buscar l’efecte 
de bidiomensionalitat”. 

Art imprès. El crític va assenyalar 
la gran diversitat de tècniques 
que es poden reconèixer a la 
mostra, des de xilografies –la més 
antiga– fins al fotogravat. “Cada 
autora té una forma de treba-
llar diferent, independent ment 
de  la seva nacionalitat, però 

totes elles comparteixen la pas-
sió per l’art imprès i la recer-
ca de nous procediments”, va 
afegir. La mostra va començar a 
caminar al 2009 a Vallromanes i 
ha voltat per diferents municipis 
catalans i també per l’Argentina, 
concretament a Buenos Aires i 
Còrdova. “Ens fa il·lusió que 
les obres viatgin perquè és una 
forma de divulgar una tècni-
ca, la del gravat, que encara té 
molt a dir”, va destacar l’artista i 
impulsora del projecte col·lectiu, 
Alicia Gallego. El 3 de juny les 
autores faran una visita guiada 
per al públic que vulgui conèixer 
el secrets del gravat. 

ExPoSICIÓ

Set artistes exploren les possibilitats 
del gravat a ‘Empremtes de dones’
La mostra, que romandrà a l’auditori Municipal fins al 3 de juny, clourà amb una visita guiada

Laura Grau | Montcada
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D’esquerra a dreta, Rosa Permanyer, Diana Kleiner, Neus Colet, Pilar Masip i Alicia Gallego, durant la inauguració de la mostra ‘Empremtes de dones’

> L’Escola La Taca exposa a la Casa de la Vila

> Fotografies del curs de photoshop al kursaal 

> La ciutat de Chauen vista per Jesús Botaro

‘Els colors de la nit’ és el títol i el tema de l’exposició col·lectiva de fi de 
curs dels alumnes de l’Escola d’Art La Taca que es podrà veure a la Casa 
de la Vila del 29 de maig al 9 de juny. La primera setmana s’exposaran 
les obres dels joves i adults i la segona les dels nens. També hi haurà una 
petita mostra del taller d’arts decoratives que s’imparteix al centre. El seu 
director, l’artista Maese Pérez, està satisfet de la bona acollida que ha 
tingut l’acadèmia, inaugurada el passat setembre, i que ja compta amb 
prop d’un centenar d’alumnes | LG

Els alumnes dels cursos de 
Photshop que s’imparteixen a la 
Casa de la Vila exposaran les obres 
de final de curs al Kursaal del 30 
de maig al 15 de juny. La professo-
ra responsable, Mayte Torres, ha 
donat plena llibertat als alumnes 
per escollir la tècnica i l’estil que 
prefereixen per a la mostra amb 
l’objectiu que sigui heterogènia. El 
dia de la inauguració alguns alum-
nes de l’àrea d’expressió musical 
interpretaran alguns temes per 
amenitzar l’acte | LG

La seu de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (Afotmir), al Cen-
tre Cívic Antigues Escoles de Mas Rampinyo, acull fins al 31 de maig l’ex-
posició ‘Los ojos de Chauen’, del fotògraf gadità Jesús Botaro. La mostra, 
que retrata aquesta ciutat del nord del Marroc, es va inaugurar el 4 de 
maig amb la presència de l’artista, que també va presentar el llibre de 
fotografies que ha publicat recentment sobre la mateixa temàtica acom-
panyades de textos del poeta Abdelkrim Tabbal | LG
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el retro-visor Antoni orihuela
Fundació Cultural

El grup d’Amigos del Cine Amateur va engegar diverses activitats per difondre el setè art

Montcada i els festivals de cinema  
Als setanta, a Montcada existia un 
grup de persones aficionades al ci-
nema que, armades amb una Su-
per-8 –la càmera més econòmica 
del mercat–, es van animar a ro-
dar les seves pròpies pel·lícules i a 
participar a concursos locals i na-
cionals. Amb el nom d’Amigos del 
Cine Amateur de Moncada, l’enti-
tat també va convocar certàmens 
per a aficionats, amb el patrocini 
de l’Ajuntament i el suport del grup 
de cinema amateur del Museu de 
Badalona. El promotor va ser Ma-
nel Lahoz, artista polifacètic, aficio-
nat al cinema i molt reconegut per 
la seva vessant d’escultor. 

Premis amb glamour. Els veredic-
tes dels concursos se celebraven 
al local de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell primer i, més tard, a la 
sala d’actes del col·legi La Salle. 
No hi faltava presentadora amb 

vestit de gala, ni tot el ritual propi 
dels certàmens més prestigiosos, 
des dels premis a les diferents ca-
tegories –director, actor, guió, etc–
, fins a la projecció de pel·lícules 
de qualitat. Podem esmentar els 
cineas tes amateurs Juan Aguilar, 
Josep Vilagut, Alfred Disla, el ma-
trimoni Astor-Marín i l’actor Joan 
Balart. A més de convocar con-
cursos, el grup també fomentava 
l’afició al cinema entre la població, 
organitzant cursos d’iniciació que 
tenien solemnes actes de cloenda 

amb lliurament de diplomes i la 
projecció dels films dels alumnes. 
Els treballs de Manel Lahoz van 
ser premiats en diversos concur-
sos internacionals. A la fotografia 
el veiem  rebent una distinció per 
part de l’Ajuntament l’any 1982 
per haver estat guardonat en el 
XX Concurs Internacional de Brno 
Super-8, a l’antiga Txecoslovà-
quia. De les seves realitzacions  
destaquen “El pirómano”, “El 
paso de una historia” i “La dama 
de blanco”.    

Manel Lahoz, al 1982, recull una distinció de mans de l’alcalde Agustí Escorihuela (al centre)

El promotor del grup 
va ser l’industrial i 
escultor montcadenc 
Manel Lahoz 

La comissió de festes de l’AV de 
Terra Nostra replantejarà alguns 
aspectes de la seva festa major, 
prevista al setembre, davant de 
les poques persones disposades 
a implicar-se en tota la feina que 
comporta l’organització del pro-
grama festiu. L’entitat ha convocat 
una assemblea de socis a principi 
de juny per exposar la situació. 
“Som els que som i hi ha acti-
vitats que no es podran dur a 
terme, com el muntatge de tau-

les i el servei de bar a la plaça 
del Poble”, ha dit el president, 
Miguel Blandino. L’espai alterna-
tiu serà el Casino i es mantindran 
els actes més emblemàtics com la 
Festa del Fanalet i el correfoc. “Hi 
ha propostes que estan garanti-
des perquè les fan altres entitats 
i no ens suposa feina”, ha afegit 
Blandino. La darrera celebració, 
la Festa de la Rosa, el 13 de maig, 
va atraure força públic a la Plaça 
del poble, que també va acollir 
una ballada de sardanes.

