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SUpORT MUNICIpAL
L’alcaldessa, la regidora d’Educació i altres edils del 
consistori van assistir el 30 de maig a la protesta 
convocada davant la Delegació d’Ensenyament 

El mateix dia es va fer una trobada entre representants municipals i membres de la Conselleria en què es va reiterar que el centre és prioritari

La plataforma pel nou institut es manifesta 
a les portes de la Delegació d’Ensenyament

LES mobILItzACIonS ContInuEn

Al voltant de 150 d’alumnes de 
l’INS Montserrat Miró acom
panyats de membres de l’AMPA 
del centre es van manifestar el 
30 de maig davant de la Dele
gació d’Ensenyament a Saba
dell  en una acció convocada 
per la Plataforma per la cons
trucció del nou institut. L’acte 
reivindicatiu va comptar amb 
el suport de l’alcaldessa, Maria 
Elena Pérez (PSC) i de la regi
dora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), que hores després, amb 
el primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma (CiU), es van reunir 
al Departament d’Ensenyament 
amb Jordi Roig, director general 
de Centres Públics, i Joan Lluís 
Baulenas, director de Serveis 
Territorials d’Ensenyament al 
Vallès Occidental. En aquesta 
trobada, a la qual inicialment 
també havia d’assistir la conse
llera, Irene Rigau, els represen
tants de la Generalitat van cons
tatar que el nou institut continua 
sent prioritari dintre del catàleg 
previst per la Generalitat per a 
aquest mandat.

Treball en comú. Els representants 
de l’Ajuntament van plantejar la 
possibilitat de fer la construcció 
del centre per fases, una alter
nativa que facilitaria la inver
sió econòmica i la construcció 
de l’equipament a mig termini. 
Segons fonts municipals, la Ge
neralitat, tot i reiterar la proble
màtica econòmica existent, s’ha 
compromès a estudiar la pro

posta. “Avui s’han reafirmat 
encara més les posicions de 
col·laboració entre ambdues 
administracions i hem acor-
dat continuar treballant per 
fer realitat el projecte”, va dir 
l’alcaldessa en sortir de la reunió. 
A la trobada l’Ajuntament tam
bé va demanar a la Generalitat 
que recepcioni definitivament el 
solar ofert per a la construcció 
del centre, a les antigues pistes 
d’atletisme del Pla d’en Coll. 
Les obres de l’equipament, pres
supostat en 5’8 milions d’euros, 
s’havien d’haver iniciat al set
embre passat però, tot i estar 
adjudicades, es van ajornar per 
motius econòmics.

Pilar Abián | Sabadell

L’Ajuntament proposa 
que la construcció es 
pressuposti per fases

Els estudiants van reivindicar la construcció del nou institut a les portes de la Delegació d’Ensenyament a Sabadell fins a on es van desplaçar en tren acompanyats per un grup de pares i mares
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 L’AMPA no ha parat de fer accions reivindicatives en els darrers mesos
Des que ha començat l’any, l’AMPA de l’INS Montse-
rrat Miró ha programat diferents accions per cons-
cienciar la població i el govern de la Generalitat sobre 
la necessitat de construir un nou institut argumen-
tant que l’actual presenta moltes mancances i és un 
dels centres amb pitjors condicions estructurals i de 
salubritat de tot Catalunya. La primera es va fer un 
dia festiu, el diumenge 12 de febrer, i va inclou re ac-
tivitats lúdiques i visites guiades al centre per consta-
tar l’estat de deteriorament en què es troba. Durant 
la matinal es van recollir més de 200 signatures de 
suport a la demanda del nou edifici. El 13 de març, 
una vetllada amb esports i xerrades informatives va 
tornar a incentivar les mobilitzacions, que van conti-
nuar el 30 de març amb una cercavila reivindicativa 
pels carrers del municipi. El 19 de maig l’institut va 
acollir una nova trobada lúdico-festiva organitzada 
per la Plataforma que reclama el nou equipament. 

L’última acció va ser la manifestació feta el passat 30 
de maig davant la Delegació d’Ensenyament a Saba-
dell. “Aquesta és una manifestació pacífica i només 
volíem dir-li personalment al director de Serveis Te-
rritorials, Joan Lluís Baulenas, que esperem que el 
projecte s’inclogui en els pressupostos de la Gene-
ralitat del 2013”, va dir el president de l’AMPA, Àlex 
Capdevila, en resposta a la negativa  del representant 
de la Generalitat a rebre la delegació municipal for-
mada per dos representants de l’associació de ma-
res i pares, l’alcaldessa i la regidora d’Educació. No 
obstant això, les demandes de la Plataforma pel nou 
institut es van registrar per escrit instant Baulenes 
a donar-hi resposta. La petició del col·lectiu compta 
amb el suport del Ple municipal que, al tancament 
d’aquesta edició, havia d’aprovar una moció conjun-
ta de tots els grups reclamant a la Generalitat una 
data d’inici de les obres | PA
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Notícies CONTAMINACIÓ
La Plataforma Antiincineració 
presenta a la regidora de Medi 
Ambient les seves queixes

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
Marta Aguilar (ERC) demana 
al govern local l’estat real 
de les arques municipals

pàg. 9

SERVEIS SoCIALS

Montcada estrena un espai per acostar 
la justícia a la població més vulnerable

Montcada i Reixac acull des de 
final de maig un dels 10 nous 
punts del Servei d’Orientació Ju
rídica (SOJ) que la Diputació de 
Barcelona ha implementat per tota 
la seva demarcació. El SOJ local 
rep el suport del Col·legi d’Ad
vocats de Sabadell i funciona a la 
Casa de la Vila tots els dimarts, de 
17 a 20h. L’objectiu d’aquest espai 
és acostar la justícia a la ciutadania 
més desafavorida i proporcionar 
un primer consell gratuït sobre 
aspectes jurídics relacionats amb 
l’habitatge, les hipoteques, els drets 
de família o afers d’estrangeria. Se
gons han explicat els impulsors del 
servei, l’actual context econòmic 
de crisi ha provocat un increment 
de les consultes i demandes en 
aquests àmbits. 
El SOJ atén la població de Mont
cada i Reixac, Cerdanyola, Ripo
llet i Santa Perpètua de Mogoda i 
per anarhi, els interessats han de 
demanar cita prèvia a través dels 
Serveis Socials de la seva localitat.

Objectius. “El SOJ ha de ser àgil, 
útil, pròxim a la ciutadania i ha 
de protegir les persones per evi-

tar que la seva situació derivi en 
un cas més greu”, va explicar el 
diputat de Benestar Social de la 
Diputació, Josep Oliva, durant 
la presentació del servei, el 22 de 
maig. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), va destacar la volun
tat de cooperació de les adminis
tracions per ajudar les persones 
més desafavorides: “El nostre 
objectiu –va expressar l’edil– és 
fomentar les polítiques socials 
i aquest servei n’és una mostra 
més”. La regidora de Serveis Soci
als, M. Carmen González (CiU), 
va confirmar l’increment de con
sultes arran la crisi: “Cada vega-
da hi ha més afectats per temes 
relacionats amb l’habitatge”.

Silvia Díaz | Montcada
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El diputat de Benestar Social, Josep Oliva (dreta), explica els objectius del SOJ en presència de l’alcaldessa (centre) i la regidora de Serveis Socials

El SoJ funciona tots els dimarts a la Casa de la Vila però, per anar-hi, s’ha de contactar primer amb Serveis Socials

El SOJ ofereix un primer 
consell sobre afers 
com l’habitatge, drets de 
família o estrangeria

Silvia Díaz | Redacció

El departament municipal de 
Promoció Econòmica, Empresa i 
Ocupació ha posat en marxa una 
campanya per oferir als empre
saris del municipi la seva borsa 
de treball, especialment ara que 
arriba l’estiu i alguns negocis ne
cessiten reforçar la plantilla pun
tualment per cobrir les vacances 
del personal. “Ja sigui tant per 
a una contractació esporàdica 
com per a un incorporació amb 
més estabilitat, disposem d’una 
borsa amb un ampli ventall 
de perfils professionals que po-
dran cobrir qualsevol vacant”, 
expliquen des del departament 
organitzador.

Serveis ofertats. La borsa de Pro
moció Econòmica compta amb 
perfils professionals especialitzats, 
tant de veïns de Montcada i Rei
xac com de tota la província de 
Barcelona. El personal del depar
tament s’encarrega de fer una tria 
de possibles persones candidates 
a cobrir la vacant que oferten les 
empreses i a mantenir un contacte 
per fer un seguiment de la possi
ble contractació. El departament 
també ofereix informació i asses
sorament sobre els diferents tipus 
de contractes que hi ha al mercat i 
quins en són bonificats. Per a més 
informació es pot contactar amb 
les oficines de Promoció Econòmi
ca, al número 73 del carrer Alt de 
Sant Pere, trucar al 935 648 505 
o enviar un correu electrònic a 
promocioeconomica@montcada.org.

L’Ajuntament 
ofereix als 
empresaris la 
borsa de treball

La campanya organitzada per Andròmines i les donacions recollides per 
l’Ajuntament durant la Festa Major han sumat prop de 3.000 euros que es 
lliuraran a la Marató contra la pobresa organitzada per TV3. A les aportacions 
ciutadanes que es van recollir en guardioles es van sumar un euro per cada 
entrada del concert de la Maravella, de l’obra de teatre de Joan Pera i de les 
samarretes, en total 2.062 euros. Andròmines, per la seva banda, va recaptar  
800 euros i aliments que va lliurar a Cáritas Montcada el 19 de maig | SD

> prop de 3.000 euros per a la Marató de TV3
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El govern català confirma la pròrroga 
fins al 2016 per a la Llei de barris 
L’ajuntament comptava amb un compromís oral del govern que ara ja està per escrit

El compromís oral de què dispo
sava l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac per tal de prorrogar fins 
al 2016 la finalització de les actua
cions incloses a la Llei de barris de 
la muntanyeta de Can Sant Joan es 
va oficialitzar el 22 de maig. La Ge
neralitat va aprovar en el Consell 
de Govern la pròrroga per a dos 
anys, una mesura excepcional a 
la qual es poden acollir els ajunta
ments que encara tenen pendent la 
realització de projectes, entre ells, 
el de Montcada i Reixac. El con
sistori disposa ara de dos mesos 
per formalitzar la sol·licitud 
d’ajornament, a través de la qual 
podrà enllestir les actuacions 
previstes al sector fins al 2016. 
En un comunicat, la Generalitat 

indica que l’ajornament és ne
cessari “per fer front a l’actual 
context pressupostari i garantir 
l’execució de les actuacions”, a 
la vegada que assegura que els 
ajuts de la Llei de barris han con
tribuït a millorar les condicions 
urbanístiques i socials dels sectors 
beneficiats. 

Confirmació. “Teníem el com-
promís de paraula i ara ja en 
disposem la confirmació; ens 
satisfà perquè així podrem 
dur a terme més accions i la 
Generalitat tindrà més temps 
per abonar la part econòmica 
que li correspon”, ha apuntat el 
regidor delegat del Pla Integral 
de la muntanyeta, Jonathan Mar
tín (PSC). L’edil ha explicat que 

en aquests moments s’està treba
llant sobre la inspecció dels so
lars buits, multant els propietaris 
d’aquests espais que no els tenen 
en bones condicions.

Silvia Díaz | Redacció
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El tram del carrer Sant Ramon (Mas Ram-
pinyo), entre l’avinguda de Catalunya i la 
C-17 s’ha reurbanitzat i, d’ara en enda-
vant, els vianants tindran prioritat de pas, 
en comptes dels vehicles. La calçada s’ha 
pavimentat amb dos tipus de material di-
ferent i s’han instal·lat elements i serveis 
urbans. L’actuació també ha consistit a 
arranjar la vorera que toca a la carretera, 
espai que també s’ha enjardinat. L’actuació 
ocupa un total de 727 m2. Una delega-
ció municipal, encapçalada pel regidor 
d’Urbanisme, Juan Parra (PSC), va fer una 
visita d’obres al carrer Sant Ramon el 30 
de maig passat –a la imatge  | SD

> Millores a Sant Ramon

L’Ajuntament torna a 
demanar una reunió amb 
la ministra de Foment
L’objectiu és aconseguir el compromís que el projecte es farà al 2013 

Veïnes aturades davant el pas a nivell del carrer Bogatell, a l’espera que pugin les barreres
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L’Ajuntament ha sol·licitat formal
ment una reunió a la ministra de 
Foment, Ana Pastor; al secretari 
d’Estat de Planificació i Infraes
tructures, Rafael Català; a la dele
gada de govern a Catalunya, Ma
ría Llanos, i al director general de 
Ferrocarrils, Manuel Niño, per tal 
d’explicarlos en primera persona  
la importància del soterrament de 
la línia de tren de Portbou al seu 
pas pel municipi. “El principal 
objectiu que ens fixem amb 
aquestes reunions és obtenir el 
compromís per escrit de l’admi-
nistració general d’incorporar 
els diners del soterrament als 
pressupostos de l’any vinent”, 
ha manifestat l’alcaldessa, María 

Elena Pérez (PSC). És el segon 
cop que el consistori reclama una 
trobada amb la titular de Foment i 
altres alts càrrecs del Ministeri per 
tal d’exposar els seus arguments 
favorables al projecte, que no ha 
rebut partida pressupostària per a 
l’exercici estatal del 2012. 

Acord previ. Sol·licitar la reunió 
també formava part dels acords 
que es van prendre la darrera 
reunió entre tots els grups mu
nicipals i la Plataforma Tracte 
JustSoterrament Total després 
que el Congrés rebutgés totes les 
esmenes als pressuposts generals 
relacionades amb la incorporació 
d’una partida pressupostària per 
al soterrament de les vies. 

Silvia Díaz | Redacció

Carrer Cimal, situat a la muntanyeta
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EntREVIStA A mARtA AGuILAR (ERC)

“No creiem en la transparència dels números 
que ens dóna el govern, volem les dades reals”
La portaveu del grup municipal republicà considera que amb els temps que corren, el govern local hauria de tenir més en compte l’oposició
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Marta Aguilar és la portaveu 
d’ERC des de l’any 2000 , en 
aquest mandat repeteix en el càrrec 
i és l’única representant de la for
mació sobiranista al Ple. L’edil pro
posa una forma de govern basada 
en l’exigència i la responsabilitat i 
es mostra crítica amb l’actuació de 
l’executiu local, especialment amb 
la gestió econòmica. 

A punt de cumplir-se el primer 
any de l’actual govern, com valo-
raria la seva gestió? 
No podem donarli un vot posi
tiu i no perquè formem part dels 
grups de l’oposició, sinó perquè 
el govern es guanya a pols les crí
tiques per la seva mala gestió, que 
es nota en temes com l’Ibi. Com 
pot ser que enguany 13.000 uni
tats fiscals paguin més i a 8.000 
se’ls redueixi l’import? Per què 
l’executiu no lluita perquè vinguin 
els professionals mèdics que falten 
i que la Generalitat té pressupos
tats, com ara els pediatres?
Què aportaria la seva form=ació 
al govern municipal?
Una forma de treballar basada 
en l’exigència i la responsabilitat, 
tot el contrari de la deixadesa. 
En aquests moments tan compli
cats, l’Ajuntament ha de vetllar 
per oferir l’excel·lència en els 
serveis públics.

El govern té en compte les seves 
aportacions?
No, el govern va a la seva. Crec 
que ens trobem en una època 
molt complicada en què, més que 
mai, s’haurien de consensuar les 
decisions que es prenen.

Com es pot actuar des de 
l’Ajuntament per pal·liar els efec-
tes de la crisi?
En aquests moments és fonamen
tal actuar sobre dos col·lectius, 
els infants i la gent gran. Arran la 
crisi, moltes famílies estan vivint 
situacions molt dures que acaben 
afectant els nens i nenes i per això 
l’escola hauria de ser un oasi per 
a ells. La gent gran també ha de 
viure en un entorn protegit i s’ha 
de filar molt prim perquè mesures 
recentment implementades com el 
copagament en la teleassistència i 
l’atenció domiciliària no afectin les 
persones amb menys recursos.
Li amoïna la situació de les ar-
ques municipals?
No creiem en la transparèn
cia dels números que ens dóna 

l’Ajuntament. Recentment s’ha 
obert al web municipal un espai 
on l’Àrea Econòmica fa una valo
ració de la situació del consistori, 
però el que nosaltres li demanem 
són les dades reals que incloguin, 
per exemple, el dèficit que arros
sega l’extingida empresa pública  
Montcada Òptima o l’informe so
bre morositat.
El context de crisi ha paralitzat 
projectes que la Generalitat ha-
via de fer a Montcada. Quin és 
el més urgent per a ERC?
El nou institut Montserrat Miró, 
sense cap mena de dubte. Les 
condicions actuals en les que han 
d’estudiar els joves són inaccep

tables. Respecte projectes com 
l’Hospital Ernest Lluch o la re
sidència de la gent gran, són 
equipaments necessaris, però 

com segurament la gestió serà 
privada, crec que en un context 
de recursos limitats s’ha de donar 
prioritat a inversions que tindran 
beneficis totalment públics.

Quina opinió té sobre les retalla-
des en sanitat?
Les retallades han acabat amb l’eix 
vertebral de la sanitat pública. No 
estem d’acord amb la supressió de 
les urgències nocturnes a Montca
da, però és una consenqüència més 
del desmantellament del sistema 
tal qual l’hem conegut fins ara.
Per què ERC s’ha afegit a la cam-
panya ‘No vull pagar’?
Jo crec en el pagament d’impostos 
per obtenir serveis, però ara no 
volem pagar per unes autopistes 
que estan més que amortitzades. A 
Catalunya estem pagant perquè a 
la resta d’Espanya s’han fet auto
pistes que són deficitàries.

