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COMPTES PÚBLICS 2016

El govern qualifi ca el pressupost com a 
equilibrat, sostenible i socialment just
La xifra a gestionar en aquest exercici puja a 39,4 milions d’euros, amb un capítol de prop de 3 milions destinat a inversions

Equilibri, sostenibilitat, genera-
ció de justícia social i adaptació 
a la realitat actual són els trets 
que, segons el govern municipal, 
defi neixen els pressupostos per 
al 2016 que es debatien en Ple 
en el moment de tancar aquesta 
edició, el 28 de gener. L’alcaldes-
sa, Laura Campos, i el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil, 
ambdós d’ICV-EUIA-E, els van 
presentar el 21 de gener en audi-
ència pública, davant d’una cin-
quantena de veïns. 
Enguany el pressupost de l’Ajun-
tament pujarà a 39,4 milions 
d’euros; el de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), a 1,2 
milions i el de l’organisme autò-
nom Montcada Comunicació, a 
337.000 euros. Per a inversions, 
la partida destinada és de 2,9 mi-
lions a la qual cal afegir l’aporta-
ció de l’Àrea Metropolitana. 

“Hem elaborat un pressupost re-
alista, no comprometem recur-
sos en inversions que després no 
podrem mantenir i destinarem 
els diners a generar justícia so-

cial, a donar suport als que més 
ho necessiten i a fer millores que 
repercuteixin en el dia a dia 
de la ciutadania”, va explicar 
l’alcaldessa. L’edil va lamentar la 
hipoteca que suposa el fet d’ha-
ver d’assumir les expropiacions 
forçoses de terrenys verds, “he-
retades –va dir– d’anteriors go-
verns”. Tot i així, s’incrementa-
ran les partides de l’Àrea Social. 
“No presentem un pressupost 
revolucionari però ja incor-
pora canvis d’acord al nostre 
tarannà de justícia social”, va 
assenyalar l’alcaldessa. Campos 
també es va comprometre a fer 
d’ara en endavant pressupostos 
participatius, oberts a les aporta-
cions ciutadanes. 

Menys ingressos. Els comptes del 
2016 s’han elaborat amb les or-
denances municipals congelades i 
amb una reducció de l’Impost de 
Béns Immobles d’un 3% de mit-
jana, el que suposa una rebaixa 
d’ingressos a les arques públiques. 
“El primer que hem fet des del 
nou govern és reorganitzar els 
departaments i millorar el sis-
tema de recaptació, per millo-
rar-ne l’efi ciència”, va apuntar 
el president de l’Àrea Econòmi-
ca. Óscar Gil va explicar que un 
dels objectius de l’executiu local 
és remunicipalitzar els serveis i 
integrar a la plantilla personal 
que a hores d’ara està contrac-

tat per una empresa externa. “A 
trets generals, els departaments 
mantenen el pressupost del 2015 
però amb partides reajustades i 
adaptades a la despesa real”, va 
indicar l’edil. A l’Àrea Territorial, 
un dels reptes que va apuntar el 
regidor és el de l’estalvi energè-
tic. L’Àrea Econòmica baixarà en 
100.000 euros, mentre que la Social 
pujarà 200.000 euros.

Inversions previstes. Gil va expli-
car que bona part dels recursos 
destinats a inversions, mig milió 
d’euros, aniran a parar a la nova 
seu de la Policia Local, a la Fer-
reria, i un altre gruix important, 
de 200.000 euros, serà per conti-
nuar amb les accions incloses a la 
Llei de barris de la Muntanyeta 

de Can Sant Joan. “Una inver-
sió destacada serà la millora de 
les àrees de jocs infantils, amb 
50.000 euros, i volem comptar-

hi amb la participació dels nens 
i nenes i de les seves famílies”, 
va dir Gil. La consolidació de la 
Torre Na Joana (10.000 euros), 
la rehabilitació del local munici-
pal per ubicar-hi el magatzem del 
Banc d’Aliments (300.000 euros), 
la renovació integral dels carrers 
Montiu i Pasqual i de la xarxa 

de clavegueram (136.000 euros), 
la renovació informàtica del con-
sistori (190.000 euros), el mur de 
contenció del metro de Can Cui-
às (12.000 euros) o la instal·lació 
d’un ascensor a la Biblioteca de 
Can Sant Joan (30.000 euros) són 
algunes de les inversions previs-
tes a la proposta de pressupostos 
2016, publicada al web municipal 
montcada.cat. 
Dos dies abans de la sessió ple-
nària, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) va aprovar el 
seu pla d’inversions 2016-2019 
amb el compromís de destinar 7,3 
milions d’euros al municipi per a 
actuacions de cohesió, polítiques 
socials, lluita contra la pobresa 
energètica i actuacions de millora 
urbana.

Laura Grau | Montcada

Laura Campos: ‘No 
és un pressupost 
revolucionari però sí 
incorpora el tarannà   
de justícia social’

AUDIÈNCIA PÚBLICA
Una cinquantena de persones va assistir a la 
presentació dels pressupostos a la ciutadania 
que es va fer el passat 21 de gener
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El trasllat de la Policia 
Local a la Ferreria és   
la inversió més elevada 
prevista enguany

L’oposició analitza el primer projecte econòmic del nou mandat
M. Carme Porro 
(PSC): “Són uns 
pressupostos que 
no compleixen 
amb cap dels 
compromisos dels 
programes electorals amb els quals 
el partits en el govern es van presen-
tar a les eleccions. No hi ha nous 
projectes, sinó continuïtat amb el 
que ja es feia. Es rebaixen algunes 
partides a l’àmbit social i les inver-
sions en asfaltat i tampoc no inclou 
la tan promesa tarifi cació social. En 
canvi augmenta la plantilla de per-
sonal, incloent-hi una plaça per un 
coodinador/a general, fi gura que 
tant havien criticat”. 