Montse Hernández, M. Lluïsa Fortuny i Valle Ostos, les guanyadores del concurs, amb les autoritats

AV tErrA NoStrA
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Laura Grau | Terra Nostra

Canvis en la festa major 
per manca de voluntaris
La Festa de la Rosa compta amb una quarantena de participants
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Agenda
laveu.cat/agenda

Donacions de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

31 dE mAig, dE 16h A 21h
CAp lEs indiAnEs

22 dE mAig, 19h
ABi (Colon, 5)

18 l dissabte
Hora del conte. ‘El rei injust’, a càrrec 
d’Irània (a partir de 6 anys). Hora: 18h. 
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca Eli-
senda de Montcada. Organitza: Regido-
ria d’Integració, Cooperació i Solidaritat.

Festa. Lúdica i esportiva a l’Institut 
Montserrat Miró. Hora: 17h. 

Xerrada. Sobre les participacions pre-
ferents a càrrec de l’advocat José Vera. 
Hora: 19h. Lloc: Abi (Colon, 5). Organit-
za: Estafa Banca.

19 l dissabte
Sortida. Descoberta de la flora i la fau-
na del Besòs. Hora: 9.30h. Lloc: Plaça 
Lluís Companys. Inscripcions al telèfon 
935726474 (extensió 5300).

Partit benèfic. Amistós entre l’RCE Es-
panyol i una selecció de jugadors del 
Sant Joan i l’EF Montcada, en benefici de 
Projecte Home. Hora: 18h. Lloc: Camp de 
futbol de Can Sant Joan. 

20 l diumenge
Visita. A la Casa de la Ciutat de Barcelo-
na. Hora: 10.30h. Lloc: plaça Sant Jaume 
amb carrer Ferran. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Trobada. D’escoles i tallers de tai-txí de 

Montcada. Hora: 11h. Lloc: Plaça Lluís 

Companys.

Exhibició. Dels alumnes de totes les ex-

traescolars de karate. Hora: 11h. Lloc: 

Pavelló Miquel Poblet. Organitza: Gim-

nàs Shi Kan.

Teatre. ‘L’esperit de Woodstock’, del grup 

de teatre La Salle Montcada. Hora: 18h. 

Lloc: La Salle. Preu: 7,5 euros.

21 l dilluns
Presentació. De l’estudi ‘La situació de les 

dones i el comerç’, a càrrec d’Anna Mer-

cadé, directora de l’Observatori de la Dona, 

Empresa i Economia. Hora: 14h. Lloc: Sala 

institucional de la Casa de la Vila.

Xerrada. ‘Internet segura, per a la pro-

tecció del menor’, a càrrec dels Mossos 

d’Esquadra. Hora: 19.30h. Lloc: Sala 

polivalent de l’escola La Salle.

22 l dimarts
Col·loqui. Sobre el documental ‘El ventre de 

les dones’, a càrrec de la Fundació Inde-

ra. Hora: 18.30h. Lloc: Auditori Municipal. 

Organitza: Àrea Social de l’Ajuntament.

Xerrada. ‘On van els diners de la sanitat 
pública catalana’, amb els periodistes 
Marta Sibina i Albano Dante. Hora: 19h. 
Lloc: Abi. Organitza: Indignats Montcada.

24 l dijous
Presentació. De la novel·la ‘Les aigües del 
Rif’, de Montse Flores. Hora: 11h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda. Organitza: SLC.

Hora del Conte. ‘Andròmines’, a càrrec 
del grup Fes-t’ho com vulguis. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan. 

Presentació. De l’Assemblea Nacional 
Catalana. Hora: 20h. Lloc: Auditori.

25 l divendres
Xerrada. ‘Internet segura’. Hora: 11h. 
Lloc: Centre Cívic La Ribera.

29 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Els colors de 
la nit’, de l’Escola d’Art La Taca. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

30 l dimecres
Inauguració. Mostra dels alumnes del curs 
de Phtoshop. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

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

18 19 20

25 26 2722 23 2421

28

J.Vila pardo pardo

Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasRecasens

RivasRecasens V.Nieto J.RelatGuix

30 131
Duran Duran

2 3

                               maig/juny

‘On van els diners de la 
sanitat pública catalana?’
A càrrec de Marta Sibina i Albano Dante
Organitza: Indignats Montcada

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

Fins al 28 de maig

ExPoSICIÓ
EMprEMTES 
dE donES
Col·lectiva de gravadores 
de Catalunya i argentina
Fins al 3 de juny

sala 
principal

EXpoSiCiÓ 
Dels alumnes del curs 
de photoshop
30 de maig, 19.30h
Sala Sebastià heredia

(No hi ha servei de guàrdia a partir de les 0h)

fEStIVAL
CinEMA dE 
MUnTAnYA
organitza: El Cim
1 de juny, 21h

29
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BALL ESporTiU
Endansa s’ha proclamat campió 
de Catalunya de clubs en el 
torneig disputat el 6 de maig 

FUTBoL     
El CD Montcada està a només un 
punt d’aconseguir la permanència a 
la categoria de Primera Catalana

pàg. 28 pàg. 26  

Festa grossa a la pista i a les 
grades i, fins i tot, una traca a 
les portes del pavelló Miquel 
Poblet. Així va celebrar l’ascens 
l’FS Montcada a la Segona Na-
cional B de futbol sala. Els ho-
mes de Jordi Rozas, que no han 
perdut cap partit, no van perdo-
nar la primera oportunitat per 
aconseguir l’ascens matemàtic, 
que el van lligar a cinc jornades 
per al final amb la seva victòria 
contra el Riudellots (6-2). 
La trajectòria del conjunt mont-
cadenc aquesta temporada està 
sent magnífica, amb uns núme-
ros de rècord. Els locals han 
aconseguit ja 142 gols i només 
n’han rebut 58, el que significa 
que fan un promig de gaire-
bé sis gols per partit i només 
n’encaixen dos. 

Plantilla unida. Per al tècnic, 
Jordi Rozas, la clau de l’èxit és 
l’harmonia entre els jugadors. 
“De bons equips sempre n’hi 
ha hagut, però el secret dels 
bons resultats està en la unió 
de la plantilla”, va indicar 
l’entrenador, qui va avançar que 

cara la temporada vinent “con-
tinuarem el mateix projecte, 
reforçant alguna posició”. Per 
la seva banda, el capità de l’FS 
Montcada, Mario Litrán, va de-
dicar l’ascens a l’afició pel seu 
suport durant tot el campionat. 
Respecte als excel·lents resultats, 
el jugador local coincideix amb 
el tècnic que el secret “és que 
sempre juguem en equip”. Un 
dels jugadors destacats d’aquest 
bloc és el seu golejador, Gerard 
Esteller, qui va tornar al club 
montcadenc aquesta temporada 
il·lusionat amb el nou projecte. 
“Estic molt identificat amb la 

nova etapa de l’entitat, crec 
que tenim plantilla per com-
petir a la Segona Divisió B i, 
amb algun reforç, podem op-
tar a pujar a Plata”, va comen-
tar el pitxitxi montcadenc. 