Silvia Díaz | Montcada

“En l’actual context 
de crisi, s’ha de tenir 
especial cura amb la 
gent gran i els infants”

Marta Aguilar –fotografiada a la primera planta de l’Ajuntament– és regidora de la corporació des de l’any 2000, representant ERC

“La construcció del 
nou institut Montserrat 
Miró és la inversió 
de la Generalitat més 
necessària”
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Estafa Banca es mobilitza al carrer 
per protestar contra les preferents
La Favmir i els ‘iaioflautes’ se sumen a les accions dels afectats per aquests productes bancaris

REIVInDICACIonS SoCIALS

La primera acció de protesta es va fer el 29 de maig, davant les oficines de les entitats bancàries que hi ha al barri de Can Sant Joan
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Montcada Paròdia va dur a terme el 26 de maig una nova acció festivo-
reivindicativa davant la Casa de la Vila. Els membres del grup, vestits com 
metges, infermers i malalts, donaven a la població la possibilitat –fictícia– 
d’empadronar-se a Montornès, municipi on la Generalitat, després de retirar 
el servei de 24 hores d’atenció mèdica, l’ha tornat a reobrir gràcies a l’acció 
conjunta de veïns i Ajuntament. Els ciutadans també podien empadronar-se 
a Berga, on el Ple ha declarat el Rei persona no grata | SD

> Nova acció crítica de Montcada paròdia

La secció local de la plataforma 
Estafa Banca ha començat a dur a 
terme accions de protesta al carrer 
per denunciar els perjudicis que 
consideren que han comportat les 
participacions preferents i subor
dinades que han comercialitzat les 
entitats financeres. Amb el suport 
de la Favmir, els afectats van pro
testar el dia 29 davant les dues ofi
cines bancàries de Can Sant Joan 
i el dia 30 van fer un recorregut 
davant les sucursals situades al 
llarg del carrer Major. 
“La població ens està sentint i els 
bancs i caixes comencen a estar 
angoixats per la imatge que do-
nem d’ells, però no veiem cap in-
tenció de retornar-nos els diners”, 
ha manifestat el portaveu d’Estafa 
Banca a Montcada, Antoni Mollet, 

qui ha avançat que les protestes al 
carrer que la plataforma ha engegat 
es combinaran amb xerrades infor
matives. 

Favmir i iaioflautes. Una trente
na de persones es va concentrar 
els dies 24 i 31 a les portes de 

l’Ajuntament convocades per la 
Favmir i el col·lectiu de ‘iaioflau
tes’, per demanar el retorn de les 
urgències mèdiques i van recollir 
signatures a favor de la dació en 
el pagament dels habitatges. A 
mitjan de mes la Favmir farà una 
assemblea sobre la pujada de l’Ibi.

SAnItAt PÚbLICA

Marta Sibina i Albano Dante han destapat dos casos de presumpta corrupció a hospitals gironins

Dos periodistes denuncien 
la mala gestió de la sanitat
Els indignats conviden els editors de la revista ‘Cafèambllet’

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Els iaioflautes organitzen esmorzars reivindicatius els dijous a les portes de l’Ajuntament
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Una vuitantena de persones va 
assistir a la xerrada que Indignats 
Montcada va organitzar el 22 de 
maig a l’Abi per parlar sobre la ges
tió de la sanitat pública catalana i 
els casos de presumpta corrupció 
als hospitals de Blanes i Calella, 
que ha tret a la llum la revista gi
ronina Cafèambllet. Els editors de la 
publicació, Marta Sibina i Albano 
Dante, van exposar les conclusions 
d’aquesta investigació iniciada fa 
dos anys i resumida en el vídeo 
‘El major robatori de la història de 
Catalunya’, que ha despertat un 
gran interès a Internet amb més de 
300.000 visites al portal Youtube i 
que ha motivat l’obertura d’un ex
pedient per part de l’Oficina Anti
frau de Catalunya. 
Dante va denunciar “la falta de 
control dels diners públics que la 
Generalitat destina a les empre-
ses i corporacions que gestionen 
la sanitat i la connivència entre 
alguns polítics i empresaris, que 
han creat els seus txiringuitos per 
lucrar-se impunement”. Els dos 
periodistes i el mitjà que dirigeixen 

han estat objecte d’una denúncia 
per part de Josep Maria Via, un as
sessor del president de la Generali
tat, Artur Mas, per considerar que 
l’aparició del seu nom en el vídeo  
atempta contra el seu honor. “Ens 
estan intentant espantar perquè 
no estan acostumats a que se 
sàpiguen els seus tripijocs, però 
no ens faran callar”, va dir Sibi
na, qui va anunciar un altre vídeo 
on desvetllaran “qui és realment 
Via i quins interessos el mouen”. 
La periodista va fer una crida als 
ciutadans a mantenir una actitud 
crítica i activa contra aquest tipus 
d’abusos: “Hem d’empoderar-
nos i exigir transparència perquè 
es tracta dels nostres diners”. 

Demanda local. L’acte va ser presen
tat per una representant d’Indignats 
Montcada, que va reclamar la im
plicació de l’Ajuntament en la recu
peració de les urgències nocturnes 
“com ha passat a Montornès, 
o bé sufragar-les amb recursos 
propis, retallant els sous dels re-
gidors, protocol, propaganda i 
obres innecessàries”. 

Laura Grau | Montcada

07
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Programes
específics

La situació econòmica actual 
ha fet augmentar considerable-
ment el nombre de persones en 
situació d’atur que s’adrecen a 
la regidoria de Promoció Eco-
nòmica, Empresa i Ocupació 
per conèixer les opcions que 
s’ofereixen des de l’Ajuntament 
en aquesta matèria. La regidoria 
ofereix un extens programa de 
serveis adreçats a la ciutadania 
per tal de millorar-ne les seves 
competències en l’àmbit de la 
recerca de feina així com incidir 
en la formació de les persones en 
atur. A més, també gestiona les 
ofertes laborals de les empreses 
de Montcada i Reixac a través 
de la Borsa de Treball, que en la 
actualitat en té un total de 2.600 
persones inscrites, de les quals 
830 ho han fet durant aquest any. 
Davant l’alta xifra d’atur al muni-
cipi —al mes d’abril es va regis-

trar a Montcada i Reixac un total 
de 3.298 persones aturades—, 
un del principals objectius és fer 
créixer aquest servei per ampliar 
el nombre d’ofertes. La regidoria 
destina en exclusiva una persona 
qui s’encarrega de dur a terme 
la prospecció d’empreses i tam-
bé s’ha posat en marxa diverses 
campanyes informatives adreça-
des al teixit empresarial del muni-
cipi per a que coneguin el servei 
de la Borsa de Treball.

La Borsa de Treball ha 
gestionat 40 ofertes 
aquest any

L’any 2011 la Borsa de Treball 
va gestionar 113 ofertes laborals 
d’unes 50 empreses del municipi, 
el que va suposar la inserció d’un 
total de 55 persones. En el que va 
de 2012, s’han gestionat 40 ofer-

tes, aconseguint en aquests cinc 
mesos 23 insercions.
Per inscriure’s a la Borsa de Tre-
ball cal demanar cita prèvia a Pro-
moció Econòmica i els únics re-
quisits que es demanen són estar 
empadronat a Montcada i Reixac 
i disposar de permís de treball. 
També s’aconsella estar inscrit a 
l’Oficina de Treball de la Gene-
ralitat de Catalunya (OTG). Des 
de fa uns mesos totes les ofertes 
laborals que gestiona la Borsa de 
Treball es publiquen a la web mu-
nicipal montcada.cat, i als perfils 
Facebook tant de la regidoria com 
del propi Ajuntament.

Les instal·lacions de 
Promoció Econòmica 
disposen d’una sala
de recerca de feina 
activa

A Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació hi treballen actualment 
4 tècniques d’orientació i asses-
sorament en la recerca de feina, 
les quals atenen de forma indivi-
dualitzada, amb cita prèvia, totes 
aquelles persones que ho necessi-
ten. A més, també ofereixen ajuda 

a aquells usuaris/es que fan servir 
l’aula de recerca de feina activa, 
un espai habilitat a la regidoria 
dotat d’ordinadors amb connexió 
a internet i telèfon gratuït que obre 
les seves portes de dilluns a dime-
cres, de 9 a 14h. L’accés a l’aula és 
obert per a tothom. 

Servei de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
C. Alt de Sant Pere, 73. Tel. 935 648 505
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14h
A/e: promocioeconomica@montcada.org
Facebook Regidoria: www.facebook.com/promocioeconomicamir
Facebook Ajuntament: http://www.facebook.com/ajuntament.montcada

L’Ajuntament ofereix diferents serveis i 
programes adreçats a persones en situació d’atur

>monogràfic

FOMENTAR L’OCUPACIÓ I REDUIR LA TAXA D’ATUR, UNA DE LES PRIORITATS DEL GOVERN MUNICIPAL

PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA I OCUPACIÓ
Coordinació, redacció i fotografies: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

LA BORSA DE TREBALL
Un servei que gestiona les ofertes 
laborals de les empreses del
municipi, amb 2.600 persones 
inscrites

APOSTA PER LA FORMACIÓ
La regidoria organitza un programa 
de cursos cofinançats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el 
Fons Social Europeu

Actualment tenim una taxa 
d’atur d’un 17,6%, situació que 
ens obliga a tots a dedicar el 
màxim d’esforços possibles per 
atendre i orientar a totes les per-
sones en situació d’atur. El Ser-
vei d’Ocupació treballa per oferir 
un itinerari d’orientació formatiu 
i laboral a cada persona aturada, 
per tal d’assessorar-la en tot mo-
ment. Temes curriculars, forma-
ció, borsa de treball, sala de re-
cerca de feina, gestió d’ofertes…
tota una sèrie de serveis al seu 
abast. Menció especial merei-
xen els joves o les persones amb 
necessitats especials on, amb 
programes d’inserció específics, 
treballem per donar eines per 
inserir-se de nou en el món del 
treball. En definitiva, treballem 
per reduir la taxa d’atur atraient 
i generant noves inversions per 
crear nous llocs de treball, per 
que no oblidem que som una 
ciutat emprenedora.

JOAN CARLES PAREDES
REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
EMPRESA I OCUPACIÓ

Davant la situació econòmica ac-
tual, la formació esdevé necessà-
ria per afrontar amb les màximes 
garanties el procés de recerca 
de feina. Des de Promoció Eco-
nòmica es gestiona un programa 
de cursos cofinançats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
el Fons Social Europeu. En el que 
portem d’any, s’han dut a terme 
un total de 7 cursos: de soldadu-
ra d’estructures metàl·liques lleu-
geres, amb una durada de 220 

hores, soldadura amb màquines 
semiautomàtiques, 120 hores, 2 
cursos de monitor/a d’activitats de 
lleure infantil i juvenil, 295 hores, 
2 d’informàtica a nivell usuari, 160 
hores, i un altre d’administració 
comercial, 240 hores. Per poder 
accedir a aquesta oferta és im-
prescindible estar inscrit al SOC, 
qui estableix els requisits d’accés. 
La formació és de caràcter lliure, 
per tant, si a Montcada i Reixac 
no s’ofereix un curs que pugui in-

teressar a un perfil determinat, el 
SOC pot derivar els interessats a 
d’altres municipis, normalment de 
la comarca.
La oferta es complementa amb 
cursos de 3 o 4 hores de durada 
per millorar les competències de 
les persones que cerquen feina. 
En aquests cursets s’aborda des 
de com fer un currículum, a on 
cercar ofertes per internet o com 
plantejar una entrevista laboral, 
entre d’altres aspectes.

La formació, peça clau en el procés de cerca de feina

Hi ha certs col·lectius que ne-
cessiten d’una atenció espe-
cial en aquest procés de re-
cerca de feina. Per a ells s’ha 
posat en marxa diversos pro-
grames específics d’inserció i 
orientació. El SUMA’T és una 
iniciativa que funciona des 
de principis del 2011 i que 
pretén col·laborar en la inser-
ció laboral dels joves de 18 a 
24 anys que no han finalitzat 
l’ESO i també afavorir el seu 
retorn als estudis. 
Per la seva part, el “REINICIA’T” 
és un programa comarcal espe-
cialitzat adreçat a persones de 
més de 50 anys, un dels sec-
tors que es troben amb més 
dificultats a l’hora de trobar 
feina. 
Un altre col·lectiu al que se li 
ofereix una atenció específica 
és el de les persones amb al-
guna discapacitat reconegu-
da gràcies a un conveni amb 
la Fundació Tallers.

CURSOS I TALLERS PRÀCTICS

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14h

Alumna del curs de monitor/a infantil i juvenil fent pràctiques a l’escola Font Freda

Al servei de
les persones
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La Plataforma Antiincineració ha 
reclamat a l’Ajuntament que en
dureixi el seu posicionament en 
contra de la incineració de residus 
a Lafarge i que cap representant 
municipal no assisteixi a l’acte 
sobre seguretat laboral que farà 
l’empresa al juny –una petició que 
ERC feia extensiva a tots els grups 
en forma de moció durant el Ple 
del dia 31, al tancament d’aquesta 
edició. Els antiincineració van fer 
la sol·licitud a la regidora de Medi 
Ambient, Judith Mojeda (PSC), 
en una reunió el 23 de maig. “La 
trobada ha estat positiva i espe-
rem que serveixi per resoldre 
els problemes mediambientals 
que patim”, ha dit el portaveu, 
José Luis Conejero. A la reunió, 
el col·lectiu va exigir més control 
de les estacions de la Generalitat 
que hi ha a Can Sant Joan i al cen
tre per mesurar la contaminació 
ja que, segons afirma, no sempre 
recullen les dades a diari. D’altra 
banda, li va traslladar a la regido
ra la seva preocupació pel fet que 

les emissions de partícules PM10 
–en forma de pols–  hagin sobre
passat en nombroses ocasions 
els màxims de 40mg fixats per 
la normativa en la franja de 20 a 
5h. “Això demostra que la con-
taminació no només prové del 
trànsit rodat, com ens volen fer 
creure”, ha dit Conejero. Mojeda 
també s’ha compromès a esbrinar 
el nombre de medicaments que es 
recepten al municipi vinculats a 
problemes respiratoris. 

Plaques solars inutilitzades. Altres 
qüestions que també preocupen la 
Plataforma són la contaminació 
acústica que causa la cimentera i 
els materials amb què s’està fent la 
restauració del Turó. El col·lectiu 
també reclama a l’Ajuntament 
que demani responsabilitats i 
danys econòmics a Lafarge, per
què a l’edifici del Kursaal i altres 
finques de Can Sant Joan els pa
nells solars que hi ha instal·lats 
no funcionen correctament en 
estar coberts d’una capa de pols 
de ciment que els inutilitza.Una 

altra de les problemàtiques trac
tades a la reunió va ser la dels 
episodis de males olors que es 
produeixen a la nit a Montcada, 
sobretot concentrats en els barris 
de la Ribera i Can Sant Joan. La 
Plataforma creu que podrien estar 
relacionats bé amb el tractament 
de residus a la cimentera o amb 
la depuradora d’aigües del Besòs 
i s’ha compromès a denunciar els 
fets a la Policia Local perquè obri 
una investigació al respecte. 

09

El col·lectiu antiincineració demana a 
l’Ajuntament més controls a Lafarge
La plataforma trasllada a la regidora de Medi ambient les seves queixes sobre la cimentera

Pilar Abián | Redacció

mEDI AmbIEnt
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Plaques solars del Kursaal de Can Sant Joan

 

> Campanya per estalviar aigua a les escoles
La Regidoria de Medi Am-
bient durà a terme una 
campanya a les escoles 
del municipi per promoure 
l’estalvi d’aigua entre l’alum-
nat i aprofitar el seu paper 
amplificador per fer arribar 
aquest missatge a les llars. 
Els centres educatius que 
ho sol·licitin podran bene-
ficiar-se de kits d’estalvi 
d’aigua –que inclouen airejadors per a les aixetes i reductors de cabal– i 
material didàctic. Aquest va ser el contingut de la xerrada que la tècnica de 
la Diputació Míriam Romero (imatge), va fer el 17 de maig a la Casa de la 
Vila. Romero va explicar que la mitjana de consum d’aigua de les llars mont-
cadenques és de 120 litres per dia i persona, 20 per sobre del que l’OMS 
considera un ús eficient i sostenible de l’aigua | LG

> Festa per celebrar els 5 anys d’El punt
La direcció del Centre Comercial El Punt vol celebrar amb la clientela i els 
veïns de Montcada i Reixac els seus cinc anys de trajectòria al municipi. 
La festa tindrà lloc el 16 de juny i de 10.30 a 14h i de 16 a 19h hi haurà 
activitats diverses per a tota la família. El Punt, situat al carrer Verdi (Mas 
Rampinyo), va obrir portes al 2007, als terrenys que ocupava l’antic Club 
Aismalibar. El centre compta actualment amb una desena de botigues i lo-
cals de restauració | SD

la
u

r
a 

g
r

au

> Nit d’astronomia als voltants de Reixac
La Regidoria de Medi Ambient i l’entitat Acer organitzen el 8 de juny una nit 
d’observació astronòmica al voltant del restaurant Can Piqué, a la Serralada 
de Marina. La sessió començarà a les 22.15h i consistirà en una observació 
de constel·lacions, tant a simple vista com amb telescopi. L’activitat és gra-
tuïta però s’ha de reservar plaça contactant amb Acer, al correu electrònic 
acermj@hotmail.com, o bé amb l’Ajuntament, al telèfon 935 756 474 (ex-
tensió 5300) | SD
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AutoDEtERmInACIó

La presidenta de l’Assemblea Naci
onal de Catalunya (ANC), Carme 
Forcadell, va fer una crida a sumar 
persones, entitats i partits polítics 
en el camí cap a l’autodetermina
ció, “única via per prosperar eco-
nòmicament”, va dir. Forcadell va 
protagonitzar el 24 de maig el tercer 
acte informatiu que l’ANC ha fet a 
Montcada durant el mes de maig 
–el primer es va fer a La Unió i el 
segon, al Kursaal– amb l’objectiu 
de constituir una secció territorial 
d’aquest moviment, que treballa 
per aconseguir una majoria social 
favorable a la independència. Dos 
membres del Cercle Català de Ne
gocis, el montcadenc Miquel Àn
gel Gràcia i Vicenç Lluch, van ex
posar les raons econòmiques que 
fan necessari separarse d’Espanya 
en la seva opinió. L’acte, presentat 
per Xavier Paredes, va comptar 
amb l’assistència d’una setantena 
de persones. 

Traslladar el missatge. La líder 
independentista va remarcar la 

importància d’expandir per tots 
els pobles i ciutats de Catalunya 
un corrent d’opinió favorable a la 
segregació “per tal que quan ar-
ribi el moment del referèndum, 
puguem fer front a les pressions 
de l’Estat espanyol i Europa i de 
l’entorn més proper”. 
Forcadell considera que les con
dicions socials i econòmiques del 
context actual “suposen un mo-
ment decisiu per trencar els lli-

gams amb Espanya i treballar 
per un nou model de societat”. 
Actualment la formació compta 
amb 300 assemblees territorials a 
diferents municipis de Catalunya 
i el suport de 400 ajuntaments 
disposats a fer consultes per la in
dependència. La intenció del grup 
impulsor de l’ANC a Montcada és 
fer una trobada en breu amb totes 
les persones interessades a formar 
part de la secció territorial.

Laura Grau | Montcada

Forcadell defensa la independència  
com l’únic camí per poder prosperar
La presidenta de l’aNC fa una crida perquè persones, entitats i partits s’afegeixin al moviment

 

> Suport d’ERC a la campanya ‘No vull pagar’
Membres d’ERC de Montcada i Reixac i de la secció local de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) van participar el 20 de maig en l’acte de protesta 
que va tenir lloc al peatge de Mollet (autopista C-33), en el marc de la cam-
panya ‘No vull pagar’, que va tenir lloc a diverses estacions desplegades per 
tot el país. Ambdós col·lectius consideren que els peatges a les autopistes 
són abusius i no repercuteixen en el manteniment de les vies sinó en be-
neficis a particulars  | SD

> Daniel Remesar és el nou president de CDC 
Daniel Remesar –a l’es-
querra de la imatge– és el 
nou president de Conver-
gència Democràtica de Ca-
talunya (CDC) a Montcada 
i Reixac, en substitució 
de Joan Carles Paredes. 
L’assemblea de la coalició 
nacionalista va triar el 21 
de maig gairebé per una-
nimitat la candidatura de 
Remesar en un acte que va tenir lloc a la Casa de la Vila i que va comptar 
amb la presència de la presidenta de la federació comarcal, Núria Colomé. 
“El que m’ha encoratjat a liderar el partit és que s’ha afegit gent nova al 
nostre projecte, d’idees molt diferents però amb un objectiu comú, sumar 
per Montcada”, ha indicat Remesar, qui pròximament farà públics els noms 
dels membres que l’acompanyaran a la nova executiva | SD

> Tony pérez, a la direcció comarcal de C’s
El president de Ciutadans (C’s) de Montcada i Reixac, Tony Pérez, ha estat ele-
git coordinador ajdunt del partit al Vallès Occidental durant una reunió d’afiliats 
celebrada a Terrassa que va donar forma a una coordinadora que s’encarregarà 
de canalitzar el creixement del partit a nivell comarcal i de la coordinació de 
l’acció política supramunicipal. “El creixement del partit al Vallès està sent 
molt destacat i es presenta un escenari prometedor per a C’s”, indica Pérez, 
qui també ha destacat el valor de la feina que la formació està duent a terme a 
Montcada i Reixac, on té una regidora, Carmen Romero  | SD

> Reunió d’ICV del Vallès Occidental al Kursaal
ICV del Vallès Occidental celebra l’1 de juny al Kursaal la tercera de les troba-
des comarcals que està duent a terme cara la seva vuitena assemblea comar-
cal. La trobada a Montcada es concep com un debat intern al qual assistiran 
els adherits i simpatitzants a la formació. Els representants d’ICV debaten quins 
han de ser els principals eixos i temes a treballar els propers 4 anys i com re-
novar les formes de fer política | LR
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Carme Forcadell va fer una apassionada intervenció en defensa de la independència a l’Auditori
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> Nuet es postula com el nou coordinador d’EUiA
El diputat montcadenc de l’Esquerra Plural al Congrés, el montcadenc Joan 
Josep Nuet, és el candidat de consens per rellevar Jordi Miralles al capdavant 
d’EUiA, qui deixarà aquest càrrec després de 12 anys. La formació d’esquerres 
celebra els dies 2 i 3 de juny a Sabadell la sisena assemblea nacional, durant 
la qual es triarà el nou responsable nacional. El document polític que pre-
senta EUiA a l’assemblea actualitza les seves propostes programàtiques per 
l’activisme social i es prioritzen les iniciatives que tenen a veure amb donar 
alternatives als principals problemes actuals, com la manca de treball i les 
retallades en els serveis públics | SD
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Acord entre una trentena 
de comerços i l’SLC
El conveni pretén donar un impuls a l’ús social del català

FomEnt DE LA LLEnGuA

Els alumnes dels cursos que ofe
reix el Servei Local de Català 
(SLC) ja dominen l’idioma o bé 
el parlen amb dificultat, però te
nen una queixa comuna: de vega
des els costa posarlo en pràctica 
al carrer o quan van a comprar. 
Amb la voluntat de fomentar 
l’ús social del català i facilitarne 
l’aprenentatge a les persones que 
el volen parlar correctament, el 
Consorci per la Normalització 

Lingüística (CPNL) del Vallès 
Occidental 3 ha signat un con
veni amb una trentena d’establi
ments del municipi, la majoria 
situats al carrer Major, per tal que 
s’afegeixin al programa ‘Volunta
riat per la llengua’. El programa ja 
fa temps que funciona, però fins 
ara només hi havia una desena de 
botigues inscrites. L’acte de signa
tura de l’acord entre el CPNL i 
els comerciants va tenir lloc el 30 
de maig, a la Casa de la Vila.

Silvia Díaz | Redacció

La botiga ‘Oh my loft’ és un dels establiments que s’ha afegit al ‘Voluntariat per la llengua’

Un total de 13 bars i restaurants 
de la zona centre prenen part a 
‘Tapasión’, una iniciativa de Mont
cada Centre Comerç (MCC) per 
promocionar els bars i restaurants 
del municipi. Cada establiment 
ha elaborat una tapa especial que 
podrà degustar tothom que hi vagi 
entre l’1 i el 30 de juny, de dijous 
a dissabte, de 18 a 21h. Els partici
pants al certamen donaran als cli
ents una butlleta perquè l’omplin 
a mida que tasten els plats i en la 
qual hauran de valorar quin els 
ha agradat més. Quan el bonus 
estigui omplert s’haurà de lliurar 
a una bústia situada al Cafè de 
Montcada, al carrer Major. Tots els 
participants entraran en el sorteig 
d’un sopar per a quatre persones, 
que es farà el 7 de juliol.

S’ajorna la Fira. La Fira del Co
merç i de l’Aigua que l’MCC volia 
celebrar els dies 9 i 10 tindrà lloc a 
la tardor. Segons l’entitat, l’activitat 
s’assemblava massa i estava molt 
pròxima en el temps a la Fira Mo
dernista que l’Ajuntament ha orga
nitzat durant la Festa Major.

Silvia Díaz | Redacció

L’MCC promou 
els locals de 
restauració 
del municipi
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JOCS DE TOTA LA VIDA
La gent gran explica com 
es divertia de petita 
al ‘Calaix de records’ 

pàg. 15pàg. 14

ROCÍO A CATALUNYA
Els terrenys de Mas Duran 
acullen un any més la festa de 
les germandats catalanes

La majoria de les famílies de 
Montcada i Reixac que han sol
licitat una plaça d’escola bressol 
municipal, un total de 141, l’han 
obtinguda en el centre que han es
collit com a primera opció, ja que 
les places disponibles eren 136. 
Aquesta és la principal novetat de 
la campanya de preinscripcions 
que es va tancar el 18 de maig. les 
famílies que no van obtenir plaça 
de forma directa van passar al sor
teig que es va celebrar el dia 30 a 
la Casa de la Vila. El número de 
tall a partir del qual s’adjudicaran 
les places és el 121, les llistes defi
nitives es faran públiques el 6 de 
juny i es penjaran a cada llar pú
blica i al web montcada.cat. 

“Ha baixat la demanda del ser-
vei per l’estancament de la nata-
litat registrat en els últims anys, 
però també per la difícil situació 
econòmica que viuen moltes fa-
mílies”, ha manifestat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC). 
El centre públic que ha registrat més 
demanda ha estat Can Casamada. 
Mitja Costa i Font Freda han qua
drat gairebé l’oferta i la demanda 
mentre que al Camí del Bosc van 

quedar places vacants després de la 
preinscripció. 

Retallada de les subvencions. Ri
vas, com a representant del PSC, 
i l’alcaldessa i primera secretària 
dels socialistes locals, María Elena 
Pérez, van oferir el 24 de maig a 
la seu del partit una xerrada sobre 
la retallada de subvencions a les 
llars d’infants anunciada per la Ge
neralitat. La regidora d’Educació 
va criticar la precipitació i la falta 
de comunicació del Departament 
d’Ensenyament: “No clarifica 
els criteris que seguirà per ator-
gar als ajuts –va dir–, deixant en 

una situació molt complicada 
els ajuntaments que hem apos-
tat per a l’educació de 0-3 anys”. 
Pérez va remarcar que el consistori 
ja va assumir entre el curs passat i 
part del vigent la diferència del cost 
de les escoles bressol que va gene
rar la reducció de la subvenció de 
1.800 a 1.600 euros, “amb l’objec-
tiu que aquesta mesura no reper-
cutís en les famílies, però cada 
vegada tenim menys marge de 
maniobra”, va dir. L’Ajuntament 
defensa mantenir en 1.300 euros 
com a mínim les subvencions d’En
senyament per evitar pujar la quota 
a les famílies.

ESCoLES bRESSoL PÚbLIQuES

Silvia Díaz/Laura Grau | Montcada

La majoria de famílies obté una plaça 
al centre sol·licitat com a primera opció 
El govern municipal demana a la Generalitat que mantingui les subvencions en educació de 0 a 3 anys

Regar l’hort és una de les activitats favorites dels infants de l’Escola Bressol Camí del Bosc. El centre de Can Cuiàs té encara places lliuresL’escola bressol Can 
Casamada ha estat la 
que enguany ha rebut 
més demanda
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La preinscripció 
a l’Escola 
d’Adults, del 14 
al 22 de juny

 
Per protestar contra les retalla-
des en educació de 0 a 3 anys, 
el PSC ha dut a terme una reco-
llida de firmes. Aquesta acció ha 
rebut les crítiques de Ciutadans 
(C’s) de Montcada i Reixac. “El 
més coherent seria que el PSC 
demanés explicacions al seu 
soci de govern, CiU, que a la 
Generalitat estan aplicant les 
restriccions”, ha manifestat la 
regidora de C’s, Carmen Romero, 
en un comunicat. “Governi qui 
governi a Catalunya, no estem 
d’acord amb les retallades”, ha 
contestat l’alcaldessa | LR

Recollida de signatures

El Centre de Formació d’Adults 
de Montcada i Reixac obrirà del 
14 al 22 de juny el termini de 
preinscripció per al curs vinent. 
“És molt important que la gent 
interessada tramiti la inscripció 
i la matrícula durant el termini 
establert perquè sinó les places 
vacants s’ompliran amb alum-
nes de poblacions de fora i els 
de Montcada, com ha passat 
aquest curs, restaran després en 
llista d’espera”, ha subratllat la di
rectora de l’Escola, Adela Gracia. 
L’oferta per al curs vinent serà la 
mateixa dels darrers anys, amb la 
novetat que hi haurà un grup més 
de la formació per treure’s l’ESO. 
La resta del programa és castellà, 
català, anglès, informàtica, forma
ció instrumental i la preparació per 
a les proves per accedir als cicles de 
grau mitjà i superior. La matricula
ció anirà del 3 a 7 de setembre | SD

Acte de cloenda 
del pla Diltet
La plataforma local del Dispositiu 
Local de Transició Escola Treball 
(Diltet) fa el 15 de juny la cloenda 
del programa d’aquest curs, a les 
12.30h, a la Casa de les Aigües. 
L’acte comptarà amb l’assistèn
cia de les autoritats municipals i 
representants de la Diputació de 
Barcelona i del Departament d’En
senyament. Hi estan convidats els 
41 estudiants que enguany han 
pres part al Diltet, així com la cin
quantena d’empreses on els joves 
han pogut fer pràctiques  | SD
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El Casal d’estiu 
es farà en cinc 
centres escolars

El Casal d’Estiu que ofereix la 
Regidoria d’Infància i Joventut es 
farà a tots els centres on s’oferta
va l’activitat –Elvira Cuyàs, Mitja 
Costa, Reixac, Mas Rampinyo i 
La Ginesta– a excepció d’El Vi
ver, on no es durà a terme perquè 
la demanda en aquest centre no 
ha estat la suficient per tirar en
davant un Casal. L’empresa Més 
que lleure s’encarregarà un any 
més de gestionar el programa 
d’activitats, que es desenvolupa
ran del 25 de juny al 20 de juliol. 
En funció de les necessitats de les 
famílies, a gairebé totes les escoles 
hi haurà servei de menjador però 
d’acollida matinal i de ludoteca 
de tarda només hi ha demanda 
suficient a l’Elvira Cuyàs i al Mas 
Rampinyo. Del total de 385 pla
ces ofertades, 7 les cobreixen in
fants amb necessitats educatives 
especials –l’organització en reser
va fins a 15 per a aquests nens i 
nenes. D’altra banda, el Casal 
que Infància i Joventut oferia per 
a la darrera setmana de juliol i la 
primera de setembre no tirarà en
davant perquè la demanda de les 
famílies ha estat mínima.

Silvia Díaz | Redacció

Curs de monitors 
i premonitors a 
Can Tauler

Fins al 25 de juny hi ha temps per 
inscriure’s als cursos de monitors 
i premonitors que la Regidoria 
d’Infància i Joventut ofereix aquest 
estiu a Can Tauler. Pel que fa als 
monitors, la cinquena edició de 
l’intensiu tindrà lloc del 2 al 27 de 
juliol, de dilluns a divendres, de 9 
a 14h, i s’adreça a persones a partir 
de 18 anys interessades en l’educa
ció en el lleure. El preu del curs és 
de 175 euros o bé de 155 per als 
socis del Club Jove. La formació té 
el reconeixement de la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat i es 
pot convalidar per crèdits de lliure 
elecció a la universitat.

Premonitors. El curs de premoni
tors, que arriba a la sisena edició,  
s’adreça a joves a partir de 15 
anys que vulguin ser voluntaris 
en alguna entitat d’educació en el 
temps de lleure. Les sessions tin
dran lloc del 29 de juny a l’11 de 
juliol, de 10 a 13h, i el preu del 
curs és de 25 euros i de 20 per als 
membres del Club Jove. Aquestes 
classes estan reconegudes amb el 
certificat de l’Escola d’Educadors 
de Creu Roja.

Silvia Díaz | Redacció

PRÒXIm CuRS

L’INS Montserrat Miró sol·licita a la 
generalitat l’horari intensiu a l’ESO

El claustre de l’institut Montserrat 
Miró ha demanat al Departa
ment d’Ensenyament poder fer 
horari intensiu a l’ESO el curs 
vinent. “Les classes del matí són 
més profitoses, s’optimitzarien 
els recursos humans del centre 
i els alumnes disposarien de 
més hores per fer deures i es-
tudiar”, ha argumentat el direc
tor, José Diego López. En canvi, 
l’AMPA del Miró s’ha mostrat en 
contra que la decisió s’hagi pres ja 
per al pròxim curs. “No ens ne-
guem a fer la jornada intensiva 
però necessitem un curs sencer 
per estudiar el tema amb pro-
funditat i, sobretot,  per valorar 
com afectarà als nostres fills”, 
explica l’entitat en un comunicat. 
El fet que no hi hagi hagut con
sens en la petició deixa en mans 
d’Ensenyament si autoritza o no 
la proposta.

Buscar el consens. El claustre de 
La Ferreria també considera que 
la jornada intensiva afavoriria 

el rendiment escolar i reduiria 
la conflictivitat a les aules, però 
abans de prendre la decisió, vol 
conèixer l’opinió del màxim 
de famílies. En consens amb 
l’AMPA es farà una consulta i el 
4 de juny (18h), hi ha convoca
da una assemblea per explicar el 
projecte a les famílies. En funció 
del resultat, el Consell escolar 
debatrà demanarà o no l’horari 
compactat per al pròxim curs. 
Per la seva banda, La Ribera ha 
decidit ajornar un any la decisió. 
“Volem disposar de més temps 

per valorar la proposta, tot i 
que ens sembla interessant”, ha 
dit la directora, Clara Vilardell. 
Com conciliar la vida laboral amb 
el nou horari, què passarà amb les 
extraescolars que s’oferten a la tar
da i amb els alumnes amb neces
sitats educatives especials que fan 
classes d’inclusió també a la tarda 
són algunes de les qüestions que 
el sector de pares vol deixar clares 
abans de pronunciarse al respecte 
i així ho han fet saber els represen
tants de les AMPA i de la FAM
PA als directors dels instituts. 

La Ribera ajornarà la decisió un any més i La Ferreria ha convocat una assemblea el dia 4
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Silvia Díaz | Redacció

El claustre de l’institut La Ferreria ha convocat el 4 de juny una reunió per informar les famílies
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Una desena estudiants de batxillerat 
del municipi reben el premi de recerca

Un total d’11 alumnes de batxille
rat dels quatre instituts de Mont
cada i Reixac han estat reconeguts 
amb els premis per als treballs de 
recerca, que atorga el Centre de 
Recursos Pedagògics (CDR) del 
Vallès Occidental VI. De La Ribe
ra, els guardonats són Montserrat 
Cordón i Lorena Cabrera; del 

Montserrat Miró, Guillermo Ma
yol, Martí Gibert i Raül Sánchez; 
de La Ferreria, els premiats són Ju
dith Durán, Marta López i Óliver 
Hernández, i de La Salle, Clàudia 
Mañas, M. Carmen Durán i No
elia González. 

Lliurament. L’acte de presentació 
dels treballs –que enguany tenia 

un caràcter especial perquè els pre
mis arribaven al 10è aniversari– va 
tenir lloc el 29 de maig al Centre 
Cívic El Vapor de Santa Perpètua 
de Mogoda, al qual van assistir els 
alumnes d’aquesta localitat, a més 
dels de Montcada i Ripollet. A la 
presentació van assitir els alcaldes i 
alcaldesses i regidores d’Educació 
de les tres poblacions. 

Silvia Díaz | Redacció

L’acte de lliurament dels reconeixements ha tingut lloc enguany a Santa perpètua
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Fotografia de família dels alumnes de Montcada i Reixac guardonats amb els premis de recerca, amb l’alcaldessa i la regidora d’Educació de Montcada

El Calaix de records acosta 
els jocs antics a la canalla 

IntERCAnVI GEnERACIonAL

Gairebé tots els alumnes de primària participen en l’activitat

Les regidories d’Educació i de 
Participació Ciutadana han po
sat en marxa la tretzena edició 
de l’activitat ‘Calaix de records’, 
que consisteix a posar en contacte 
gent gran i estudiants de primer 
de primària del municipi per tal 
que els infants coneguin com es 
jugava anys enrere, quan es feia 
més activitat al carrer i no exis
tien les videoconsoles ni els jocs 
d’ordinador. 
Els alumnes d’El Turó van obrir 

el calendari amb una sessió al 
Casal de la Mina, el dia 21. El 
‘Calaix de records’ acabarà el 13 
de juny i també hi participen els 
alumnes de les escoles Font Fre
da, Elvira Cuyàs, La Salle, Mas 
Rampinyo, Sagrat Cor, Reixac i 
El Viver. Els monitors de les acti
vitats són voluntaris vinculats als 
dos casals de gent gran del muni
cipi, que mostren a la canalla jocs 
com saltar a la corda, les curses 
de sacs o fer ballar la baldufa, en
tre moltes altres activitats.