Moment de l’eufòria. Consumat 
l’ascens, la festa va començar a 
la pista amb les abraçades entre 
tots els membres de la plantilla 
i el llançament de confetti i va 
continuar als vestidors, on van 
passar per la dutxa, entre aigua 
i cava, l’entrenador i part de la 
directiva, entre ells el seu gerent, 
Pedro Litrán. Per arrodonir la 

gresca, l’FS Montcada va cre-
mar una traca a l’entrada del 
pavelló Miquel Poblet davant 
els aplaudiments dels aficionats. 
Després de l’ascens, l’equip va 
vèncer el Palau per 5-6 i davant 
de l’FS García va empatar a dos 
gols a domicili. A la Copa de 
Catalunya, els montcadencs van 
eliminar el Premià, de Segona 
B, per 8-0. El pròxim rival serà 
l’Hospitalet, de l’antiga Divisió 
de Plata, el dia 30 a casa. D’altra 
banda, l’equip jugarà un amis-
tós contra la selecció absoluta 
de Kuwait el dia 22 al pavelló 
Miquel Poblet (20h).

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

fUtBoL SALA 

L’FS Montcada puja a la Segona divisió B  
sense cap derrota a falta de cinc partits
L’equip de Jordi Rozas va aconseguir l’ascens el 5 de maig després de guanyar el Riudellots per 6-2 al pavelló Miquel poblet

La plantilla de l’FS Montcada va celebrar l’ascens a la Segona Divisió B amb una gran festa al pavelló amb llançament de confetti   

 

El gerent de l’FS Montcada, Pe-
dro Litrán, es va mostrar molt 
content amb l’ascens aconse-
guit per la plantilla a la Sego-
na Divisió B. “Es mereixen un 
10, sobretot com a persones”, 
va dir el directiu, qui va recor-
dar que el club va passar per 
uns moments difícils a nivell 
econòmic quan va haver de 
renunciar a la categoria de Di-
visió de Plata. “Enguany hem 
fet un projecte ambiciós per 
recuperar l’esplendor que 
aquest club va tenir en anys 
anteriors, hem de ser els 
d’abans”, va manifestar Litrán, 
qui va avançar que l’objectiu 
de la temporada vinent serà 
“intentar pujar a la Divisió de 
Plata, tindrem un equip per 
estar a dalt”.  A nivell econò-
mic, Litrán es mostra optimista 
i assegura que l’entitat podrà 
aconseguir el pressupost per 
jugar a la nova categoria  | sA 

Tornar a jugar a Plata
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El club va celebrar 
l’ascens amb una festa 
que va acabar amb una 
traca fora del pavelló 

El gerent de l’FS Montcada, Pedro Litrán
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El Santa María es manté el cuer i té cada vegada més difícil la salvació a falta de 3 partits 

El Sant Joan no falla en la recta 
final de la temporada. Els homes 
de José Manuel Martín ‘Pinti’ 
mantenen el lideratge al Grup 
Sisè de Tercera Catalana amb 
67 punts, a quatre d’avantatge 
respecte el Barberà a falta de tres 
partits perquè acabi la lliga.  “No-
saltres només hem de pensar a 
guanyar els nostres partits i ja 
arribarà el desitjat ascens”, ha 
indicat l’entrenador, qui ha lloat 
la plantilla per la seva actitud 
i el seu bon joc. Als dos darrers 
enfrontaments, els montcadencs 
van guanyar el Llano per 2-0 i 
al camp del Llorença per 1-3. A 
la pròxima jornada, el dia 20, els 
locals rebran la visita del Caste-
llar, a la zona perillosa. D’altra 

banda, el Sant Joan organitza el 
dia 19 un partit amistós entre els 
veterans de l’Espanyol i un equip 
d’exjugadors de La Unió i l’EF 
Montcada. El matx  –18h, camp 
de Can Sant Joan– té un caràcter 
benèfic per a la Fundació Projecte 
Home.
D’altra banda, el Santa María ho 
té cada vegada més difícil per elu-
dir el descens ja que, a manca de 
tres partits, es troba a 5 punts de 
la salvació. Al darrer matx, l’equip 
de Marc Rodríguez ‘Pitu’, el cuer 
amb 22 punts, no va poder passar 
de l’empat a 2 gols al camp de La 
Herradura, el penúltim amb 24. 
“Va ser un partit dolent i cada 
vegada ho tenim més difícil”, re-
coneix l’entrenador. Una setmana 
abans, el Santa María va guanyar 
el Castellar per 1-0.

fUtBoL. tErCErA CAtALANA 

El Sant Joan no falla a dalt
Sílvia Alquézar  | Redacció

L’arribada del tècnic Jordi Sal-
vanyà a la banqueta del CD 
Montcada ha estat un gran re-
vulsiu per a la plantilla verda 
que dels últims 15 punts en joc 
només n’ha perdut tres contra 
el Figueres, el líder, a l’estadi 
de la Ferreria. Els montcadencs 
s’han situat a la vuitena posició 
del Grup Primer de Primera 
Catalana amb 43 punts, a tan 
sols un punt de la salvació, 
després dels dos últims triomfs 
contra l’Avià per 2-3 i davant 
del Cerdanyola, per 2-0 en un 
derbi vibrant. 

Últims matxs. El CD Montcada 
jugarà el pròxim 20 de maig al 
camp del Vilassar de Mar, el 
tercer amb 60 punts. El tècnic 
no vol relaxacions en la recta 
final de la competició –queden 
tres jornades– “perquè sóc 
dels que penso que en futbol 

s’ha de lluitar sempre fins 
a l’últim minut i a Vilassar 
sortirem a guanyar per acon-
seguir la permanència el més 

aviat possible”, ha indicat 
Salvanyà, qui ha remarcat que 
“qui no pensi així no tindrà 
espai en aquest equip”.

Sílvia Alquézar | Redacció

fUtBoL. PrIMErA CAtALANA

El Cd Montcada és vuitè a tan 
sols un punt de la permanència
Els verds han guanyat els dos últims partits disputats davant l’avià i el Cerdanyola

L’arribada del tècnic Jordi Salvanyà ha estat un revulsiu en la recta final de la temporada
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El Sant Joan segueix primer del Grup Sisè

Pablo Camarero ja no és l’entre-
nador de La Salle masculí. L’en-
trenador ha deixat la banqueta 
del primer equip perquè “la 
directiva i jo tenim diferent fi-
losofia sobre el nou projecte a 
la Primera Estatal”. En aquest 
sentit, el president del club, Jo-
sep Maresma, ha indicat que 
“l’entitat es mantindrà fidel a 
la seva política de potenciar 
el planter”. Segons el directiu, 
enguany els resultats han estat 
positius però no ha funcionat del 
tot bé la relació entre el primer 
equip i els conjunts sènior B i ju-
venil. “Creiem que hi ha base 
suficient per jugar a la Prime-
ra Estatal amb la gent de casa 
i un parell de reforços”, ha dit 
Maresma, qui opina que l’as-
pecte social i esportiu ha d’anar 
lligat “perquè és quan hi ha 
sentiment de club i compromís 
amb l’entitat”. El president ha 
agraït a Camarero el seu treball 

durant la primera temporada de 
La Salle a la Primera Estatal, 
en què ha acabat a un meritori 
vuitè lloc aconseguint la perma-
nència a falta de dues jornades 
perquè finalitzés la lliga. El subs-
titut de Camarero a la banqueta 
serà el montcadenc Jaume Puig, 
que aquesta temporada entrena 
el juvenil i, en etapes anteriors, 
ja ha dirigit el primer equip.