Silvia Díaz | Montcada

Alumnes de l’escola El Turó van obrir el 21 de maig el calendari del ‘Calaix de records’
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Els alumnes de cinquè de primària de les escoles Reixac, El Viver, Elvira Cu-
yàs, Font Freda, La Salle i El Turó participen enguany al parc infantil de trànsit 
que s’ha habilitat a la pista esportiva del centre de Mas Rampinyo amb motiu 
de la cloenda del curs d’educació viària. A través d’un circuit de bicicletes 
habilitat en un espai que simula un carrer, els infants fan servir les dues rodes 
com si fossin cotxes mentre que altres companys simulen que són policies 
que han de fer respectar les normes viàries | SD

> Acaben els tallers d’educació viària
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Centenars de devots visiten la imatge 
de la Verge als terrenys de Mas Duran

La zona natural del Mas Duran va 
esdevenir del 24 al 28 de maig un 
espai de germanor i devoció amb 
motiu de la 41a edició del Rocío 
a Catalunya, organitzat per la Fe
deració d’Entitats Culturals Anda
luses de Catalunya (FECAC). La 
vintena de germandats que par
ticipava enguany a la celebració 
van presentar els seus simpecados a 
la imatge de la Verge, a les auto
ritats municipals i a l’organització 
el dia 26, a l’ermita que s’habilita 
al recinte durant una missa que 
va oficiar el rector de l’Església de 
Sant Martí, Juan Carlos Montse
rrat. La missa de Pentecostès del 
dia 27 va anar a càrrec del bisbe 
de Terrassa, José Ángel Sáiz Me
neses, i cantada pel cor de Nos
tra Senyora del Rocío de Pineda 
de Mar. A la mitjanit va tenir lloc 
el rosari de l’Aurora, amenitzada  
pel cor de Nostra Germandat de la 
Blanca Paloma de Maçanet.
El Rocío aplega germandats i enti
tats rocieras –entre elles, Capricho 
Andaluz, de Montcada i Reixac– 

d’arreu de Catalunya, però espe
cialment provinents de municipis 
de la província de Barcelona. 

Satisfacció a Can Pomada. El pre
sident de l’AV de Can Pomada, 
Alejandro Regorigo, s’ha mostrat 
satisfet perquè enguany la cele
bració de la festa mariana “no ens 

ha comportat cap molèstia pel 
que fa a l’entrada i sortida al 
barri”. Regorigo ha explicat que 
fins l’any passat era habitual que 
hi hagués cotxes aparcats al vial 
que dóna accés al sector –a tocar 
amb el recinte on té lloc el Rocío–  
malgrat els senyals de prohibició 
instal·lats per la Policia Local.

Silvia Díaz | Mas Duran

El bisbe de Terrassa, José Ángel Sáiz Meneses, va oficiar la missa de pentecostès

Una germandat que va participar al Rocío, després de presentar el seu simpecado a la Verge

FEStA mARIAnA

> Unió de forces contra l’obesitat infantil
La presidenta de l’Àrea Social, Ana Rivas (PSC), i la regidora de Salut Pública 
i Consum, M. Carmen González (CiU), es van reunir el 22 de maig a la Casa 
de la Vila –imatge– amb propietaris de bars i restaurants del municipi per pre-
sentar-los en el programa Thao de prevenció de l’obesitat infantil, al qual es va 
adherir l’Ajuntament al 2010. El projecte pretén implicar tots els agents socials, 
institucions i empreses en la lluita per frenar l’obesitat infantil  | LR
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Més actes a la 
festa anual de 
Montcada Nova

L’AV de Montcada NovaPla d’en 
Coll ha decidit ampliar el progra
ma d’activitats de la seva tradi
cional festa de la primavera, per 
oferir més actes al veïnat i fer bar
ri. La novetat d’aquesta edició és 
que s’incorporen activitats durant 
la franja del matí. La celebració 
tindrà lloc el 16 de juny al Camí 
de la Font Freda, davant el pave
lló Miquel Poblet. De 10 a 14h hi 
haurà inflables per a la canalla, 
partides ràpides d’escacs a càrrec 
de la UE Montcada, l’actuació del 
grup Diamond’s Crew i una festa 
de l’escuma. Al matí també hi ha 
prevista l’actuació d’algunes en
titats del municipi, però al tanca
ment d’aquesta edició s’havia de 
confirmar encara el programa.
De 18 a 20h continuaran els infla
bles per a la canalla i hi actuarà la 
Banda d’Armats de Martorelles. 
A les 21h començarà un sopar 
popular durant el qual els mem
bres de l’AV cuinaran botifarra 
per als assistents. El preu del ti
quet, que inclou beguda, és de 2 
euros. La part final de la festa és 
un ball amb l’orquestra Arsenic 
Band Six (23h).

Silvia Díaz | Redacció

Els dos casals 
de gent gran 
celebren la fi
de temporada

Els dos casals de gent gran del mu
nicipi aprofiten el mes de juny per 
mostrar en públic els resultats dels 
cursos i tallers que fan durant l’any. 
El Casal de la Mina fa una festa el 
dia 17, de 9 a 21h, amb activitats 
lúdiques, esportives i un arrossada 
popular. De l’1 al 20 de juny, els 
alumnes del curs de pintura a l’oli 
presentraran les seves creacions 
i per al dia 12 hi ha prevista una 
sortida a l’exposició sobre Goya al 
Caixafòrum de Barcelona. L’Asso
ciació de la Gent Gran de Montca
da i Reixac munta el dia 18 aquesta 
mateixa visita per als seus usuaris. 

Solidaritat amb la Marató. Dos euros 
del preu de l’excursió es destinaran 
a la Marató de la pobresa de TV3. 
Sobre la fi de curs, l’entitat fa el dia 
8 una mostra dels tallers de pilates 
i taitxí i l’11, una altra de vestits de 
paper i de cant coral. L’associació 
Gent Gran Activa organitza el dia 
9 un acte a favor de la Marató. A 
partir de les 10h hi haurà petanca, 
una desfilada per triar ‘Miss i Mís
ter Simpatia’, una rifa, música i un 
dinar de germanor.

Silvia Díaz | Redacció

> Actes per celebrar el Dia de la salut de les dones
La pluja va obligar a suspen-
dre la primera trobada de 
tai-txí que s’havia de fer el 
20 de maig a la plaça Lluís 
Companys per commemorar 
el Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les dones. 
La resta d’actes programats 
al llarg de dues setmanes sí 
que es van poder dur a terme. Entre ells la projecció de l’audiovisual El ventre 
de les dones, que es va fer a l’Auditori i que denuncia el cas de les 300.000 
dones indígenes que van ser esterilitzades al Perú durant la dictadura d’Alberto 
Fujimori com a mesura per reduir la natalitat. La Fundació Indera, que presi-
deix Sara Cuentas –a la imatge– difon el documental amb l’objectiu que els 
culpables d’aquesta violació dels drets sexuals i reproductius de les afectades 
siguin jutjats i condemnats | PA
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Barreres arquitectòniques

L’Ajuntament de Montcada i Reixac va iniciar fa 
uns anys el canvi de contenidors a la ciutat, però 
no va a tenir en compte als ciutadans/nes que han 
d’utilitzar una cadira de rodes per moure’s. Tant 
l’Ajuntament com els ciutadans/nes ens hem de 
conscienciar en fer una ciutat accesible per tal de 
que tots puguin fer les activitats del dia a dia sense 
cap barrera arquitectònica. Quan canviarà aques-
ta consciència de l’Ajuntament i dels ciutadans 
perquè aquest problema arribi a ser un anècdota 
en un futur no molt llunyà?
 
Judit Ortega 
Can Cuiàs

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Esperit crític
La situació de crisi econòmica 
sembla haver despertat l’esperit 
crític d’una part de la societat 
que, davant del que considera in-
just, ha decidit fer sentir la seva 
veu. Montcada i Reixac no s’ha 
mantingut al marge d’aquest fe-
nomen. L’exemple més clar és el 
que lidera la Favmir contra les 
retallades en la sanitat pública 
que ja suma més d’una trentena 
de manifestacions, però també 
hi ha les mobilitzacions pel nou 
INS Montserrat Miró i el cas Es-
tafa Banca. 
A excepció del que afecta al 
sector educatiu, la majoria dels 
participants en les protestes 
són gent gran, persones que van 
viure la transició i van protago-
nitzar també les lluites obreres i 
veïnals que van ajudar a la pros-
peritat de la societat i del país, 
els ara anomenats popularment 
‘iaioflautes’. Molts jubilats que 
fins fa ben poc dedicaven el dia 
a passejar, a tenir cura dels néts, 
o simplement a gaudir del temps 
de lleure, han incorporat a la 
seva agenda les accions reivin-
dicatives. I feina precisament no 
els falta. Avui la sanitat, demà el 
cas de les participacions prefe-
rents (que ha deixat molts treba-
lladors sense poder disposar dels 
seus estalvis) i demà passat, do-
nant suport als ‘indignats’. 
Sovint les protestes són incòmo-
des per a la classe política, però 
l’esperit crític és necessari per-
què la societat rutlli. Si no hi ha 
qui qüestiona les decisions del 
poder, encertades o desencerta-
des, la democràcia deixa de te-
nir sentit. En l’actual situació, la 
ciutadania té motius de sobra per 
protestar i s’ha d’entendre que el 
descontentament sigui generalit-
zat. El desgavell d’uns quants 
l’estem pagant la gran majoria i a 
un preu excessivament car.

Trato injusto
El sábado 26 de mayo estaba con mis 
hijas y mi marido comprando en Cerda-
nyola cuando mi hija mayor, que sufre 
un problema respiratorio, empezó a po-
nerse mal, con tos, ahogos, respiración 
agitada... Al estar en Cerdanyola nos 
dirigimos al Cap de allí (Cerdanyola-
Ripollet) puesto que se trataba de una 
urgencia y era el más cercano. Nos 
dijeron que esperáramos a ser atendi-
dos sin problema (a las 16h). Cuando 
llevábamos 45 minutos esperando, 
una enfermera que había allí y que es 
trabajadora del Cap de Montcada Cen-
tro nos viO y le dijo a una compañera 
que literalmente nos echara y que nos 
fuEramos a ser atendidos a Montcada, 
porque si no vamos allí, nos cerraran 
las urgencias. Nosotros le dijimos que, 
efectivamente, no queremos que cier-
ren las urgencias de nuestro pueblo, 
pero que en aquel momento lo im-
portante era la niña y que habíamos 
acudido allí por encontrarnos en Car-
danyola comprando y que, después de 
estar esperando durante 45 minutos, 
teníamos derecho a ser atendidos. La 
enfermera nos dijo que nos fuéramos 
y finalmente sorprendidos y avergonza-
dos nos marchamos de allí. 
Mi hija de 4 años salió por la puerta llo-
rando y preguntándome: “Mamá ¿por 
qué no me quieren curar?”. Tuvimos 
que coger el coche para ir a Montca-
da, donde mi hija necesitó oxígeno y 
finalmente fue atendida a las 17.30h. 
Me parece una barbaridad que esto se 
permita, ¿a dónde vamos a llegar? Soy 
la primera que no quiere que cierren 
las urgencias de mi pueblo, pero si 
estoy en otro lugar y tengo una urgen-
cia ¿no tengo derecho a ser atendida? 
¿Qué hubiera pasado si a mi hija de cu-
atro años le pasa algo en el camino de 
Cerdanyola a Montcada? Nos sentimos 
muy humillados y discriminados por-
que además, las maneras con las que 

nos echaron fueron muy poco educa-
das. Queremos que esto se sepa porque 
creo que los ciudadanos tenemos unos 
derechos y no se puede jugar así con la 
salud de una niña. Incluso los usuarios 
que estaban allí y vieron lo que pasaba 
nos animaron a quedarnos, porque era 
una injusticia. Pero ¿qué hacíamos si 
la citada enfermera nos decía que no 
iban a visitar a nuestra hija que estaba 
sin poder respirar? 

Olga Esteban
Font Pudenta 

Larga espera
A fecha 1 de febrero de 2011, la 
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés del 
Hospital Pere Virgili expidió una soli-
citud para realizarle a mi mujer una 
operación de extirpación de una her-
nia epigástrica una vez hechas todas 
las pruebas pertinentes. En aquel 
momento nos dijeron que la inter-
vención tendría lugar en breve y casi 
un año y medio después todavía no 
nos han llamado, con lo cual se ha 
superado, y con creces, el plazo de 
espera. ¿Recortes? ¿Cierre de qui-
rófanos? Creo que por mucho déficit 
que tengan en las arcas de la Gene-
ralitat, no tiene justificación ninguna 
que mi mujer tenga que convivir con 
esta dolencia más de lo necesario, 
sobre todo teniendo en cuenta que 
nos aseguraron que la operación era 
de ya para ya. La falta de medios de 
asistencia sanitaria le está provocando 
un riesgo innecesario para su salud y 
un agravamiento de su estado, del cual 
responsabilizo a los servicios médicos 
y administrativos, desde los técnicos 
hasta el propio conseller de Salud. 
Este caso es un ejemplo más de lo 
que está haciendo el gobierno de la 
Generalitat con su política de recortes 
sanitarios, la denegación de nuestros 
derechos. De la misma manera que 
denuncio la situación públicamente, 

hemos interpuesto demandas ante el 
Servei Català de la Salut. 
Aprovecho para hacer un llamamien-
to a la reivindicación de la sanidad 
pública. ¡Adelante con la lucha!

Antonio Cabañero
La Ribera

Agravio comparativo
Ante la sorpresa que me produjo la 
carta del Sr. Jaime Ribera Camprubí, 
no puedo hacer menos que adolecer-
me por el agravio comparativo sufri-
do. Es bien cierto que en la vida todo 
es cuestión de perspectivas pero, 
desde luego, tras su agradecimiento 
público no puedo evitar pensar y sentir 
que, desgraciadamente, sigue habien-
do ciudadanos de primera y ciudada-
nos de segunda. Y es que el estado del 
bienestar ha mejorado pero al parecer 
sigue generando diferencias entre sus 
ciudadanos. Y así lo digo con conoci-
miento de causa, puesto que toda esa 
solidaria atención que a él, siendo afor-
tunado, se le ofreció, a mi familia, se 
le negó. No sólo no pudimos disfrutar 
de esa Ley de dependencia que ahora 
languidece ante la imposibilidad de ser 
aplicada en su extensión; sino que los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Montcada i Reixac liderados por la 
doctora Mª Carmen González Benito 
rechazaron a mi suegro alegando que 
no era usuario suyo; por lo que no se 
nos facilitaron ni accesorios, ni cama 
especial, ni grúa, ni cuidadora, ni silla 
de ruedas.
Ahora bien, en lo que sí hemos sido 
immensamente afortunados es en re-
cibir todo el cariño, atención médica, 
apoyo emocional y la demostración de 
una gran capacidad humana por parte 
de las doctoras del CAP Anna Anaya 
Mejías e Inés de Olano, así como del 
comportamiento de los agentes de la 
Policía Local que el día del desenlace 
nos atendieron con gran humanidad. 

Me refiero al Sr. Bartolomé y a su 
compañero, Sr. Soro.

Ferran Argilaga Anguera
Montcada

Tres Tombs
Sóc una persona que s’estima les 
festes del Tres Tombs i felicito el 
Sr. Joan Massagué per fer que tots 
aquests anys hagin estat una realitat. 
Fa 20 anys, quan es va començar, 
hi havia un grup de persones junt 
amb el Sr. Joan que aconseguiren 
recuperar els Tres Tombs a Montca-
da. Tothom parlava d’aquesta festa. 
Jo, per exemple, venia de Sant Adrià 
enganxat amb el meu carruatge i els 
meus dos cavalls. Ara fa 10 anys que 
visc a Montcada i segueixo assistint a 
aquesta festa. Fa quatre anys em vaig 
adreçar al Sr. Joan per ajudar-lo amb 
la seva festa. Vaig anar a l’església 
a la benedicció de la bandera i em 
digué que no feia falta, que els Tres 
Tombs de Montcada funcionaven 
sols. Una persona sola no pot fer una 
festa tan meravellosa com aquesta 
a Montcada. Hi ha moltes persones 
amants dels Tres Tombs.
Fa dos anys es canvià la data de la fes-
ta coincidint amb la trobada de bande-
res dels Tres Tombs de tota Catalunya 
a Valls. Aquest any també, no es pot fer 
això dos anys seguits. Em primer lloc, 
s’ha de buscar la millor data de mane-
ra que no coincideixi amb la festa als 
pobles del voltant i es proposa a la Fe-
deració Catalana dels Tres Tombs per 
tal que la posi al calendari de les festes 
que s’inicien al gener. Sóc un amant 
dels cavalls i m’agradaria que no es 
perdés aquesta festa a Montcada.

Joan Abellán
Pla d’en Coll

Fe d’errates
Francisco Carvajal ha estat sempre vicepresi-
dent del Centro Aguileño i en cap moment ha 
estat president, tal com publicàvem en l’ante-
rior número de ‘La Veu’.

Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 15 de juny

Soy madre de un niño de P3 del Reixac y, desde que ha empezado el 
calor, cada tarde su clase tiene que estar con las persianas bajadas y, 
cuando salen al recreo  el sol les da de pleno. ¿No se podría poner un 
toldo en el patio de los más pequeños? Mari Romero. Montcada

La construcció i el manteniment dels edificis educatius són responsa-
bilitat de la Generalitat tot i que els ajuntaments sovint assumim petites 
actuacions malgrat no siguin competència nostra. Enguany el criteri 
d’austeritat aprovat per l’Ajuntament ens ha fet decidir donar compli-
ment només a les necessitats de manteniment (que no millores) a les 
escoles i altres dependències. Això es tractaria d’una millora que no 
està inclosa en els principis bàsics que hem establert de seguretat, nor-
mativa i estalvi energètic. De totes formes, estudiarem aquest cas i se-
guirem treballant al respecte | Ana Rivas (PSC), regidora d’Educació
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Tenim a la nostra ciutat la sort de comptar amb homes i dones 
què fa molt de temps que estan fent una tasca feixuga. De ma-
nera volgudament anònima o des de entitats ben conegudes, 
sense defallir en el seu objectiu, dia rere dia posen un xic del 
seu temps, un grapat de bona intenció i un munt de voluntat 
per tal d’ajudar als altres. Temps enrere els que es beneficiaven 
amb la seva col·laboració estaven molt lluny del nostre poble. 
La recollida de roba, aliments bàsics, estris per a la escola i 
d’altres productes de primera necessitat tenia destinataris a al-
tres contrades, eren per a persones que vivien a llocs que, de 
vegades, ni havíem sentit a parlar. 
Però, a hores d’ara, la crida d’atenció ens toca de ben a prop. 
En lloc de defallir o desencisar-se, encara hi estan posant més 
empenta. Duen a terme propostes imaginatives per tal de re-
captar l’atenció de tothom, fer-nos veure que la nostra aporta-
ció, per petita que sigui és molt necessària i és important per 
col·laborar amb els que s’estan quedant sense recursos i que 
tenen per davant una família per alimentar i vestir. Aquesta ve-
gada no hi són tan lluny.
Participen en les activitats del poble, posant-hi el seu temps 
en benefici d’altres per recordar-nos que aquesta necessitat es 
manté, que qui pugui hi faci un cop de mà aportant el que 
d’altres necessiten, que siguem solidaris i que expliquem a la 
nostra canalla que el que fem per ajudar als que tenim a prop 
té més valor que tots aquells estris amb els que els mitjans de 
comunicació ens enlluernen. Obrim els ulls, participem de les 
seves iniciatives solidàries que, de ben segur, donaran un xic 
d’alegria a qui espera el nostre suport. Ens hem de sentir orgu-
llosos d’aquestes persones i col·laborar.