La directiva, fidel a la gent de casa, aposta per Jaume puig

hANDBoL MASCULÍ

pablo Camarero marxa 
per ‘diferent filosofia’
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Les jugadores de La Salle Iste celebren al mig de la pista la primera posició al Grup B
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La Salle Iste ha acabat la primera 
fase de la lliga de Primera Catala-
na com a primera del Grup B, des-
prés de guanyar el dia 11 el partit 
ajornat contra el Tortosa per 36 
a 21. El conjunt d’Esperanza Ho-
yos també va jugar el 13 de maig 
el darrer matx de la fase regular, 
que va perdre per 27 a 33 contra el 
Castelledefels en un enfrontament 
de tràmit en què l’entrenadora va 
donar minuts a les jugadores no 
habituals pensant ja en el Top 4 
que es disputarà el 19 i 20 de maig 
a Vilamajor, el municipi de l’equip 

que ha quedat primer del Grup 
A. La Salle Iste ha acabat primera 
empatada a 36 punts amb el Cor-
nellà, que ha quedat en segon lloc 
perquè va perdre els dos partits 
de la fase regular contra les lasal.
lianes. 
La Salle Iste jugarà la semifinal del 
Top 4 contra el Granollers, el se-
gon del Grup A, mentre que el Vi-
lamajor, l’amfitrió que no ha per-
dut cap partit fins ara, s’enfrontarà 
al Cornellà. “Som conscients que 
no serà gens fàcil, però anirem a 
jugar el millor possible, a veure 
què passa”, ha dit Hoyos.

El Top 4 es disputarà el 19 i 20 de maig a Vilamajor

hANDBoL fEMENÍ. PrIMErA CAtALANA

La Salle iste jugarà amb 
el granollers la semifinal

> L’EF Montcada, el millor a casa a la segona volta
L’equip femení de l’EF Montcada ha estat el millor equip de la segona vol-
ta a casa al Grup Segon de Primera Divisió, amb 13 victòries i un empat. 
Les noies d’Antonio Moya van jugar el darrer matx davant la seva afició el 
dia 13 contra el CE Sabadell, a qui van superar per 3-1 en un partit que 
van controlar des del principi. A falta d’una jornada perquè acabi la com-
petició, l’Escola es troba a la tercera posició amb 67 punts. L’últim partit el 
jugarà al camp de La Planada de Sabadell. “Un 10 per a les jugadores”, 
ha dit l’entrenador  | sA   

Sílvia Alquézar | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

Pablo Camarero ja no és el tècnic de La Salle
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Els esports també hi seran pre-
sents a la Festa Major de Mont-
cada i Reixac, que se celebrarà 
entre el 25 i el 28 de maig. L’Espai 
Poblet acollirà el dia 25 a partir 
de les 21.30h una pantalla gegant 
per veure la final de la Copa del 
Rei, entre el Barça i el Bilbao.
Ja al dia següent, els protagonis-
tes seran els escacs, amb diverses 
propostes de la UE Montcada. 
Al carrer Major, d’11 a 14h, hi 
haurà un torneig de partides rà-
pides per a tothom. El club tam-
bé instal·larà un tauler gegant 
per jugar a tamany natural al 
matí i a la tarda.

Atletisme. Una tradició a la Fes-
ta Major el diumenge al matí és 
la Milla Urbana, organitzada 
per la Joventut Atlètica Montca-
da ( JAM) en col·laboració amb 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME). Les curses, que 
es disputaran a la rambla dels 
Països Catalans, començaran  a 
partir de les 10h. Les inscripcions 
es poden fer fins al 24 de maig a 
través de l’adreça www.jammontca-
da.com o bé de forma presencial el 
22 de maig, de 17.30h a 20h, i el 
dia 23, de 19.30h a 20h, a les pis-
tes d’atletisme situades a la Ferre-
ria. La inscripció es tancarà quan 
s’arribi als 600 participants.

També hi haurà escacs i la setena edició de la Milla Urbana

Sílvia Alquézar | Redacció

fEStA MAJor

La final de la Copa del 
rei, en pantalla gegant
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> El Barça passa a semifinals de la Lliga indoor
L’FC Barcelona ja està a les semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Indo-
or, després de superar l’Sporting de Gijón per 14 a 8 als quarts de final dis-
putats al pavelló Miquel Poblet el passat 4 de maig. L’equipament no es va 
omplir com d’altres vegades que s’han organitzat aquest tipus de partits de 
veterans, però els assistents van gaudir de la pluja de gols dels dos equips, 
veient de prop exestrelles blaugrana com Sergi Barjuán, Santi Ezquerro, 
Luis Milla o Antoni Pinilla. A la foto, el Barça amb l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, Marc Rodríguez, tots dos del PSC | RJ   

La pedalada popular, organitzada per la Diputació de Barcelona, es va fer el 6 de maig

CICLotUrISME 

La desena edició de la bicicletada pel 
Besòs aplega prop de 1.500 ciclistes

Prop de 1.500 ciclistes de totes les 
edats van participar el 6 de maig a 
la desena edició de la Bicicletada 
popular per la llera del Besòs, or-
ganitzada per la Diputació de Bar-
celona. El recorregut va començar 
a Granollers i va passar per Mont-
cada a les 10.30h on, a l’alçada 
del pont de la Roca, els ciclistes 
montcadencs es van incorporar a 
la sortida. El final estava situat a 
la desembocadura del riu, a Sant 
Adrià, després de 24 quilòmetres 
per als participants que la van fer 
des del principi. L’objectiu de la 
iniciativa és promoure l’esport i 
gaudir d’un espai recuperat com 
la llera del Besòs.

Sílvia Alquézar  | Montcada

Alguns dels participants agafant un avituallament al punt de trobada situat a Montcada
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El Multiópticas 
acaba cinquè

El Multiópticas Isis A ha acabat 
cinquè a la fase regular de la Lliga 
Nacional, amb 10 punts. L’equip, 
que ha tingut opcions fins al final 
per jugar el play-off pel títol, ha 
sumat 5 victòries i 9 derrotes en 
una temporada marcada sobretot 
per les lesions que no han permès 
gaudir de tota la plantilla en molts 
partits. A l’última jornada, el 6 de 
maig, els locals van perdre contra 
el Vallparadís per 10-22 en un matx 
molt especial perquè va ser l’últim 
a la banqueta de Dani Vidaña, qui 
ha decidit deixar de ser el tècnic 
local. “Ha estat l’entrenador de 
l’equip que va néixer al Miró i 
que ha crescut guanyant lligues 
júnior i de Segona Divisió”, ha 
manifestat David Rúa, tècnic del 
Multiòpticas B i que serà el seu 
substitut a la banqueta local. 

Sílvia Alquézar | Redacció

> El ‘perico d’or’, per al davanter Álvaro Vázquez
El jove davanter Álvaro Vázquez ha guanyat el premi ‘Perico d’or’ d’aquesta 
temporada que atorga la Penya Blanc-i-blava de Montcada. El lliurament 
del guardó es va fer el 15 de maig a la seu de l’entitat en un acte que va 
comptar amb l’assistència del premiat i representants del club barceloní, a 
més dels responsables de la Penya i del regidor d’Esports, Marc Rodríguez 
(PSC).   “Estem contents perquè és jove, del planter i català i creiem que 
és un exemple per a tots els infants”, va dir el president, David Gerbolés, 
qui considera que Vázquez pot ser el nou Raúl Tamudo  | sA   
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L’equip montcadenc va quedar en primera posició en totes les modalitats disputades

BALL ESPortIU

Endansa es proclama campió 
català de clubs a l’Hospitalet

Endansa s’ha proclamat campió de 
Catalunya de clubs, en el torneig 
disputat el 6 de maig a l’Hospitalet 
de l’Infant. L’equip format per 
Ester Marro, Wences Artuñe-
do, Carles Cirera i Eva Nieto va 
quedar primer en totes les moda-
litats. Els entrenadors són Masha 
Turlupova i Nicolàs Gràcia. Pel 
que fa al Trofeu de Manresa, cal 
destacar la primera posició de les 
parelles Noelia Sarabia i Marc 
Bisbal en adult 1C i Ester Marro 

i Wences Artuñedo en sènior 1B. 
D’altra banda, David Jordan i Ne-
rea González van ser els segons 
en júnior E, mentre que Míriam 
de Saint Germain i Enric Trias i 
Anna Martínez i Francesc Fernán-
dez van acabar en tercer lloc.
D’altra banda, Cirera-Nieto van 
ser els segons al torneig internacio-
nal de Cerdanya i al de Cambrils, 
on també van quedar primers 
en rumba bolero i pas doble. La 
parella participarà al Campionat 
d’Espanya de llatins. 

Sílvia Alquézar  |  Redacció

MArxA A PEU A MoNtSErrAt

La XXVIII edició de la Marxa 
a peu a Montserrat –organitza-
da pel Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim– es va des-
envolupar sense incidents i amb 
bon ritme, sent la més ràpida de 
la seva història. 
La Marxa es va fer entre els dies 
5 i 6 de maig i va comptar amb 
prop de 380 participants, dels 
quals van completar els 54 qui-

lòmetres del recorregut al voltant 
de 350. La sortida, des de l’escola 
La Salle, va aplegar nombroses 
persones per diversos carrers de 
la ciutat per acomiadar els cami-
nants. 
Els participants que van assolir 
la seva fita van arribar a dalt de 
l’emblemàtica muntanya cansats, 
però amb cara de satisfacció des-
prés d’haver estat caminant més 
de 13 hores seguides.  

Pilar Abián  | Montserrat

El Màster femení no va poder en cap moment amb el Gavà al pavelló Miquel Poblet

hANDBoL. LA SALLE

Els dos veterans perden 
l’anada de semifinals 

Els dos equips Màsters de La Sa-
lle han perdut el partit  d’anada 
de les semifinals de la Lliga Ca-
talana, disputades entre el 12 i 
13 de maig. El conjunt masculí 
va caure contra el Sant Quirze 
per 24-28 en una mala primera 
part dels montcadencs (9-19). 
A la represa, van fer la gran re-
muntada deixant l’eliminatòria 

oberta, tot i que la plantilla és 
conscient que serà complicat. 
Per la seva banda, el Màster fe-
mení, amb baixes importants, 
va perdre contra el Gavà per 14-
21 en un partit intens en què el 
rival sempre va anar per davant. 
“Les possibilitats de superar 
l’eliminatòria són escasses”, 
ha reconegut el tècnic, Antonio 
Muñoz. 

La 28a edició ha estat 
la més ràpida de totes 
La caminada d’El Cim es va fer entre els dies 5 i 6 de maig

Alguns participants celebren l’arribada a Montserrat després de 54 quilòmetres a peu

Sílvia Alquézar  | Redacció 

ambdós equips han de remuntar els resultats obtinguts a domicili
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L’equip guanyador, al campionat de Catalunya

BÀSQUEt

Als sèniors només 
els queda disputar 
l’última jornada

Als equips sèniors de bàsquet 
que juguen el Campionat Te-
rritorial només els queda una 
jornada perquè acabi la compe-
tició. L’Elvira-La Salle i el CEB 
Can Sant Joan Mama Mandawa 
són a la setena i a l’última posi-
ció amb 15 i 2 triomfs, respec-
tivament, al Grup Cinquè. Per 
la seva banda, l’Elvira B és el 
quart classificat amb 19 victòries 
al Grup Segon, mentre que el 
CEB Can Sant Joan Montseny 
és l’onzè amb 12. 
A l’última jornada disputada, 
l’Elvira A va vèncer a la pista 
del Santa Perpètua per 48 a 59 
i el Mama Mandawa va caure 
derrotat per 68 a 58 a Llavane-
res. Pel que fa a l’Elvira B, es va 
imposar al Sarrià per 49 a 37 i 
el B. Montseny va perdre a casa 
davant del Sant Joan de Mata 
per 55-6.

Sílvia Alquézar | Redacció

> El Can Cuiàs s’ho juga tot en la recta final
Als equips sèniors de bàsquet al Cam-
pionat Territorial només els queda una 
jornada perquè acabi la competició. 
L’Elvira-La Salle i el CEB Can Sant 
Joan Mama Mandawa són a la setena 
i a l’última posició amb 15 i 2 triomfs, 
respectivament, al Grup Cinquè. Per la 
seva banda, l’Elvira B és el quart clas-
sificat amb 19 victòries al Grup Segon, 
mentre que el CEB Can Sant Joan 
Montseny és l’onzè amb 12. A l’última 
jornada disputada, l’Elvira A va vèncer 
a la pista del Santa Perpètua per 48 a 
59 i el Mama Mandawa va caure derrotat per 68 a 58 a Llavaneres. Pel 
que fa a l’Elvira B, es va imposar al Sarrià per 49 a 37 i el B. Montseny va 
perdre a casa davant del Sant Joan de Mata per 55-64  | sA 
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El Club Shi-kan Montcada guanya 
13 medalles al Campionat català 

KArAtE

La competició es va fer el passat 6 de maig al pavelló Miquel poblet, que es va omplir de gom a gom

El Shi-kan Montcada ha fet 
un excel·lent paper al Cam-
pionat de Catalunya de ka-
rate, disputat el 6 de maig al 
pavelló Miquel Poblet, ple 
de gom a gom durant tot el 
matí. El club va aconseguir 
set medalles d’or, dues de 
plata i 4 de bronze al torneig 
català entre les categories 
aleví i juvenil. En combat, 
van ser primers els juveni-
ls Marta Cano (A-40kg), 
Juan Ignacio Cornudella 
(A -45kg), María Arroyo (A 
+47kg) i María Martínez (B 
-47Kg) i els cadets Jesús Cor-
nudella (A -65kg), Eric Puig 
(B -55kg) i Francesc Car-
vajal (B -65kg). També en 
combat, els karateques lo-
cals Alberto Sánchez (juvenil 
A +55kg) i Alba Teruel (ca-

det A -45kg) van obtenir el 
guardó de plata. En tercera 
posició, van acabar la cadet 
Cristina Camón, la infantil 
femení Marwa Khella i el 
juvenil masculí Guillem Ca-

món, tots dos en la moda-
litat de kata. “Els resultats 
són bons i també volem 
destacar la implicació de 
la gent del club”, va indi-
car el tècnic, Miguel Franco. 