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

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Si pots, col·labora

Mai la nostra Festa Major ha tingut una valoració tant unànime i 
tant positiva per part de la nostra gent. Ha estat una Festa Major, 
participativa. Molta, moltíssima gent al carrer, a tota hora, tots els 
actes programats en els quatre dies plens, sovint abarrotats, amb 
més gent que mai. Tot i la crisi que ens colpeja amb acritud, la 
gent ha participat amb alegria, amb ganes de disfrutar de la fes-
ta, de passar-s’ho bé. L’espai barraques Poblet, els concerts, els 
actes esportius, totes les nits plenes de gent de Montcada, gent 
que normalment ens veiem tres o quatre vegades a l’any quan 
coincideixes, a la cavalcada de Reis, a la rua del Carnestoltes i a 
la Festa Major.
Ha estat una Festa Major esplèndida, demostrativa que per fer 
coses interesants, no calen molts diners –enguany la Festa Major 
de Montcada i Reixac, ens ha costat un 12% menys que l’any 
passat– i amb una alta qualitat d’espectacles, millor que mai. 
Una Festa Major en què la gent ha tingut la capacitat de dei-
xar a banda els seus problemes més immediats i més propers, 
que són molts, i sovint molt difícils de resoldre. Els ciutadans i 
ciutadanes de Montcada i Reixac saben que ens trobem en un 
moment incert, que ens és difícil anar cap a munt, que el més 
probable és que recularen encara més. Però també saben que 
bona part del nostre futur dependrà de l’actitud de tots i cadascú 
de nosaltres davant d’aquests problemes. Dependrà que no ens 
deixem arrosegar cap a la queixa sistemàtica, cap a la protesta 
sense proposta tan típica en aquests dies del nostre temps. Estem 
en plena batalla entre la cultura del no, de que tot va malament i 
quan pitjor millor i la cultura del sí, de l’esperança i de creure que 
amb esforç ens en sortirem. Aquests dies de Festa Major, ha gua-
nyat la cultura del sí per majoria absoluta. Per molts anys!

Fa uns dies se celebrava l’aniversari del 15 M, un moviment ciu-
tadà que va sortir al carrer al crit “Que no, que no ens represen-
ten” i és que sovint els polítics, lluny d’escoltar els seus electors, 
escolten o obeeixen els bancs, de manera que maten la Demo-
cràcia. Demanaven un canvi del model econòmic no un canvi de 
partit, perquè l’actual ens ha portat a aquesta crisi financera i a 
aquesta greu situació social. Demanen un model econòmic amb 
un creixement sostenible i a les ordres de l’ésser humà (habitat-
ge, treball, drets humans...). Una gran majoria dels ciutadans 
que van ocupar els carrers i les places dels nostres pobles eren 
joves, joves sense oportunitats de feina i ara tampoc d’estudi per 
les retallades i la falta de recursos. Joves que estan vivint dels 
seus pares o, fins i tot, de la pensió dels seus avis, joves actius 
que han sortit al carrer d’una forma tranquil·la i amb propostes.
Un grup de joves de Montcada ha estat denunciat per l’Ajun-
tament al·legant que s’ha actuat arran de les queixes veïnals i 
nosaltres ens preguntem si, arran les constants queixes, tam-
bé han denunciat a Lafarge pels sorolls i la contaminació, els 
bancs que fan fora les famílies dels seus habitatges i encara 
les hi reclamen que paguin l’hipoteca i que enganyen amb les 
participacions preferents i a la Generalitat pel tancament de les 
Urgències i la falta de metges als ambulatoris, per la supressió de 
la sisena hora i altres retallades en educació o pel deute no pagat 
que fa demorar el pagament als nostres proveïdors. Val més que 
el govern local es preocupi pels expedients jurídics que poden 
suposar un greu perjudici econòmic per a Montcada i no entor-
peixi les activitats socials que diferents col·lectius fan al municipi. 
Felicitem al moviment 15M en el seu 1r aniversari, a El Brot pel 
seu 2n i als Diables de Can Sant Joan en el seu 25é aniversari.

Feliç aniversari

Estos días se ha aprobado el Real Decreto del Gobierno del PP en 
materia de sanidad. Muchas son las reformas que contiene pero 
quiero hacer especial mención a una: la que limita el acceso de 
los inmigrantes irregulares e ilegales a ciertos abusos en la sani-
dad. No puede ser que en este país una persona en situación irre-
gular tenga en 24 horas los mismos derechos que un inmigrante 
que lleva en situación regular un tiempo o que cualquier ciudada-
no de Catalunya. Ésta es la verdadera injusticia social. El Partido 
Popular trabajamos para no tener personas en situación irregular 
e ilegal. Y mientras haya personas que están pasando hambre, 
mientras tengamos cola en los comedores sociales, mientras haya 
muchas familias de nuestro país que no llegan a final de mes… 
Seguiremos aplicando las medidas que creemos convenientes. El 
ejercicio de hipocresía de las izquierdas y ahora también de CiU 
llega a extremos insólitos. Hay que decir las cosas por su nombre: 
nuestra capacidad de acogida es limitada, nuestro corazón nos 
dice que hemos de ayudar a todo el mundo pero nuestra cabeza 
nos dice que eso es imposible. Y ésta es la verdad y la gente sabe 
cómo se colapsan los servicios médicos también por las personas 
en situación irregular. Hacía falta poner orden y desde el Gobier-
no de España del Partido Popular lo estamos haciendo. Ninguna 
persona, aunque se encuentre en situación irregular, dejará de 
ser atendida, ningún menor, ni embarazada, nadie. La asistencia 
primaria seguirá estando cubierta en cualquier situación. Lo que 
hemos de evitar es el famoso “turismo sanitario” que permitía que 
una persona y toda su familia sólo por el hecho de empadronarse 
en nuestro país tuviera acceso a una tarjeta sanitaria y con ello al 
gasto que comportaba el uso de los servicios sanitarios de nuestro 
país y que debíamos pagar desde la sanidad pública.

¡Hay que acabar con el turismo sanitario!

Durant aquests mesos hem de pagar l’IBI. Però aquest any serà 
diferent: més de 13.000 veïns hauran de pagar més que l’any 
passat i 8.000 en pagaran menys. Per a aquests, la baixada serà 
com a màxim del 60%; mentre que els primers hauran de pagar 
fins a un 400% més. Llavors, en aquest últims anys, cap veí es-
tava pagant el que li pertocava d’IBI? El nostre regidor de l’Àrea 
Econòmica haurà d’explicar quins són els motius pels quals hi 
ha aquesta descompensació. Però en tot cas, aquelles persones 
que ara hauran de pagar menys, se’ls haurà d’explicar perquè 
durant anys han pagat més del que els corresponia.
El 19 de maig, dins de la campanya ‘Ciutadans t’escolta’ que fem 
per tots els barris de la ciutat vam anar al barri de Mas Duran. 
Una de les principals queixes era que pagaven impostos euro-
peus i tenien serveis africans (amb tot el respecte pels africans), 
tenint en compte que les seves infraestructures són deficitàries. 
No hem d’oblidar que l’any 2006 es va fer una revisió cadastral i 
els valors en aquest sector es van incrementar un 300%. El ma-
teix ha passat amb el pagament mensual de les escoles bressol. 
Amb les retallades i amb la pujada proposada d’aquesta orde-
nança del 15% al Ple de març, finalment els pares suportaran 
el 42% de l’import total, la Generalitat, el 33% i l’Ajuntament, el 
25%. Entenem que l’equip de govern viu d’esquenes a la ciuta-
dania. Malgrat que ara el PSC trepitja els carrers per aconseguir 
signatures per no pujar les quotes mensuals no s’adona del que 
realment preocupa els nostres ciutadans. Quina sort tenen els 
regidors d’aquesta formació política que viuen dels nostres im-
postos de poder fer les seves campanyes polítiques en horaris en 
què els altres estem treballant (el que tingui la sort de tenir feina) 
sense que la seva  modesta nòmina es vegi alterada.

Injustícies de la vida
Els montcadencs hem gaudit massivament de la Festa Major. 
En aquests moments que ens toquen viure, difícils per a molts, 
les activitats al carrer aporten un escenari que ens permet 
passar-ho bé malgrat el context. Ho hem vist aquest cap de 
setmana però també dies enrera amb el dia de la dansa, la 
fira d’artesania a Can Sant Joan, la celebració dels 25 anys de 
diables o amb les activitats de Fem barri a Can Cuiàs... Moltes 
festes són muntades des de l’associacionisme, importantíssim 
per a la creació i el manteniment de xarxes socials que et per-
meten identificar-te com a poble. És per aquest motiu que els 
programes d’austeritat que s’han d’aplicar no poden passar per 
la retallada lineal a les associacions, sinó per l’estudi acurat dels 
objectius que persegueixen les actuacions subvencionades per 
tal de rendibilitzar cada euro que reben les entitats. 
Però el primer en donar mostra de la bona gestió dels diners 
públics ha de ser el propi Ajuntament. L’endemà de la cloenda 
de la Festa Major, a les 9h, els llums del carrer Major encara 
cremaven, i no és un fet puntual, passa sovint als polígons i a 
alguns carrers. A vegades aquest equip de govern sembla no 
ser conscient de quins són els seus deures ni tampoc quines 
són les seves obligacions. En aquesta Festa Major, hem vist 
com l’Ajuntament s’ha sumat a la campanya de la Marató per la 
pobresa però, al meu entendre, aquest tipus d’actuacions ha de 
provenir de les entitats o a títol individual, perquè els governs, 
en aquest cas el de la nostra ciutat, el què ha de fer és aplicar 
mesures polítiques per minimitzar els efectes de la pobresa en 
els nostres ciutadans i no sumar-se a campanyes com si Mont-
cada el problema fos inexistent i ens solidaritzéssim amb la res-
ta. El govern (PSC i CiU) no està a l’alçada de la nostra ciutat.

Gestionar l’austeritat

Festa Major: ha guanyat la cultura del sí
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Un dels comentaris més genera
litzats sobre aquesta Festa Major 
és la gran quantitat de public que 
ha congregat la majoria dels ac
tes. Sens dubte el bon temps ha 
afavorit aquesta tendència, però 
potser l’explicació també té a 
veure amb la situació econòmica 
de moltes famílies, que han apos
tat per quedarse a Montcada i 
gaudir del programa, enlloc de 
tres dies per marxar fora. El cert 
és que, sigui com sigui, aquesta 
ha estat una de les festes més 
participatives dels últims anys, 
amb una important presència 
d’entitats i associacions,  que han 
aportat energia i temps per col
laborar amb la programació.
 
Dimonis ‘indignats’. Els Diables 
de Can Sant Joan van tenir doble 
protagonisme, com a responsa
bles del pregó –amb referències  

al soterrament, les urgències i 
l’institut Montserrat Miró– i del 
correfoc que, després de molts 
anys, va passar pel carrer Major. 
Aquesta via va acollir dues nove
tats de la festa, el Carrer del Joc, 
amb activitats per a la canalla, i 
la Fira Modernista, en el marc 
de la qual es van fer quatre visi
tes teatralitzades a la Casa de les 
Aigües, amb més de 200 perso
nes inscrites. L’altre pol d’atrac
ció va ser l’Espai Poblet, escenari 
de diferents propostes musicals 
que va atraure públic de totes les 
edats, sobretot joves. Les actua
cions de Joan Pera i l’orquestra 
Maravella, a la pista coberta, 
també van reunir més de mig 
miler de persones. El regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), ha destacat “el bon 
ambient i la col·laboració de 
les entitats, que han fet la festa 
més participativa”.

FEStA mAJoR 2012

La Colla de Drac i Diables de Can Sant Joan protagonitza un espectacular correfoc i recupera el carrer Major com a escenari

Màxima afluència de públic en una de les 
festes més participatives dels últims anys
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

CAMpIONS DE hIp hOp
Dos joves de Montcada obtenen 
els màxims guardons

pàg. 24

DEBUT DE YONKI LOVE
El montcadenc Toni Sánchez deixa 
el taxi per dedicar-se a la música
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Els Diables van protagonitzar un correfoc trepidant pel carrer Major, que va culminar a la plaça de l’Església amb una encesa de fuets de Berga

La trobada gegantera va reunir les colles de Montcada, Santa Coloma de Farners, Vilassar de Mar i Taradell, que van ballar a la plaça de l’Església La festa dels Mestumacat va ser el primer espectacle de la festa i va atraure força públic
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La Colla infantil va ser l’encarregada del pregó infantil, una novetat que es vol instaurarUna component dels Diables va ser l’encarregada de fer el pregó des del balcó de la Casa de la Vila, acompanyada de l’alcaldessa i els regidors
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FEStA mAJoR 2011

Els millors videos i prop de 100 fotos a

pi
la

r
 a

bi
ÁN

la
u

r
a 

g
r

au
la

u
r

a 
g

r
au

aN
ab

El
 t

O
r

r
ES

pi
la

r
 a

bi
ÁN

aN
ab

El
 t

O
r

r
ES

Si
lV

ia
al

Q
u

ÉZ
ar

Che Sudaka va ser el cap de cartell del programa de concerts de l’Espai Poblet

Alumnes del curs de grups de rock van debutar a la festa

El turno del pez Simón, de Montcada, va presentar el seu nou treball ‘Los pilares del vacío’

La Fira Modernista també tenia un espai destinat a jocs de l’època fabricats de fusta i amb tracció humana

La festa de l’escuma va fer gaudir els més petits

La plaça de l’Església es va omplir de gom a gom a la cita anual amb el repertori del grup d’havaneres L’Espingari

L’espectacle de batucada del grup Brincadeira ‘La sonrisa del silencio’ va ser una autèntica exhibició de talent i energia

Preparatius de la sardinada de l’AV Font Pudenta-Muntanyeta
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Itaca Band va engegar a Montcada la seva gira d’estiu 2012, ‘La Vuelta al mono’

El grup Xarop de Canya va amenitzar la Fira modernista, acompanyant actors disfressats de final del segle XIX

El còmic Joan Pera no va defraudar els seus seguidors
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Les puntaires sempre fan acte de presència en algun moment de la festa
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Participants al concurs d’arròs de Montcada Nova
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Fi de curs de l’Escola d’art La Taca
Els alumnes dels diferents grups d’edats exposaran les seves creacions fins al 9 de juny

CASA DE LA VILA

Alumnes dels cursos de photoshop 
exposen al Kursaal fins al 15 de juny
La mostra la integren una trentena d’obres de tema lliure on predomina el fotomuntatge

FotoGRAFIA

Fins al 15 de juny es pot visitar 
al Kursaal l’exposició dels alum
nes dels cursos de Photoshop  
que s’imparteixen a la Casa de 
la Vila. La inauguració es va 
fer el 30 de maig amb la pre
sència de la professora, Mayte 
Torres, i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
Ambdós van elogiar la creativi
tat dels participants a la mostra, 
on predomina el fotomuntat
ge. L’acte va ser amenitzat per 
alumnes dels cursos de l’àrea 
d’expressió musical. 

Altres cursos. Els alumnes del 
taller d’art infantil –de 5 a 7 
anys– exposaran a l’Auditori 

del 5 al 24 de juny. La inau
guració serà el 6, a les 19.30h. 
Els dels cursos de pintura per a 

adults obriran la mostra de fi de 
curs el 14 de juny, a la Casa de 
la Vila (19.30h). 

Laura Grau | Can Sant Joan
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Mayte Torres, flanquejada pels alumnes dels cursos de Photoshop que imparteix a la Casa de la Vila

Una setantena d’alumnes de 
l’Escola d’Art La Taca exposa 
les seves obres a la Casa de la 
Vila fins al 9 de juny. La mostra 
col·lectiva, titulada ‘Els colors 
de la nit’ s’ha dividit en dues 
parts, la primera –inaugurada 
el 29 de maig– reuneix les obres 
del grup de joves i adults. A par
tir del dia 4 de juny els infants 

seran els protagonistes. “Totes 
les pintures que veieu aquí 
són úniques i originals, no 
han estat copiades”, va desta
car el director de l’Escola, Ma
ese Pérez, tot afegint “que triar 
la nit com a temàtica suposa 
una complicació afegida que 
els alumnes han superat amb 
bona nota”. El regidor de Cul
tura, Daniel Moly (CiU), va feli

citar els alumnes i va animar els 
responsables de l’escola “a con-
tinuar exposant les obres a les 
sales del municipi, que estan a 
la vostra disposició”. El centre 
ofereix com a novetat un casal 
artístic per a nens de primària 
que tindrà lloc entre el 25 de 
juny al 27 de juliol i que inclou 
sortides a museus de Barcelona 
i indrets de Montcada.

Pilar Abián | Montcada
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Els alumnes de teatre de la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni clou-
ran el curs el 14 de juny amb una 
aula oberta a la Sala Joan Dalmau 
del Kursaal (20.30h), on demos-
traran els coneixements adquirits 
sobre la construcció de personat-
ges. Concretament representaran 
escenes de l’obra ‘Criatures’ de la 

companyia T de Teatre, una visió 
singular i irònica sobre el món 
de la infància i la correspondèn-
cia amb els adults. “No es tracta 
d’un espectacle acabat sinó el 
resultat d’un procés de treball 
que embolcallem de forma tea-
tral”, ha explicat el professor, Cli-
ment Sensada | LG

> Aula oberta de teatre al Kursaal

Alumnes de l’Escola d’Art La Taca posen a la Casa de la Vila el dia de la inauguració de la mostra
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‘Yonki Love’ debuta en el món de la 
música amb el treball ‘Made in taxi’
Toni Sánchez té 33 anys i va ser alumne dels cursos de guitarra flamenca de l’ajuntament

noVEtAt

El 12 de juny sortirà al mercat 
el primer treball discogràfic de 
Yonki Love –literalment ‘engan
xat a l’amor’–, nom artístic de 
Toni Sánchez, veí de la Font Pu
denta de 33 anys –originari de 
Mas Rampinyo–, que ha deixat 
la feina de taxista per dedicarse 
professionalment a la música. 
La majoria dels temes del seu 
primer àlbum, titulat ‘Made in 
taxi’, els va composar en el seu 
taxi, entre client i client. “Sem-
pre m’ha agradat tocar i es-
criure cançons a partir de les 
situacions que m’envolten i, 
com a taxista, n’he vist de tots 
colors durants els sis anys que 
m’hi he dedicat”, ha explicat 
Yonki Love.