D’altra banda, el Shi-kan or-
ganitza el dia 20 al pavelló 
una exhibició a càrrec de les 
diferents escoles locals on el 
club imparteix classes en ho-
rari extraescolar.

Sílvia Alquézar | Redacció

El pavelló Miquel Poblet es va omplir de gom a gom durant el matí del dia 6 per acollir el Campionat de Catalunya

NAtACIÓ

Set nedadors locals, a 
la final de Catalunya

Set nedadors de l’EN 
Montcada s’han classificat 
per a la final nacional de 
natació dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya, 
que es disputarà a Ampos-
ta el 19 de maig. Es tracta 
dels alevins Claudia Ga-
rrote (papallona) i Marc 
Grau (lliure), els infantils 
Marc Ribas (lliure) i Da-
niel Gonzalo (braça i pa-
pallona) i de les cadets Mi-
reia Prats (lliure i braça), 
Alba Molina (braça) i Eva 
Coy (papallona).  

Territorial. El club va obte-
nir bons resultats al cam-
pionat de Barcelona, el dia 
5 a l’Hospitalet. En primer 
lloc van acabar les cadets 
Mireia Prats (100m crol i 
braça) i Eva Coy (100m 
papallona). En segona po-
sició van entrar la cadet 
Alba Molina (100m braça) 
i l’aleví Glaudia Garrote 
(50m papallona). En tercer 
lloc van finalitzar l’aleví 
Marc Grau (50m lliures) 
i els infantils Marc Ribas 
(100m crol) i Daniel Gon-
zalo (100m papallona).

La competició serà el 19 de maig a amposta

Sílvia Alquézar | Redacció
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> Campionat infantil de la UE Montcada
La UE Montcada va organitzar el 12 de maig un torneig 
infantil al pavelló Miquel Poblet, al qual va participar una 
vintena de jugadors, la majoria del club montcadenc. Els 
guanyadors van ser Quim Martín –a la dreta de la foto– en la 
categoria S-12 i Adan Sierra al grup de S-8  | sA   

El montcadenc Javier Se-
rrano, de 13 anys, s’ha pro-
clamat campió d’Espanya 
de jiu jitsu en duo kata a la 
categoria cadet, disputat el 
5 de maig a Madrid. D’altra 
banda, el seu germà Eric, de 
9 anys, també ha guanyat la 
medalla d’or al Campionat 
Nacional en duo kata.

Sílvia Alquézar | Redacció

JIU JItSU

Els germans Eric i Javier Serrano, amb les medalles aconseguides a Madrid
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Javi Serrano, campió estatal
El seu germà Eric va ser primer al Campionat Nacional en categoria benjamí

Set nedadors de l’EN Montcada s’han classificat per a la final nacional
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fUtBoL SALA

El Turó aleví 
obté el sector 

L’equip aleví de futbol 
sala de l’escola El Turó ha 
quedat campió del sector 
intercomarcal, sent l’únic 
conjunt local que s’ha clas-
sificat per als campionats 
territorials, amb data i 
seu encara per determinar 
en el moment de tancar 
aquesta edició. Tots els 
partits es van jugar el 12 
de maig.

Sílvia Alquézar | Redacció

En venda. T Se vende. iPhone 4 16GB 
de Apple. Color negro. Nuevo. Sin estre-
nar. Libre (aunque incluye tarjeta Movis-
tar). Precio: 400 euros. Tel. 935 641 181.
nou grup. Amics del Vallès. Si tienes de 
40 a 55 años, amplia tu grupo de ami-
gos. Tel. 637 782 118.
Se alquila. Furgoneta Renault Traffic 
en muy buen estado, con baca, por 300 
euros al mes, incluidos el seguro, las 
revisiones, etc. Posibilidad de alquiler 
diario. Interesados llamar la teléfono 932 
788 485.
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. Tel. 678 329 541.

anuncis gratuïts                  
Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.cat
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L’iME manté les propostes que 
van tenir bona acollida el 2011

ACtIVItAtS D’EStIU

L’única novetat al programa és la incorporació al taller de ball del kizomba, un gènere originari d’angola

Donada l’actual conjuntura 
econòmica, l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure 
(IME) ha decidit ofertar 
les activitats d’estiu que la 
temporada passada van te-
nir una bona acollida. Així, 
es mantenen els tallers de 
hip-hop, balls en línia, roda 
casino, dansa oriental, salsa 
i batxata, a més de les clas-
ses de tai-txí i ioga. L’IME 
també dóna continuïtat al 
3x3 de bàsquet a Can Sant 
Joan i al 3x3 de futbol a 
Montcada Centre. La Re-
gidoria d’Esports manté les 
propostes als mateixos equi-
paments que l’any passat: la 
Casa de la Vila, el Kursaal 
i la Zona Esportiva Centre. 
L’única novetat en la pro-
gramació és la incorporació 

al taller de ball i salsa del ki-
zomba, un gènere originari 
d’Angola.

Altres propostes. El progra-
ma també inclou altres actes 
que ja són tot un clàssic en 
el calendari com la jornada 

solidària a favor de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple, el 
Campionat de Natació Vila 
de Montcada i la marató 
d’spinning. Les inscripcions 
començaran el 21 de maig 
a les oficines de l’IME. El 
mateix dia també s’obre el 

període per fer-se els abona-
ments per a la piscina d’estiu 
del carrer Bonavista. El de-
partament municipal també 
organitza el Casal Esportiu i 
el Campus de futbol Carles 
Rexach, la inscripció per als 
quals finalitzava el dia 17.

Sílvia Alquézar | Redacció

El 3x3 de futbol al carrer davant del pavelló és una de les activitats que l’IME manté en les propostes d’estiu
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JoCS ESCoLArS

La cloenda serà el dia 2 
al parc de la Llacuna

El parc de la Llacuna aco-
llirà el pròxim 2 de juny la 
cloenda dels Jocs Escolars, 
adreçada als infants que 
han participat aquesta tem-
porada en algunes de les 
competicions als centres 
educatius. Els esportistes 
es concentraran a les 9.45h 
a Mas Duran i, a les 10h, 
començaran la tradicional 

desfilada i el lliurament de 
premis. D’11 a 14h hi haurà 
jocs d’esbarjo per a tothom 
com ara inflables, un cir-
cuit de bicicletes, una zona 
multilúdica, jocs populars i 
un camp de futbol.
Per acabar la jornada tam-
bé s’ha previst el dinar de 
germanor, dirigit als par-
ticipants als Jocs Escolars 
amb inscripció prèvia. 

La festa inclou el lliurament de premis als guanyadors

Sílvia Alquézar | Redacció

Laura Martínez, del club 
de gimnàstica rítmica de 
La Unió, ha guanyat la 
medalla de plata a la se-
gona edició del Trofeu 
Espiral de colors, disputat 
el 12 de maig. La gimnas-
ta participarà el dia 19 al 
Campionat Territorial de 
Barcelona, que tindrà lloc a 
Sabadell. D’altra banda, La 
Unió també va quedar en 
segona posició a les catego-
ries prebenjamí i benjamí 
en la modalitat de conjunts 
al Trofeu Escola Llor, que 
es va fer el dia 13.

Laura Martínez guanya la medalla 
de plata al trofeu Espiral de colors 

gIMNÀStICA rÍtMICA

El club de La Unió també va obtenir dos argents al Trofeu de l’Escola Llor en la modalitat d’equips

Laura Martínez durant un moment de la seva participació al Trofeu Espiral de colors, on va acabar en segona posició
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Sílvia Alquézar | Redacció

> El Mitja Costa i el Sagrat Cor, de festa
Les escoles Reixac i Sagrat 
Cor van celebrar el cap de 
setmana del 12 i 13 de maig 
les jornades esportives, amb 
una gran afluència de públic. 
Al col·legi de Terra Nostra hi 
va haver com a novetat un 
circuit d’esports d’aventura 
amb tirolina i rocòdrom –a la 
foto de la dreta– a càrrec del 
Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV), a més d’exhibi-
cions de ball, karate i partits. 
D’altra banda, l’escola Sagrat 
Cor va organitzar diverses activitats al pati del col·legi La Salle 
com inflables, tallers, partits, un circuit amb patinets i un espai 
d’experimentació –a la foto inferior | sA 
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> Uns 300 alumnes a la Trobada CEVoS
Uns 300 alumnes de sisè de primària de set escoles de Mont-
cada, Cerdanyola i Ripollet van participar el 10 de maig a la jor-
nada esportiva que el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud 
al Parc de la Llacuna. Els infants van gaudir amb diverses activi-
tats lúdicoesportives. De Montcada, van prendre part les escoles 
Turó, Sagrat Cor, Font Freda i Mitja Costa  | sA 
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fUtBoL. JUVENIL CD MoNtCADA

El benjamí A cau als penals

El benjamí A de l’FS Mont-
cada ha dit adéu a la tem-
porada després de quedar 
eliminat a les semifinals del 
Campionat de Catalunya 
davant de l’Esparraguera. 
El partit va acabar amb em-
pat a 5, amb un gol del rival 
al darrer segon. A la tanda 
de penals, el resultat va ser 
de 2-3. “És injust perquè 
vam jugar millor”, va in-
dicar el tècnic, Jon Serrano, 
qui ha lloat la plantilla.

fUtBoL SALA. fS MoNtCADA

L’equip va perdre la semifinal del Campionat de Catalunya amb l’Esparraguera

El benjamí A de l’FS Montcada va quedar eliminat a la tanda dels penals
m
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El juvenil del CD Mont-
cada ha perdut la catego-
ria de Preferent a manca 
d’una jornada perquè aca-
bi la competició. Els verds 
es troben a la penúltima 
posició amb 30 punts, a 4 
de diferència del Bisbalenc, 
que és el quart per la cua i 
ja no baixaria. La victòria 
al camp del Vilassar, el 

quart, per 1-2 fa dos par-
tits va obrir una porta cap 
a la permanència que va 
quedar esvaïda el dia 12 a 
casa davant del Mataró, el 
tercer, amb qui va perdre 
per 1-2. El club lamenta la 
pèrdua de la categoria asso-
lida la temporada passada 
i avança que farà un equip 
per tornar a Preferent | sA 

Confirmat el descens
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’aleví A es jugarà el lideratge a casa

L’equip aleví A de l’EF 
Montcada té un partit molt 
important el 19 de maig a 
l’estadi de la Ferreria, ja que 
està en joc el lideratge al 
Grup 12 de Tercera Divisió. 
L’Escola rebrà la visita del 
Sabadell Nord, el primer 
classificat amb 74 punts, un 
més que el Montcada, a la 
segona posició. L’aleví A 
està fent una gran tempo-
rada, ja que ha marcat 229 
gols i només n’ha encaixat 
38. Als dos últims partits, 
va guanyar el Ripollet B 
per 12-2 i el Cercle Sabade-
llès per 1-2.

Sílvia Alquézar | Redacció

fUtBoL. Ef MoNtCADA

L’equip rebrà a l’estadi el dia 19 la visita del primer, el Sabadell Nord, amb un punt més que els montcadencs
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L’infantil masculí de La Sa-
lle ha acabat la segona fase 
de la lliga de Primera Cata-
lana com a tercer del Grup 
B amb 22 punts, empatat 
amb l’OAR Gràcia. En ser el 
millor tercer, s’ha classificat 
per disputar l’eliminatòria 
prèvia per al Top 4. El seu 
rival és el Sant Cugat A, 
amb l’anada a casa el dia 
19. D’altra banda, el cadet 
femení ha passat als quarts 
de la Copa Catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció

hANDBoL. LA SALLE

L’infantil masculí lluitarà per disputar el Top 4 de Primera Catalana
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Els verds ja no tenen cap opció a falta d’un partit

BÀSQUEt. ELVIrA-LA SALLE

El sots-21 es classifica 
en la tercera posició

El sots-21 de l’Elvira-La Salle 
ha acabat la lliga en tercera 
posició al Grup Tercer del 
Nivell B, amb 19 victòries 
i només 5 derrotes, empatat 
amb el segon, el Martore-
lles. L’equip ha començat a 
jugar ara la Copa Federa-
ció, on ha aconseguit ja un 
triomf davant del Diagonal 
per 76 a 87. D’altra banda, el 
júnior podria acabar segon 
al Grup Segon del Nivell C, 
a manca d’una jornada per-
què acabi la lliga | sA El sots-21 de l’Elvira ha acabat tercer

L’equip mini A del Valen-
tine s’ha proclamat campió 
del Grup Quart del Nivell 
B-1 a falta de tres jornades 
perquè acabi la lliga. El 
conjunt, entrenat per Marc 
Amenós, és el primer amb 
14 victòries i cap derrota. 
Als dos últims matxs, els 
nois van guanyar el Tona 
per 38 a 69 i el Manlleu per 
un contundent 120 a 70. 
Després de ser campions, 
l’objectiu de la plantilla és 
acabar imbatuts.