Formació. Tot i ser en bona 
part autodidacta, ha fet cursos 
de guitarra flamenca a l’Ajun
tament amb el profesor Javi 
Navarro,  autor dels arranja
ments de flamenc i membre 
de la banda, de la qual també 

formen part els músics montca
dencs Edu Fernandez, al teclat; 
Sergi Ricart ‘Riqui’, a la percu
sió, i Rubén ‘Sonny Croket’, al 
baix. El seu estil musical es mou 
entre el hip hop i el flamenc. La 
discogràfica Boom KrikMusic, 
del montcadenc Manel Ortiz, el 
va fitxar arran de la publicació 
d’una primera maqueta al portal 
de facebook. El videoclip del seu 

primer single ‘Miraditas de amor’ 
–publicat a Youtube– ha rebut 
més de 10.000 consultes en tres 
dies. Part de les imatges van ser 
filmades a l’interior del bar disco
teca Caktus de Montcada centre. 
Yonki Love també ha actuat en 
directe al programa ‘Levántate y 
Cárdenas’, de l’emissora Europa 
FM i ha fet concerts a diverses 
sales de Barcelona.

Laura Grau | Redacció

Toni Sánchez, en una de les escenes del videoclip, a la Torre Vila, seu del bar discoteca Caktus
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Un dels moments de la gravació del videoclip de ‘Quien grita más’, que es presentarà el 2 de juny 

La banda de poprock alterna
tiu Johnny Liston presentarà el 
seu primer treball, titulat amb el 
nom del grup, el 2 de juny al ce
ller Montcata Vins de Can Sant 
Joan (23h). El grup, constituït 
el passat mes d’abril, consta de 
quatre músics: Salva Criado, a la 
veu i la guitarra; Francesc Cruz a 
la guitarra, Iván Muñoz a la ba
teria i Javi Vega, al baix. Abans 
del concert, el grup presentarà el 

seu primer videoclip. El preu de 
l’entrada és de 3 euros. Criado, 
autor de tots els temes del grup, 
imparteix classes de guitarra des 
a l’Espai Jove Can Tauler, La 
Unió de Mas Rampinyo, l’Abi i 
l’escola Giravolt. Toca en altres 
grups com Express Quartet, La 
máquina de escribir i Elmo Se
dean. La banda actua rà el 15 de 
juny a Can Tauler on compartirà 
escenari amb El turno del pez Si
món, un altre grup montcadenc. 

Laura Grau | Redacció

La banda Johnny Liston 
presenta el primer àlbum
L’actuació tindrà lloc al celler Montcata Vins el 2 de juny
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FEStIVAL DE hIP hoP D’ESPAnYA
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héctor Muñoz i Sílvia Cubero reben 
els màxims guardons del campionat
Els dos joves montcadencs han fet part de la seva formació a escoles de ball del municipi

Dos joves de Montcada, Héc
tor Muñoz i Sílvia Cubero, han 
obtingut premis destacats en el 
Campionat d’Espanya de Hip 
Hop, celebrat a Cornellà el 20 
de maig. Muñoz va ser el pri
mer classificat en categoria de 
parelles amb la seva companya 
de ball Julia Pericas, i el grup 
de Cubero, New Tempo, va ser 
proclamat campió en categoria 
absoluta. 
Muñoz té 22 anys i imparteix 
classes a l’escola Cirqs Dance 
Studio, de Montcada centre. Va 
començar la seva formació al 
gimnàs Jym’s i es va especialitzar 
en hip hop a Badalona. Muñoz 
també va obtenir el segon premi 
del Campionat iDance de Gra
nollers celebrat el 27 de maig 
en la mateixa categoria. Cubero 
té 23 anys i viu a Terra Nostra. 
Combina la formació de balla
rina amb els estudis de Pedago
gia. Va iniciar  la seva formació a 
Montcada i es va especialitzar en 
hip hop en escoles de Badalona. 

Laura Grau | Redacció

El grup Teatroia’t, format per exalumnes dels cursos de teatre de la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni, representarà l’obra ‘Demà coneixeràs en 
Klein’ el 10 de juny a La Unió de Mas Rampinyo (21.30h), una comèdia 
àcida i irònica sobre el món dels negocis que es va estrenar el passat 
novembre dins de la mostra Montcada a Escena. L’entrada costa 3 euros 
per als socis i 5 per a la resta | LG

> Nova edició de la festa dels Amics de Reixac
L’Associació Amics de Reixac organitza una nova edició de l’Arrossada 
popular el 10 de juny a l’esplanada de l’església. Com sempre, l’entitat 
aprofitarà l’esdeveniment per celebrar l’assemblea anual de socis (12h). 
El dinar de germanor serà a les 14h. Els tiquets es poden retirar amb an-
telació al despatx parroquial el 6 de juny, a partir de les 19h. El preu per 
persona és de 13 euros | LR

> Aules d’estudi a la Biblioteca Elisenda
Les aules d’estudi de la Biblioteca Elisenda de Montcada tornaran a obrir 
el mes de juny, concretament entre els dies 11 i 22, de dilluns a divendres 
amb horari de 20.30h a 0h. L’ampliació horària es fa pensant especialment 
en els estudiants que han de preparar exàmens universitaris. L’entrada es 
farà pel passatge Menorca | LR

> Teatroia’t actuarà al teatre de La Unió
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A dalt, Héctor Muñoz, campió per parelles, i abaix, Sílvia Cubero, membre del grup premiat

r
O

g
Er

 c
aN

yE
ll

ES

En venta. Dos plazas de pàrquing en 
Mas Rampinyo. Económicas. Tel. 935 
750 429 (a partir de las 22h).
Compro. Còmics antics, còmics de sú-
per herois, àlbums de cromos i joguines 
per comprar. Tel. 630930616.
Nou grup. Amics del Vallès. Si tienes de 
40 a 55 años, amplia tu grupo de ami-
gos. Tel. 637 782 118.
Es ven. A La Pobla de Lillet (Berguedà) 
casa de tres habitatges individuals. Preu: 
150.000 euros. Tel. 93 823 65 30.
En venta. iPhone 4 16GB de Apple. 
Color negro. Nuevo. Sin estrenar. 400 
EUROS. Tel. 935 641 181.
Se alquila. Furgoneta Renault Traffic 
en muy buen estado, con baca, por 300 
euros al mes, incluidos el seguro, las re-
visiones, etc. Tel. 932 788 485.

anuncis gratuïts                  
Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.cat
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FunDACIó CuLtuRAL montCADA
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D’esquerra a dreta, Núria Cervera, Antonio Orihuela, de la Fundació, i Montse Viarje i Pepita Pi

La família Pi i Mumbrú ha ce
dit a la Fundació Cultural un 
arxiu documental del segle XX, 
amb fotografies, retalls de diaris 
i anuncis relacionats amb Mont
cada. Aquest treball exhaustiu el 
va dur a terme Montserrat Pi i 
Mumbrú, desapareguda recent
ment, qui va deixar l’encàrrec de 
fer la donació a la seva germana 
Pepita i la seva neboda Mari Àn
gels Viarje. La part més valusoa 

de l’arxiu són les cartes, notes i 
records del pare de la Montserrat 
i la Pepita, Josep Pi i Subatella, 
que va ser alcalde de Montcada 
al 1933.  “La Montse ho tenia 
tot classificat per temes perquè 
era molt metòdica i ordenada”, 
va dir Viarje després de signar 
l’acord amb la Fundació. La presi
denta, Núria Cervera, va agrair la 
cessió i va garantir que tot el ma
terial es digitalitzarà per posarlo a 
l’abast dels estudiosos.

Sílvia Alquézar | Montcada

el retro-visor
Josep Bacardit

Fundació Cultural Montcada

Josep Pi i Subatella va ser nome-
nat alcalde de Montcada el 4 de 
gener de 1933, en substitució de 
Josep Espinasa, que hi va renun-
ciar. Va continuar el programa 
amb el qual ERC va guanyar les 
eleccions  municipals del 1931, 
en el marc de la II República, 
un període convuls a causa de 
la pressió d’una dreta insatisfeta 
i uns sindicats que exigien con-
tinus canvis d’orientació política. 
Durant el seu curt mandat –va 
plegar al febrer del 1934– es va 
inaugurar el primer dispensa-
ri municipal i es va començar a 
construir el col·legi Ignasi Iglesi-
as, més conegut com l’escola de 
l’Envelat. 

Gestió. També va demanar al 
Ministeri d’Obres Públiques que 
anul·lés alguns passos a nivell 
per evitar els accidents ferrovia-

ris, petició que va ser acceptada 
però que l’esclat de la guerra ci-
vil va impedir dur a terme. Vina-
ter d’ofici i de tarannà dialogant 
i bondadós, era conegut com el 
Josep de Can Petasques. Va viu-
re amb preocupació l’espiral de 
violència que va generar el cop 
militar de Franco, principalment 
la política de terror indiscrimi-
nat que va imposar la CNT/FAI a 
Montcada i a d’altres municipis 
de Catalunya. Tot i no compartir  

les idees polítiques del seu ger-
mà, Joan Pi, que va havia estat 
alcalde per la Lliga Catalana al 
1934, va ajudar-lo a fugir davant 
del perill que fos assassinat. En 
aquest sentit,  representa una 
actitud difícil de trobar en una 
societat tan dividida ideològica-
ment, on sovint s’enfrontaven 
membres d’una mateixa família. 
En acabar la guerra, es va quedar 
al poble, sense que ningú formu-
lés cap acusació contra ell.

pi i Subatella, un alcalde de tots
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Josep Pi, a la dreta del qui parla, durant l’acte de la primera pedra de l’escola de l’Envelat al 1933

Durant el seu curt mandat, d’un any de durada, va inaugurar una escola i el primer dispensari 

L’arxiu històric s’amplia 
amb una nova donació
Familiars de pi i Subatella cedeixen documentació personal

De tarannà dialogant 
i bondadós, era 
conegut com el Josep 
de Can Petasques
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L’esperit de Woodstock
Últimes representacions del musical 
del Grup de Teatre La Salle Montcada

2 dE Juny (22h) i 3 dE Juny (18h)
TEATRE dE LA sALLE MonTCAdA

8 dE Juny, 22h
REsTAuRAnT CAn Piqué

1 l divendres
Cinema. De muntanya amb films del 

Festival de Torelló. Hora: 21h. Lloc: Au-

ditori Municipal. Organitza: El Cim.

2 l dissabte
Festa. Cloenda dels Jocs Escolars. Hora: 

9.45h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Concert. Del grup Johnny Liston. Hora: 

23h. Lloc: Celler Montcata Vins (Besòs, 

25). Preu: 3 euros.

3 l diumenge
Visita. Museu d’Història de Catalunya. 

Hora: 11h. Lloc: Sortida metro Barcelo-

neta. Organitza: Fundació Cultural Mont-

cada.

Itinerari. ‘L’aigua a llevant de la ciutat’. 

Itinerari de Montcada a Barcelona pel 

Rec Comtal, la Casa de les Aigües de 

Montcada i la Casa de les Aigües de la 

Trinitat. Hora: 10h. 

Teatre. Última representació de ‘L’esperit 

de Woodstock’, del grup de teatre La Salle 

Montcada. Hora: 18h. Lloc: Sala d’actes 

de La Salle. Preu: 7,5 euros.

6 l dimecres
Reunió. Del Consell Escolar Municipal 

(CEM). Hora: 17.30h. Lloc: Sala Institu-

cional de la Casa de la Vila.

Inauguració. De l’exposició dels alumnes 

del Taller d’Art infantil. Hora: 19.30h. Lloc: 

Auditori Municipal.

8 l divendres
Hora del conte. ‘El cistell vermell’, a càrrec 

de Susagna Navó. Hora: 18h. Lloc: Bi-

blioteca Elisenda de Montcada.

Acte. De cloenda de la 28a Marxa a Peu 

a Montserrat, amb el passi del vídeo i el 

lliurament de diplomes. Hora: 20h. Lloc: 

Sala d’actes del col·legi La Salle. 

Sessió. D’observació astronòmica ‘Nit 

d’estels’. Hora: 22h. Lloc: Restaurant 

Can Piqué.  Organitza: Acer i Ajunta-

ment (inscripció al telèfon 935726474 

extensió 5300).

9 l dissabte
Visita. ‘Les dones als barris de Sant Pere 

i Santa Caterina’. Hora: 11h. Organitza: 

Fundació Cultural Montcada.

Festa. Solidària amb la Marató de TV3 
contra la pobresa. Hora: 10h. Lloc: Ca-
sal de Gent Gran de Montcada i Reixac. 

10 l diumenge
Festa. Dels Amics de Reixac. Hora: 12h. 
Lloc: Esplanada de l’església de Reixac.

Teatre. ‘Demà coneixeràs en Klein’, del 
grup Teatroia’t. Hora: 21.30h. Lloc: Sala 
d’actes de La Unió de Mas Rampinyo. 
Preu: 3 euros per als socis i 5 per a la 
resta de públic.

12 l dimarts
Inauguració. De l’exposició d’alumnes 
del curs de pintura per a adults. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

14 l dijous
Aula oberta. Dels alumnes del taller de 
teatre de l’Ajuntament. Hora: 20.30h. 
Lloc: Sala Joan Dalmau del Kursaal.

15 l divendres
Concert. Dels grups montcadencs John-
ny Liston i El turno del pez Simón. Hora: 
21h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
miró, c. Orquidea, 8
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26
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J.relat rivas rivasguix recasens V.Nietopardo

V.Nietopardo guix recasensJ.Vila

13 1514
J.relat J.relat

16 17

                                       juny

Nit d’estels a Reixac
Organitza: Acer i Ajuntament

tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.

Exposició
Escola d’Art
La Taca

Fins al 9 de juny

EXPoSICIó
ALUMNES DEL 
TALLER D’ART

6 de juny, 19.30h

sala 
principal

EXpOSICIÓ 
Dels alumnes del curs 
de photoshop
Fins al 15 de juny
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

AuLA obERtA DE tEAtRE
14 de juny, 20.30h
Sala Joan Dalmau
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hANDBOL FEMENÍ
La Salle Iste aconsegueix 
l’ascens a la Lliga Catalana en 
quedar sotscampiona de Primera 

FUTBOL SALA     
L’equip cadet de l’FS Montcada ha 
pujat a la Divisió d’Honor després 
de proclamar-se campió de lliga

pàg. 27 pàg. 31  

El Sant Joan ja és equip de Se
gona Catalana. Els homes de 
José Manuel Martín ‘Pinti’ van 
aconseguir pujar de categoria a 
falta de dos partits per al final 
de la lliga, al Grup Sisè de Ter
cera Catalana. Els montcadencs 
van guanyar el 20 de maig el 
Castellar per 20, mentre que el 
Barberà, el segon classificat, va 
empatar a zero a casa contra el 
Llano de Sabadell. Aquests re
sultats van certificar l’ascens del 
conjunt montcadenc, que s’ha 
mantingut al lideratge des de la 
setena jornada.

La Unió no va jugar còmoda 
durant la primera meitat, potser 
amb un joc massa espès fruit dels 
nervis i la pressió de no fallar sa
bent que el seu rival més imme
diat era probable que no punxés 
a casa davant un equip de la part 
baixa. Però, els pronòstics no es 
van complir a la primera meitat, 

ja que tant el Sant Joan com el 
Barberà van marxar als vesti
dors amb un empat sense gols. A 
la represa, el conjunt de Montca
da va sortir a per totes, conscient 
que un triomf li podia donar 
el campionat del grup. Els dos 
gols van arribar gairebé a l’últim 
quart d’hora del matx, fent escla
tar d’alegria entre la plantilla i els 
aficionats que omplien les grades 
del camp de Can Sant Joan.

La festa. La celebració, però, es 
va haver d’ajornar uns instants 
perquè, quan faltaven dos minuts 
per al final, va començar a caure 
una calamarsada que va deixar 
completament blanc el terreny 
de joc, marxant ràpidament 
els jugadors cap als vestidors. 
Ja no es va tornar a reprendre 
l’enfrontament i, quan va amaï
nar el temporal, els jugadors van 
sortir de nou per celebrar l’ascens 
amb la seva afició. “Estem molt 
contents perquè hem treballat 
molt dur per arribar fins aquí, 
és una alegria immensa”, va 
dir el tècnic. Per la seva banda, el 
capità, Rubén Pèrez ‘Cachorro’, 
va lloar el treball de tota la plan
tilla en considerar que la clau de 
l’èxit “és el capital humà de tot 

el grup, a més de la seva qua-
litat”. El president del Sant Joan, 
José González, també va coinci
dir a destacar el gran esforç que 
ha fet tothom per aconseguir 
l’ascens. “No és casualitat que 
haguem estat líders gairebé 

durant tot el campionat de 
lliga, un 10 per als jugadors, 
el cos tècnic i l’afició, que ens 
ha donat molt suport a casa i 
fora”, va indicar González.
La celebració va continuar una 
setmana després amb una rua 

per diferents carrers del barri. 
En un segon pla va quedar la de
rrota de la penúltima jornada, al 
camp de l’Herradura per 30, on 
el tècnic va donar minuts a ju
gadors no tan habituals a l’onze 
titular.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

FutboL. tERCERA CAtALAnA 

El Sant Joan fa 
realitat el somni 
de l’ascens
L’equip de José Manuel Martín, imbatut a casa, no ha 
perdut el lideratge al Grup Sisè des de la setena jornada

Els jugadors del Sant Joan van celebrar l’ascens a Segona Catalana malgrat la intensa calamarsada que va tenyir de blanc el terreny de joc
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El club va organitzar 
una rua per diferents 
carrers del barri com a 
cloenda de la celebració

> La Unió recapta 240 euros en el partit benèfic per a projecte home
El Sant Joan va recaptar 240 euros en el partit benèfic per a la Fundació Projecte Home, que es dedica a la re-
habilitació i reinserció de persones drogodependents. El matx es va disputar al camp de Can Sant Joan el 19 de 
maig entre una selecció de veterans de l’Espanyol i un combinat d’exjugadors de La Unió i de l’EF Montcada. Les 
grades van registrar una entrada molt satisfactòria, que van veure un bon espectacle futbolístic. “Va ser un partit 
molt maco, tot i que hi havia molta diferència entre els de l’Espanyol i els de Montcada perquè ells van ser 
professionals”, va dir el president del Sant Joan, José González, qui va agrair als assistents la seva col.laboració en 
aquesta iniciativa per ajudar Projecte Home, que té un centre terapèutic a Vallençana  | SA   
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El conjunt de Terra Nostra va confirmar el descens a la penúltima jornada contra el Can Deu

El Santa María ja ha confirmat 
el seu pitjor pronòstic. El conjunt 
de Terra Nostra ha perdut la 
categoria i la temporada vinent 
jugarà a la Quarta Catalana, la 
més baixa del futbol català. “Ho 
hem intentat tot, però no ha 
pogut ser”, és la sensació que 
tenia l’entrenador local, Marc 
Rodríguez ‘Pitu’, després de per
dre contra el Can Déu per 4 a 2 i 
que el Llano, el seu rival directe, 
hagués guanyat La Planada per 
21, dos resultats que certifica
ven el descens del Santa María. 
“Els primers 25 minuts van 
ser boníssims, vam fer el 0 a 2 
amb gols de Jerian i Fran, però 
després no entenc què ens va 
passar”, va indicar el tècnic. Al 
minut 44, els sabadellencs van 
fer l’1 a 2 i així es va arribar al 
descans. Però, a la represa, va co
mençar el festival de gols del Can 
Déu davant d’un impotent Santa 

María. Els de Terra Nostra es 
podran acomiadar de l’afició el 
pròxim dissabte, 2 de juny, a les 

18h a l’estadi de la Ferreria, du
rant l’últim partit de lliga, contra 
l’Escola de Futbol Ripollet.