El mini A, campió del nivell B-1

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUEt. VALENtINE

L’equip de Marc amenós ha aconseguit el títol a falta de tres partits per al final

El mini A ha quedat campió del seu grup i ara lluita per mantenir-se invicte
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El júnior pot finalitzar al segon lloc al Nivell C
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El CD Montcada ha perdut la categoria de Preferent, assolida l’any passat

El torneig serà 
el 19 de maig

BÀSQUEt. CEB CSJ

El CEB Can Sant Joan or-
ganitza el 19 de maig les 
seves jornades esportives 
amb diversos partits de 
bàsquet que jugaran els 
equips de l’entitat contra 
uns rivals convidats pel 
club. Al matí es disputa-
ran els enfrontaments dels 
conjunts mini, preinfantil 
femení i infantil femení 
i, a la tarda, serà el torn 
del júnior, el sènior B i el 
sènior femení. Els partits 
tindran lloc a les pistes de 
l’escola El Viver.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’infantil masculí acaba tercer
L’equip s’ha classificat per jugar l’eliminatòria prèvia per al Top 4 de primera

L’aleví A de l’EF Montcada es va imposar al Ripollet B per un contundent 12-2 a l’estadi de la Ferreria



Antonio Cabañero
Tornar a ‘las Barricadas’.  Als seus 73 anys i després d’una llarga trajectòria de lluita sindi-
cal, política i veïnal, Antonio Cabañero veu amb indignació com s’estan perdent les conquestes 
socials  que tantes vides, temps i sacrifici va costar aconseguir. Per això, ell i molts altres vete-
rans de lluites passades han tornat a la primera fila de les mobilitzacions, estimulats per l’esclat 
del moviment 15-M que ara fa un any va posar sobre la taula les injustícies del sistema actual. 
S’autoanomenen ‘iaoioflautes’ per solidaritat amb els components més joves del moviment que 
un sector de la premsa va catalogar despectivament com a ‘perroflautes’. Cabañero és originari 
de Quintanar del Rei, un poble de Conca d’on el seu pare, defensor de la República, va ser 
desterrat . Viu a la Ribera des de l’any 1968, té dues filles i tres néts, i va treballar durant quaran-
ta anys com a encofrador a les obres de la Sagrada Família. 

“Lluito per deixar un món 
més just als meus néts”

se sent identificat amb l’etiqueta 
de ‘iaioflauta’?
No m’importa que ens anomenin 
així. Som la gent gran que als anys 
seixanta i setanta ens vam mobilit-
zar per aconseguir millores que ara 
estem perdent. M’identifico amb els 
indignats –jo també vaig estar a la 
plaça Catalunya fa un any– i amb 
qualsevol moviment que denunciï 
les injustícies del sistema. Lluito per 
deixar un món més just als meus 
néts. La joventut creu que la societat 
del benestar ha existit sempre i ha 
de saber que no és així. Els treballa-
dors hem de lluitar des que neixem 
fins que morim. Molta gent està dor-
mida i li sembla que aquesta guerra 
no és la seva, però sí que ho és.  
Es considera un ‘antisistema’?
Alguns mitjans de comunicació do-
nen una imatge deformada de la 
gent crítica amb el model econòmic 
actual. La paraula ‘antisistema’ està 
associada a la violència i al terroris-

me, quan l’autèntica violència és la 
que exerceix el sistema quan fa fora 
una família de casa seva o tanca 
quiròfans mentre hi ha gent en una 
llista d’espera.
Quin és l’origen del problema al 
seu parer?
Els governs no es preocupen per 
la gent i han donat carta blanca als 
bancs, que han abusat de la con-
fiança dels seus clients i els han 
pres els estalvis de tota una vida i, 
en alguns casos, el sostre. El poder 
polític ja no representa els ciutadans 
sinó els interessos de les multinacio-
nals i la banca. A nivell europeu, el 
Banc Mundial és qui està dictant les 
decisions que han de prendre els 
governants dels països i, si no fan 
cas, només han de mirar cap a Itàlia 
o Grècia, en mans de tecnòcrates 
escollits a dit. La perspectiva és cada 
vegada més negra i, tal com ho veig, 
l’única sortida és la lluita col·lectiva.
Vostè ha comprovat que funciona.

I tant que funciona ! Vaig venir a viure 
a la Ribera l’any 1968. El barri sen-
cer estava sense asfaltar i ningú se’n 
volia fer càrrec. Tot era pols i, quan 
plovia, un fangar. Després de la mort 
de Franco, amb la legalització dels 
partits polítics i dels mecanismes de 
participació democràtica, vam co-
mençar la lluita per reivindicar que el 
barri tingués unes condicions dignes. 
I es van aconseguir moltes coses.

Per què va venir a Catalunya? 
Vaig venir a buscar feina al 1961.
Aquí hi vivien el meu germà i uns 
oncles. Vaig entrar com a encofra-
dor ferrerista a les obres de la Sa-

grada Família –que conec com el 
palmell de la meva mà. Ja alesho-
res no suportava les injustícies. Una 
cosa que em va indignar molt és 
que a les dones que treballaven al 
temple no se’ls aplicava el conveni i 
cobraven molt per sota dels homes. 
Alguns companys em van arribar a 
criticar per defensar-les tant, però 
jo n’estic orgullós. Van ser anys 
molt intensos.
Quin paper ha jugat la figura del 
seu pare en la seva ideologia?
Ell va ser president de la UGT al seu 
poble, Quintanar del Rey, i va lluitar 
al front de Madrid. Després de la 
guerra el van detenir acusat de ser 
comunista i el van empresonar du-
rant 6 anys. Al 1946 el van indultar, 
però li van prohibir tornar al seu po-
ble. Vam anar a viure a un municipi 
d’Albacete, Villalgordo del Júcar, on 
el meu pare va deixar un testimoni 
de bondat, guanyant-se el respec-
te de tot el poble, fins i tot dels fills 

dels falangistes. Era un gran orador i 
feia pensar a la gent. El seu exemple 
m’ha marcat molt. 
Com veu el futur de la lluita ciuta-
dana un any després del 15-M?
Els joves són els que han de mante-
nir viu aquest moviment i continuar 
organitzant-se perquè els podero-
sos no es creguin que poden actuar 
impunement. Nosaltres, la gent 
gran, estarem al seu costat. Penso 
que és important no desesperar-se. 
És cert que hi ha molts fronts oberts 
i moltes batalles a emprendre, però 
també hem de valorar que s’estan 
aconseguint coses. Una de les fites 
dels indignats ha estat aturar molts 
desnonaments i impulsar una ILP a 
favor de la dació. En alguns munici-
pis, com Montornès del Vallès, s’ha 
aconseguit recuperar les urgències 
nocturnes. Hem de seguir lluitant 
perquè no es desmantelli la segu-
retat social i la sanitat no acabi en 
mans de les empreses privades.

“L’autèntica violència 
és la que exerceix el 
sistema quan fa fora 
una família de casa 
seva o tanca quiròfans”

Activista social

A títol personal
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