FutboL. tERCERA CAtALAnA 

El Santa María baixa a Quarta 
Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada ja respira amb 
tranquil·litat, després d’haver 
aconseguit la permanència a la 
Primera Catalana quan encara 
faltaven dos partits per acabar 
la competició. “Ha anat molt 
bé, perquè no hem hagut 
d’esperar a l’última jornada 
com altres anys per confir-
mar la salvació”, ha indicat 
el president, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, qui ha lloat el treball 
de la plantilla. Per a la directi
va verda, l’arribada del tècnic 
Jordi Salvanyà ha estat un re
vulsiu en la recta final de la 
temporada. Precisament per 
donar continuïtat al projecte de 
l’exjugador montcadenc, la di
rectiva ha renovat l’entrenador 
per a la campanya vinent, amb 
opció d’ampliar el contracte un 
any més. “S’ha fet una bona 
feina i volem que se segueixi 
en aquesta línia”, ha comen
tat el president, qui ha tingut 
paraules de reconeixement per 
a totes les persones que han 
contribuït a mantenir l’equip, 
un any més, a la màxima cate
goria catalana. 

Resultats. El CD Montcada 
ocupa la novena posició del 
Grup Primer amb 44 punts, a 
falta d’un partit, que jugarà el 
pròxim 3 de juny al camp del 
San Cristóbal de Terrassa, el 
quart classificat amb 60 punts, 
ja sense opcions de jugar la 

promoció d’ascens. A les dues 
últimes jornades, el conjunt 
verd s’ha enfrontat als dos ri
vals que disputen la classifica
ció per a la promoció per pu
jar de categoria. En la visita a 
Vilassar de Mar, els verds van 
perdre per 10, però davant del 

Palamós van empatar a dos 
gols a l’estadi. “Ells van per-
donar més que nosaltres i 
això, en futbol, es paga”, va 
dir Salvanyà, content per la 
bona trajectòria i l’actitud de 
l’equip i per la seva continuïtat 
al club verd. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FutboL. PRImERA CAtALAnA

El CD Montcada aconsegueix la salvació 
en un final de temporada molt positiu 
El tècnic Jordi Salvanyà, un gran revulsiu en l’últim tram de la lliga, renova per una campanya més amb opció d’ampliar el contracte un any més

Els jugadors del CD Montcada celebren el gol de l’empat davant del Palamós, a l’última jornada a casa d’aquesta temporada

pi
la

r
 a

bi
ÁN

El Santa María no ha pogut eludir el descens, per tant, la pròxima temporada jugarà a Quarta
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Les noies d’Antonio Moya ja pensen a poder millorar la classificació la temporada vinent
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L’equip femení de l’EF Montcada 
es va acomiadar de la lliga al Grup 
Segon de Primera Divisió amb 
una victòria al camp de La Pla
nada, el novè amb 39 punts, per 
14. Les montcadenques, dirigides 
per Antonio Moya, han acabat a 
la tercera posició amb 70 punts. 
El conjunt local ha estat el millor 
equip a casa aquesta temporada, ja 

que no ha perdut cap partit. “Es-
tem molt contentes per la classi-
ficació, però crec que podríem 
haver quedat fins i tot primeres 
si no haguéssim perdut alguns 
punts contra rivals a priori as-
sequibles”, va indicar  la jugadora 
Pili, qui espera que la temporada 
vinent l’equip pugui comptar amb 
la mateixa plantilla i el cos tècnic 
per donar continuïtat al projecte.

L’equip ha estat el millor bloc a casa amb cap derrota

FutboL FEmEnÍ. PRImERA DIVISIó

L’EF Montcada acaba la 
lliga en tercera posició

Sílvia Alquézar | Redacció

 
A la mitja part del partit entre el 
CD Montcada i el Palamós va te-
nir lloc l’última edició del concurs 
Xuta i guanya, una iniciativa que 
el club verd i diversos comerciants 
locals han posat en marxa aquesta 
temporada a la segona volta de la 
lliga. En la darrera sessió, el guan-
yador va ser Ricardo Marín, que 
es va endur un pot de 540 euros. 
Durant les 12 jornades que s’ha 
fet el concurs, els 35 comerciants 
adherits a la iniciativa han repartit 
3.800 euros. De mitjana, els es-
tabliments han distribuït uns 500 
tiquets, augmentant en un cen-
tenar de persones l’afluència de 
públic a cada partit. “El balanç és 
molt positiu i, a partir del gener 
del 2013, volem encetar alguna 
altra activitat similar”, ha indicat 
Eudald Lluís, un dels promotors de 
la campanya  | SA  

Últim ‘Xuta i guanya’

R. Marín va ser l’últim guanyador del Xuta
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La Salle Iste ha aconseguit 
l’ascens a la Lliga Catalana en 
quedar sotscampiona de Primera 
Catalana. Les noies d’Esperanza 
Hoyos van perdre el passat 20 de 
maig la final del Top4 davant del 
Vilamajor, l’amfitrió, per 23 a 21 
en un partit molt igualat que es 
va decidir en els últims minuts. 
L’entrenadora montcadenca va 
lamentar algunes decisions ar
bitrals als darrers instants que 
van deixar el conjunt lasal·lià 
amb 4 jugadores per diverses 
expulsions. Malgrat la derrota, 
la tècnica es va mostrar molt 

contenta perquè “hem pujat de 
categoria i hem donat la cara 
fins al final”, va manifestar Ho
yos, qui va lloar “el gran treball 
de l’equip durant tota la tem-
porada”. La lasal.liana Simona 
va guanyar el guardó de millor 
jugadora del Top 4. Per arribar a 
la final, La Salle Iste va eliminar 
el dia 19 en semifinals el Gra
nollers, a qui va superar per 20 
a 19. El pròxim repte d’aquesta 
temporada de les noies d’Hoyos 
és quedar el millor possible a la 
Copa Federació, a la qual passen 
directament als quarts de final 
en haver jugat el Top 4.

L’equip d’Esperanza Hoyos va perdre la final del Top 4 contra el Vilamajor, que va acollir el campionat, per 23 a 21

Sílvia Alquézar | Redacció

hAnDboL FEmEnÍ

La Salle Iste puja a la Lliga Catalana 
gràcies al sotscampionat a primera
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El club ha creat una comissió social i una altra econòmica per millorar la gestió de l’entitat

bÀSQuEt 

El Valentine estudiarà la viabilitat 
del primer equip a la Lliga EBA

La directiva del Valentine, presi
dida per Luis Miguel Rodríguez, 
estudiarà la viabilitat del primer 
equip a la Lliga EBA cara la tem
porada vinent. Els problemes 
econòmics del club deixen en 
suspens la continuïtat del conjunt 
sènior a la competició, a la qual es 
pot inscriure fins al juliol.  D’altra 
banda, el dia 24 el club va  fer una 
assemblea informativa per parlar 
del futur de l’entitat. Segons Ro
dríguez, es va crear una comissió 
social i una altra econòmica per 
millorar la gestió del Valentine. 
“Vam donar als pares i socis 
un missatge tranquil·litzador”, 
ha dit el president.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Valentine no sap si podrà mantenir la temporada vinent l’equip sènior a la Lliga EBA

hAnDboL mASCuLÍ

La Salle, sense 
opcions a la Copa

La Salle es troba a la penúltima 
posició al Grup B de la Copa Ca
talana, amb 4 punts, sense tenir 
opcions de classificarse per a la 
ronda següent a manca d’un partit 
perquè acabi la primera fase. Els 
montcadencs, que en aquesta recta 
final de la temporada ja entrenen 
sota les ordres del nou tècnic, Jau
me Puig, van perdre el dia 26 con
tra el Granollers per 3033 un matx 
que a la primera part guanyaven 
de sis gols. Una setmana abans, els 
lasal·lians, en el que va ser el debut 
de l’entrenador montcadenc a la 
banqueta, van vèncer el Vendrell 
per 3029, una diferència de només 
un gol, tot i que també va arribar 
a disposar d’un avantatge de sis 
tants a la segona meitat. La Salle 
tancarà la competició a la pista del 
Bordils, el líder, amb 7 punts.

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’FS Montcada segueix imbatut al lideratge
L’FS Montcada només està a un partit de tancar una temporada per 
a la història. Amb l’ascens a la butxaca des de fa moltes jornades, els 
homes de Jordi Rozas es mantenen imbatuts al Grup Primer de la Ter-
cera Nacional, amb 81 punts al primer lloc. A la darrera jornada dispu-
tada, els montcadencs van guanyar a la pista del Ripollet, el tercer, per 
4-7, en un matx en què Gerard Esteller va fer 4 gols, que ja en suma 
56. D’altra banda, l’FS Montcada va jugar el dia 22 un partit amistós 
contra Kuwait al pavelló –a la foto, una imatge del matx– en el marc 
d’un acord que l’Ajuntament ha signat amb l’empresa Luditerránea 
per portar a la ciutat esdeveniments esportius de primer nivell  | SA   
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Simona va ser escollida la millor jugadora del Top 4 de Primera Catalana
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L’equip montcadenc ha acabat quart després d’empatar a 3 en el derbi local

FutboL SALA. PRImERA DIVISIó CAtALAnA

El Can Cuiàs no sabrà fins 
al juliol si puja a preferent

L’AE Can Cuiàs de futbol 
sala ha quedat en quart 
lloc al Grup Primer de 
Primera Divisió després 
d’empatar a 3 gols el dia 
26 contra l’FS Montcada B 
a la pista del parc del Turó 
Blau, en el darrer partit 
de la temporada. Amb 48 
punts, els homes de Ma
tías Ruiz hauran d’esperar 
als ascensos compensats 

i a les renúncies d’alguns 
clubs a pujar de categoria 
per saber si l’any vinent 
militaran a Preferent, 
un procés que no es co
neixerà fins al pròxim mes 
de juliol.
“Tenim confiança i 
creiem que pujarem”, 
va indicar el tècnic, qui 
va lloar els seus homes 
per damunt de tot: “Mal-
grat les lesions i comptar 

amb una plantilla justa, 
els jugadors han estat 
fantàstics”. Per la seva 
banda, el tèc nic de l’FS 
Montcada, Juanjo Monte
ro, creu que “ells podrien 
haver guanyat, però no-
saltres també, el matx ha 
estat d’anada i tornada”, 
va dir l’entrenador, qui 
confia que el Can Cuiàs 
pugui pujar perquè “s’ho 
mereix”. 

Silvia Díaz  |  Redacció

btt. oPEn D’ESPAnYA

Els ciclistes montcadencs 
Anna Villar i Pau Egeda, 
de l’equip Tomás Belles
Cannondale, van acabar 
en primera posició a la 
tercera jornada de l’Open 
d’Espanya de BTT, dispu
tada a Yepes (Toledo) el 
passat 27 de maig. Villar 
va guanyar la cursa fe
menina d’elit, mentre que 
Egeda va pujar al més alt 
del podi a la categoria de 

Màster 30. Ambdós corre
dors es troben a la segona 
posició a la classificació 
general, a pocs punts 
de diferència dels líders. 
“Encara tenim opcions 
d’acabar campions, tot 
es decidirà a l’última 
prova”, ha indicat la co
rredora local, qui es mos
tra molt optimista de les 
possibilitats dels ciclis
tes montcadencs. “A les 
dues primeres proves de 

l’Open vaig tenir mala 
sort, perquè a la prime-
ra vaig competir malalta 
i, a la segona, vaig patir 
una avaria”, es lamenta 
la ciclista, qui es va po

der treure l’espina amb el 
podi aconseguit a la cursa 
de Yepes. La darrera pro
va de l’Open d’Espanya 
tindrà lloc el 9 de juny a 
Avilés (Astúries).

Sílvia Alquézar  | Redacció

Villar i Egeda, primers 
a la prova de Yepes
ambdós són segons de la general a falta d’una cursa

Anna Villar, al centre de la imatge, com a guanyadora a la cursa disputada a Yepes

El derbi montcadenc entre el Can Cuiàs i l’FS Montcada B va ser molt intens i disputat, acabant en taules (3-3)
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> Nous èxits de la gossa Sira en agility
El montcadenc David 
Ferrer i la seva gossa 
Sira –a la foto– han tan-
cat una altra temporada 
plena d’èxits. Ambdós 
s’han proclamat sots-
campions d’Espanya, a 
tan sols 40 centèsimes 
del primer, en el cam-
pionat estatal que es va 
disputar el 27 de maig 
a Madrid. D’altra ban-
da, Ferrer i Sira, del 
Club Agility Badalona, també van ser els campions de la Lliga 
Catalana a la Divisió d’Honor categoria mini, on van pujar al 
podi en 13 de les 20 proves. A més, també van aconseguir 
el títol de la Copa de Catalunya per segon any consecutiu, 
disputat el 19 de maig a Barcelona. Ferrer i Sira participaran 
amb la selecció catalana en el British Open, que tindrà lloc 
entre el 10 i el 12 d’agost a Anglaterra   | SA 

> L’Schorreo’26, campió en Futbol 7
El conjunt Schorreo’26 –a la foto, amb les autoritats– ha guanyat 
la Lliga de Futbol 7, que organitza l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure. Els primers classificats han sumat un total de 45 punts, 
a dos de diferència del segon, el New Team. En acabar el darrer 
matx, el dia 18, va tenir lloc el lliurament de trofeus als gua-
nyadors a càrrec de l’alcaldessa, María Elena Pérez, i el regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez, tots dos del PSC  | SA 

> Els Màsters, eliminats en semifinals
Els dos equips Màsters de La Salle han quedat eliminats a les 
semifinals de la Lliga Catalana. El conjunt masculí va perdre 
els dos partits contra el Sant Quirze, a casa per 24-28 i a do-
micili per 29-26. Per la seva banda, l’equip femení no podrà 
revalidar el títol aconseguit l’any passat en perdre l’anada al 
pavelló davant del Gavà per 14-21. A la tornada, La Salle Iste 
va guanyar però amb un avantatge insuficient de només un 
gol (17-18)  | SA 

> Ciclo virtual a Montcada Aqua
Montcada Aqua ofertarà en breu classes virtuals 
d’spinning. Seran sessions de ciclo amb suport àudio-
visual recreant virtualment un viatge en bicicleta i simu-
lant diferents rutes acompanyades d’imatges i música. 
L’objectiu de la inciativa és augmentar el nombre de 
classes d’aquest esport, un dels que té més acceptació 
al complex esportiu. Recentment, l’equipament ha mo-
dernitzat les bicicletes, que disposen d’unes consoles 
amb informació sobre l’exercici realitzat  | SA   
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Mhedi Abouljanah i Ouafaa Ouapa 
guanyen la setena Milla Urbana  

FEStA mAJoR

La cursa, que va tenir una finalitat solidària, va batre el rècord de participants amb més de 300 inscrits

Mehdi Abouljanah va 
guanyar la cursa de la ca
tegoria absoluta masculí 
de la VII Milla Urbana, 
que van organitzar la Jo
ventut Atlètica Montcada 
(JAM) i l’Institut Muni
cipal d’Esports i Lleure 
(IME) el 27 de maig amb 
motiu de la Festa Major. 
El segon lloc va ser per al 
montcadenc Carlos Cera i 
el tercer, per a David Cam
po. En la secció masculí 
local, el primer va arribar 
Oualid Nassiri. En cate
goria absoluta femenina, 
Ouafaa Ouapa Hamani 
va ser la primera; Encarna 
García, la segona, i Lucía 
Martínez, la tercera, men
tre que la primera local va 
entrar Laia del Río. 

La prova, disputada a la 
rambla dels Països Cata
lans, va acollir curses des 
de la categoria prebenjamí 
fins a veterans. Segons ha 
informat l’IME, enguany 

ha estat la Milla més parti
cipativa de les set edicions 
que porta en marxa, amb 
més de 300 corredors. A 
més, la Milla va tenir en
guany un caràcter solidari 

i durant l’estona que va du
rar la competició es podien 
fer donacions en guardio
les per a la Fundació Josep 
Carreras, que lluita contra 
la leucèmia.

Silvia Díaz | Redacció

La setena Milla Urbana de Festa Major ha estat un èxit de participació, amb és de 300 atletes inscrits
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El termini per presentar 
candidatures als Premis 
Esportius 2012 finalitzarà 
el pròxim 13 de juny. Els 
historials s’hauran de lliu
rar al Registre d’entrada de 
l’Oficina d’Atenció Ciutada
na (OAC) de l’Ajuntament 
pels propis esportistes, per 

les entitats o bé altres perso
nes sempre i quan tinguin el 
consentiment de l’interessat. 
La festa de l’esport local es 
farà el pròxim 6 de juliol a 
l’Àgora de Montcada Aqua. 
L’esdeveniment és un reco
neixement social a l’esforç 
i dedicació de les persones 
que practiquen esport.

PREmIS ESPoRtIuS 2012

Les tres finalistes que optaven al premi de millor esportista femenina del 2011
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Les candidatures es poden presentar 
fins al 13 de juny a l’Ajuntament

FEStA mAJoR

Nombrosos aficionats de 
totes les edats es van aple
gar el 25 de maig a l’Espai 
Poblet per veure la final de 
la Copa del Rei entre el Ba
rça i el Bilbao a través de la 
pantalla gegant instal·lada 
per l’Ajuntament amb mo
tiu de la Festa Major. El par
tit de futbol va inaugurar la 
variada oferta de propostes 
que s’han dut a terme du
rant els quatre dies de Festa 
Major davant del pavelló 
Miquel Poblet.

Denúncia. L’acte va rebre 
les crítiques de la Penya 
Blanciblava de Montca
da en considerar que “no 
representa tota la ciuta-
dania”. En un comunicat 
de premsa, l’entitat dels 
aficionats pericos exigeix 
conèixer les despeses que 
ha suposat l’organització 
de l’esdeveniment “perquè 
ens sembla un desvergon-
yiment i denunciem que 
des de l’Ajuntament es fo-
menti el pensament únic 
esportiu”.  

La final de Copa del Rei 
aplega molts aficionats
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Els ‘pericos’ critiquen l’acte ‘perquè no representa tothom’

Els aficionats del Barça van celebrar els gols del seu equip a l’Espai Poblet

> Escacs gegants durant la Festa Major
Un tauler gegant d’escacs va atraure nombrosos infants en 
l’espai de jocs en què es va transformar el carrer Major el dia 
26 amb motiu de la Festa Major. A banda, la UE Montcada 
també va organitzar un torneig de partides ràpides infantil i 
d’adults que va ser un èxit de participació | SA   

Sílvia Alquézar | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció
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patrícia Espínola, campiona 
d’Espanya amb el granollers

hAnDboL FEmEnÍ

aquesta és la primera vegada que un equip català juvenil guanya el campionat de lliga a nivell estatal 

La montcadenca Patrícia 
Espínola s’ha proclamat 
campiona d’Espanya amb 
l’equip juvenil d’handbol fe
mení del KH7 Granollers, 
que va vèncer en la final 
l’Aula Cultural de Vallado
lid per 31 a 26. El partit es 
va disputar al pavelló de 
l’OAR Gràcia de Sabadell 
el passat 20 de maig, que es 
va omplir de gom a gom. 
L’enfrontament va ser in
tens i molt igualat –empat 
a 15 a la primera meitat– 
entre dos conjunts de gran 
nivell. Per arribar a la final, 
el Granollers va eliminar en 
semifinals La Roca per 33 
a 24. “És la recompensa 
als quatre anys d’esforç al 
Centre d’Alt Rendiment, 
ja no podem aspirar a 

més, hem fet història”, va 
indicar Espínola, fent re
ferència al fet que és la pri
mera vegada que un equip 
juvenil femení d’handbol 
queda campió d’Espanya.
La jugadora també va que
dar campiona d’Espanya al 

mes de gener amb la selec
ció catalana juvenil, un títol 
que ja va aconseguir fa dos 
anys quan pertanyia a la se
lecció cadet de Catalunya. 
Espínola, que la tempora
da vinent ja serà sènior, li 
agradaria continuar al Gra

nollers. “Vull jugar en un 
equip competitiu que lluiti 
per algun títol”, ha dit la ju
gadora local, qui no ha anat 
mai a la selecció espanyola 
“perquè busquen pivots 
amb més envergadura fí-
sica”.

Sílvia Alquézar | Redacció

La jugadora juvenil de Montcada Patrícia Espínola celebra amb una companya el títol de campiones d’Espanya
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FEStA DE L’ESPoRt DE LA DIPutACIó

La cloenda dels Jocs 
Escolars es fa al poblet

L’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) ha 
inclòs la cloenda dels Jocs 
Escolars, el 2 de juny, en 
el programa d’activitats de 
l’onzena edició de la Festa 
de l’esport que organitza la 
Diputació de Barcelona a 
diferents localitats. L’IME 
ha canviat la ubicació de 
l’esdeveniment, es farà al 
pavelló Miquel Poblet i no 
al Parc de la Llacuna, per
què no hi haurà el dinar 
de germanor ja que s’hi 
han inscrit poques perso
nes. La festa, que també 

l’organitza el Consell de 
l’Esport Escolar de Mont
cada (CDEM), començarà 
a les 10h amb la desfilada 
i el lliurament de premis a 
l’interior de l’equipament 
i, en acabar, hi haurà jocs 
i activitats diverses per 
als infants fins a les 14h a 
l’exterior del pavelló. 
Dins de la Festa de la Di
putació, Montcada Aqua 
farà també una jornada de 
portes obertes el dia 2 de 
9 a 14h i diumenge oferirà 
una sessió d’aquagym de 
12 a 13h oberta a tots els 
ciutadans. 

El programa també inclou activitats a Montcada aqua

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EN Montcada va guan
yar tres medalles a la final 
nacional de natació dels 
Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya, disputada el 19 
de maig a Amposta. Les 
cadets Mireia Prats i Eva 
Coy van aconseguir pujar 
al més alt del podi en 100 
metres braça i 100 metres 
papallona, respectivament. 
D’altra banda, la també ca
det Alba Molina va acabar 
en segona posició a la pro
va dels 100 metres braça. 
En infantil, Marc Ribas 
es va quedar a les portes 
del podi, ja que va finalit

zar quart als 100 metres 
lliures. D’altra banda, els 
alevins Marc Grau i Clau
dia Garrote van obtenir 

el guardó de bronze als 
50 metres lliures i 50 me
tres papallona, respectiva
ment.

Mireia prats i Eva Coy es fan 
amb l’or a la final nacional

nAtACIó 

L’EN Montcada també va aconseguir una medalla de plata i dos de bronze

Mireia Prats va guanyar la medalla d’or a la prova de 100 metres braça
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> Uns 300 infants a l’exhibició de karate

El pavelló Miquel Poblet es va omplir el 20 de maig al matí de 
gom a gom per veure l’exhibició de karate a càrrec dels alumnes 
de les classes en horari extraescolar que el club Shi-kan Montca-
da imparteix a diferents centres de la ciutat, del Vallès Oriental i 
Occidental i del Barcelonès. Al voltant de 300 infants i joves van 
demostrar els seus avanços al llarg del curs. L’entitat ha fet un 
balanç molt positiu de la trobada  | SA 
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> Èxit de públic a les jornades d’El Turó

L’escola El Turó va celebrar el passat dissabte, 19 de maig, les 
seves jornades esportives, que van ser un èxit de participació. 
Al pati del centre es van instal·lar diversos inflables, a més de 
tallers diversos de manualitats i de creació artística a base de 
materials reciclats. També hi va haver un taller de maquillatge 
i una xocolatada, entre d’altres activitats  | SA 
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> El Font Freda, 15 podis al comarcal de judo
L’escola Font Freda ha guanyat 15 medalles al Campionat co-
marcal de judo, disputat els dies 20 i 27 de maig a Badia. El 
col·legi va guanyar 1 or, 7 plates i 7 bronzes. El resultat més 
destacat va ser el primer lloc del benjamí Eric Alfaro –a la foto– 
a la categoria de menys de 32 quilos. El torneig comarcal va 
comptar amb la participació de 390 judoteques, dels quals 32 
pertanyien al centre montcadenc  | SA   M
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Molts inscrits al 
Casal Esportiu

ImE

Uns 250 infants s’han ins
crit a cada quinzena als 
Casals Esportius, organit
zats per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure del 25 de 
juny al 20 de juliol. La ins
cripció ronda les mateixes 
xifres que l’any passat i, 
segons fonts de l’IME, cap 
persona s’ha quedat sense 
plaça. D’altra banda, una 
vintena d’infants s’han 
apuntat a la primera quin
zena del campus de futbol 
Carles Rexach, organitzat 
per l’IME i l’EF Montcada. 
A la segona quinzena, la 
inscripció no ha arribat a 
la desena, tot i que encara 
romandrà oberta fins que 
s’exhaureixin les places. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció

> L’exhibició de La Unió serà el dia 10
El pavelló Miquel Poblet acollirà el pròxim 10 de juny l’exhibi-
ció de gimnàstica rítmica a càrrec del club de La Unió de Mas 
Rampinyo, que posa el punt i final a la temporada. El festival 
compta amb la participació de totes les gimnastes de l’entitat. 
D’altra banda, els dies 2 i 3 de juny, l’entitat participarà al 
Campionat de Barcelona per comarques en la fase individual, 
que tindrà lloc a Palau Solità i Plegamans, i al qual prendrà 
part la gimnasta Laura Martínez. D’altra banda, l’equip pre-
benjamí ha acabat en quarta posició al torneig de Barcelona 
per comarques per conjunts  | SA 
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tEnnIS. Ct REIXAC

L’equip júnior del Club Ten
nis Reixac jugarà la final del 
Campionat de Catalunya el 
segon cap de setmana de 
juny a la seu de la Federació 
Catalana de Tennis, a Cor
nellà, després d’haver elimi
nat en semifinals el Club de 
Polo per 31. Els partits, que 
es van disputar a les instal.
lacions de l’entitat local el 

26 de maig, van ser molt 
igualats, ja que dos d’ells es 
van decidir en el tie-break. El 
conjunt local, que aquesta 
temporada s’ha proclamat 
campió de les comarques 
del Vallès Oriental i Occi
dental, està format per cinc 
tennistes de Montcada que 
ja porten molts anys jugant 
junts | SA 

Els júniors, a la final
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El cadet puja a la Divisió d’honor 

El cadet de l’FS Montcada 
ha aconseguit l’objetiu de 
la temporada: recuperar 
la categoria de la Divisió 
d’Honor. Els nois d’Emili 
Domingo han quedat cam
pions del Grup Primer de 
Primera Divisió amb 65 
punts, empatat amb el Sant 
Martí, que jugarà la pro
moció d’ascens. Al darrer 
partit, els montcadencs van 
empatar a tres gols a la pista 
del Montornès, mentre que 
el seu rival va guanyar el 
seu partit. L’FS Montcada ja 
torna a tenir tots els equips 
A a la màxima categoria.

Sílvia Alquézar | Redacció

FutboL SALA. FS montCADA

El conjunt d’Emili Domingo ha acabat campió del Grup primer de primera Divisió amb 65 punts
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El cadet femení de La Salle 
jugarà el 2 de juny la semi
final de la Copa Federació 
contra el Granollers al pave
lló M. Poblet (20h), després 
de superar l’Igualada per 
2019 en la ronda anterior. 
L’equip vol arrodonir la 
temporada arribant el més 
lluny possible a la Copa, 
després d’haverse procla

mat sotscampió de de Pri
mera Catalana. Per la seva 
banda, l’infantil A masculí 
ha quedat eliminat a la fase 
prèvia per jugar el Top 4 de 
Primera Catalana, després 
de perdre contra el Sant 
Cugat per 33 a 30. D’altra 
banda, el juvenil masculí no 
ha passat a la ronda següent 
de la Copa en quedar elimi
nat pel Banyoles.

Sílvia Alquézar | Redacció

hAnDboL. LA SALLE

El cadet femení de La Salle ja s’ha enfrontat aquesta temporada al Granollers
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L’equip va guanyar la semifinal al polo per 3-1
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Els cinc components de l’equip júnior del Tennis Reixac amb el seu tècnic

El cadet femení, a semifinals de la Copa
L’infantil masculí perd contra el Sant Cugat l’eliminatòria prèvia per jugar el Top 4 de primera Catalana

El cadet de l’FS Montcada s’ha proclamat campió del seu grup, aconseguint l’ascens a la Divisió d’Honor

FutboL. CD montCADA

L’últim matx a preferent

El conjunt juvenil del 
CD Montcada va jugar 
el darrer matx d’aquesta 
temporada a Preferent el 
passat 26 de maig al camp 
del Lloret, el quart classifi
cat, amb qui va perdre per 
un ajustat 65. Els verds 
han acabat la competició 
a la penúltima posició del 
Grup Segon amb 30 punts 
en el que ha estat la seva 
primera lliga en aquesta 
categoria. El CD Mont
cada tindrà un juvenil a 
Primera Divisió i podria 
tenirne un altre de nova 
creació, segons va anun

ciar al mes d’abril el seu 
president, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís.

L’equip va perdre a Lloret, el quart, per un ajustat 6-5

Sílvia Alquézar | Redacció

El benjamí A, segon a un internacional

El benjamí A de l’EF Mont
cada ha quedat sotscampió 
al Torneig Internacional 
de Santa Bàrbara, al Baix 
Ebre, disputat el 26 de maig. 
A la final, el conjunt de Tito 
Sánchez va perdre contra 
el Barça per 42. Per arri
bar al darrer matx, l’equip 
va eliminar el Roquetenc, 
la Rapitenca i els filials del 
Saragossa i del València. 
En aquest mateix torneig, 
l’aleví B va quedar sisè.
Pel que fa a l’aleví A, l’EF 
Montcada jugarà l’últim 
partit de lliga a l’estadi el dia 
2 contra el Badia. Els mont

cadencs són els primers amb 
80 punts, a dos de diferència 
del Cercle Sabadellès i el Sa
badell Nord. D’altra banda, 

l’EF Montcada participarà a 
la Copa d’Espanya infantil 
de futbol indoor, que tindrà 
lloc el 9 de juny a Madrid. 

L’EF Montcada organitzarà 
el seu torneig fi de tempora
da els dies 9 i 10 de juny a 
l’estadi i el Can Sant Joan.

Sílvia Alquézar | Redacció

FutboL. EF montCADA

L’EF Montcada participarà a la Copa d’Espanya infantil de futbol indoor, que es disputarà el 9 de juny a Madrid
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Els jugadors benjamins de l’EF Montcada i del Barça que van disputar la final del Torneig Internacional Santa Bàrbara

> Jornada esportiva del CEB Can Sant Joan
El Club Escola de Bàsquet Can Sant Joan va organitzar el 19 
de maig les jornades lúdico esportives a les instal.lacions de 
l’escola El Viver. Hi va haver diferents partits al llarg de tot el 
dia que van aplegar força aficionats. La festa va ser un gran 
èxit per al club montcadenc  | SA   
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El CD Montcada ha baixat a Primera



Carme Sardà i Tort
La vida en plenitud. La finestra de la habitació de Carme Sardà i Tort (Torrelavit, 1931), a la casa 
de la rectoria de l’església de Reixac, ofereix una esplèndida vista de Montcada i Reixac. Hi va arribar 
al 1976, quan qui fou rector de Santa Engràcia, Josep M. Juan Torres, va promoure la recuperació 
de l’habitatge per acollir a la primera planta una comunitat de quatre monges –Esperança, Elvira, M. 
Dolors i Carme– i, a la planta baixa, el mossèn Josep Rius-Camps, estudiós dels evangelis. Actualment 
Carme és l’única de les seves companyes que roman a Reixac. En haver estat monja de clausura durant 
vint anys, està acostumada al silenci i  a la meditació; tot i així, companyia no li falta ja que la rectoria és 
també un centre d’acollida i de pregària per on, al llarg del mes, passen desenes de persones per par-
ticipar a diferents trobades de reflexió. A més, Carme és una dona inquieta que, a punt de fer 81 anys, 
no dubta a fer servir les noves tecnologies per mantenir-se informada del que passa al seu voltant.

“Fer voluntariat és el millor 
camí per trobar la felicitat”

Veig que té ordinador i Internet. És 
una monja ben moderna! 
Sortosament les coses han evolucio-
nat molt respecte quan jo vaig entrar 
al Cister. Ara les monges podem fer 
moltes coses abans del tot impensa-
bles, especialment les de clausura. 
Teníem prohibit sortir de la comuni-
tat, ni tan sols en cas de mort d’un 
familiar. Tampoc no podíem parlar 
entre nosaltres fora de mitja hora al 
dia. Sort que després del concili Vati-
cà II tot això va anar canviant. 
Realment cal tenir-hi vocació...
Reconec que va ser una etapa molt 
dura per a mi. Només tenia 21 anys 
quan vaig fer els vots i era molt in-
quieta. Em va costar adaptar-m’hi 
però estava convençuda que el meu 
sacrifici responia al desig de Déu. 
Va ser una decisió meditada? 
Profundament, i això que a casa 
meva no hi estaven d’acord. Els 

meus pares volien que em dediqués 
al comerç familiar però, després 
d’estar interna tres anys estudiant a 
les carmelites vedrunes de Vilafran-
ca, vaig tenir clar que volia ser mon-
ja. I, com el meu tarannà era agosa-
rat (riu), vaig triar la clausura. 
I després de 20 anys, s’ho va re-
pensar? 
Després del concili, les meves com-
panyes i jo vam obrir els ulls i ens vam 
adonar que el que volíem realment 
era estar a prop de la gent. Deixar la 
clausura i seguir sent monges va ser 
difícil però l’abat de Montserrat Cas-
sià M. Just ens va ajudar a fer-ho.
Com van arribar a Reixac? 
Volíem tenir una casa de pregària i 
acollida i primer vam estar tres anys 
a Les Planes, a Vallvidriera, ajudant 
famílies amb pocs recursos. Va ser 
una experiència molt enriquidora 
però el lloc no era l’idoni per assolir 

el nostre objectiu. Continuant amb 
la recerca, vam trobar Reixac.
Durant 18 anys, del 1976 al 1994, 
va ser professora a La Salle. 
Vaig gaudir molt de la docència. Do-
nava classes de català i de religió, 
encara que aquesta assignatura 
també l’aprofitava per fer relaxació 
i ensenyar els alumnes a expressar 
els seus sentiments.

Així doncs, va ser una pionera en 
la gestió de les emocions. 
En bona part gràcies a la influència 
que vaig rebre del psicòleg Antoni 
Blay i Fontcuberta. Ell va ser qui em 
va ensenyar a créixer expressant les 

meves emocions. La felicitat està en 
el nostre interior, però hem de fer 
que surti fora per poder-nos realitzar 
plenament. Tenim un cos, una ment, 
però en essència som llum, energia i 
amor. La plenitud és a dins nostre.
I si la recepta és tan fàcil, perquè hi 
ha tanta insatisfacció en general? 
Perquè molta gent no n’és conscient 
i perquè mirar cap a l’interior reque-
reix un esforç i no tothom està dispo-
sat a fer-ho. És més fàcil pensar que 
serem més feliços si tenim diners o 
una vida més plaent, però això sim-
plement és evadir-se.
Abans la religió era un refugi per a 
moltes persones. Ara, la gran majo-
ria no hi creu. 
La religió ha patit una davallada, 
això és cert. Però, alhora, cada cop 
hi ha més persones a la recerca de 
l’espiritualitat, que és el més profund 
de l’ésser humà, i això és fruit de la 

crisi de valors que afecta la societat.
Quin és, doncs, el camí a seguir? 
Per a mi (i en això he après molt 
d’en Pep Rius), Jesús està en la gent 
i l’únic que espera de nosaltres és 
que ens ajudem. La tasca del volun-
tariat, ajudar als altres, és el millor 
que podem fer per ser feliços.
Tornant als valors perduts, què 
n’opina del món que ens envolta? 
És molt decebedor veure com es trac-
ten els polítics entre ells, promovent 
contínuament el conflicte i les desqua-
lificacions quan són els primers que 
n’haurien de donar exemple. D’altra 
banda, me n’alegra veure que a les es-
coles s’està implementant l’educació 
emocional. Em fa feliç que exalumnes 
meus encara se’n recordin de com els 
parlava del seu ‘jo petit’ (l’inconscient) 
el nen o nena que tots portem a dins i 
que ens fa ser únics i autèntics. Aquest 
referent no l’hem de perdre mai.

“Me n’alegra veure 
com a les escoles 
s’està implementant 
l’educació emocional”

Monja

A títol personal
pILAR ABIáN
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