Óscar Pérez 
(C’s): “Donem el 
nostre suport al 
pressupost per-
què el govern ha 
recollit les nostres 
propostes i s’ha compromès a fer-
les amb un calendari i una dotació 
econòmica assignada. El nostre 
objectiu és treballar per Montcada i 
negociar el que considerem oportú i 
benefi ciós per al municipi, que és el 
que hem fet. Algunes de les nostres 
propostes han estat la remodelació 
de parcs infantils, la instal·lació de 
reductors de velocitat al carrer Bifur-
cació i la millora de l’asfaltat al carrer 
Barberà, entre d’altres”.

Joan C. Paredes 
(CiU): “ No han 
complert el termi-
ni per elaborar els 
pressupostos i la 
informació ha estat 
péssima. No veiem cap gir substan-
cial en les polítiques a dur a terme 
com havia promès l´equip de govern 
ni tampoc hi ha refl ectides les pro-
postes que planteja en el PAM. No 
hi ha plans de xoc contra la crisi, ni 
socials ni de generació de nous llocs 
de treball ni de lluita contra la po-
bresa energètica. Tampoc no veiem 
cap augment dels serveis que es 
prestarà als ciutadans. I és continuis-
ta en les inversions ja iniciades”.

Gonzalo Garcia 
(CUP): “El pressu-
post no ens agra-
da i no hi podem 
donar suport. No 
ha existit cap pro-
cés participatiu com sí que han fet 
els pobles veïns de Ripollet i Bada-
lona i, tot i que els grups municipals 
sí que hem tingut l’oportunitat de fer 
aportacions, ens sembla que és una 
mesura del tot insufi cient. Creiem 
que amb 3 milions per a inversions 
no n’hi ha poru i que el trasllat de la 
Policia Local no és prioritari. També 
és insufi cient l’augment de la partida 
de Serveis Socials i no es visualitza 
una aposta per l’economia social”.

Eva García 
(PP): “Els pres-
supostos munici-
pals per al 2016 
són poc ambicio-
sos i continuistes 
i, a més, no contenen polítiques 
d’esquerres, com seria d’esperar. 
Sorprèn la manca d’imaginació 
dels grups en el govern –ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo Montca-
da– per plasmar les seves pròpies 
polítiques. Redueixen les partides 
socials i tampoc no veiem que hi 
hagi refl ectida una aposta clara 
per la recuperació econòmica ni 
per la generació de nous llocs de 
treball”.

El president de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil, amb l’alcaldessa, Laura Campos, durant la presentació del pressupost en audiència pública
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NOVES MOBILITZACIONS
La Favmir reprèn les protestes 
per reclamar la reobertura de les 
urgències que es faran un cop al mes

FUTUR INCERT

“Els ajuntaments de Montcada 
i Reixac i Ripollet estem treba-
llant conjuntament per tal que 
Lidl pugui quedar-se al nostre 
municipi i, a la vegada, créixer 
i ampliar les seves expectatives 
de futur”. Amb aquesta contun-
dència s’ha expressat l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E), en 
resposta a la informació publicada 
en premsa segons la qual la seu 
logística de la cadena de supermer-
cats alemanya, ubicada al polígon 
la Granja des del 2003, estudia 
marxar en no poder fer realitat el 
seu projecte d’ampliació –per pas-
sar de 45.000 a 75.000 m2– previst 
en una parcel·la que és zona verda 
pel bloqueig dels ajuntaments de 
Montcada i Ripollet. 

“Aquesta informació no s’ajus-
ta a la realitat i està confonent 
l’opinió pública i, sobretot, els 
treballadors”, ha dit l’edil, tot 
afegint que el govern local no vol 
de cap manera que marxi una 
empresa que compta amb 800 tre-
balladors i té plans per crear nous 
llocs de feina. Segons fonts munici-

pals, Lidl va presentar fa tres anys 
un projecte d’ampliació de la seva 
nau de logística sense que s’arribés 
a cap acord. El passat mes de juli-
ol, l’empresa es va tornar a reunir 
amb el nou govern local per pre-
sentar els seus plans de creixement 
al costat de la nau existent, en di-
recció Montcada. “La proposta, 
però, no ofereix prou garanties 
jurídiques al nostre consistori 
perquè es tracta de construir en 
una zona verda, segons el PGM 
del 1976, i que al 2011 va estar 
defi nida al Pla Territorial de 
l’AMB com el corredor biològic 
que connecta el Pla de Reixac 
amb els rius Ripoll i Besòs”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 
Per aquest motiu, els dos ajunta-
ments s’han compromès a facilitar 
la tramitació de l’ampliació de les 
instal·lacions pel costat que limita 
amb Ripollet que és zona d’equi-
paments i que sí que té plenes ga-
ranties jurídiques i legals. “S’estan 
realitzant diferents reunions en 
un marc de negociació entre 
l’empresa, els dos consistoris i 
altres administracions supra-
municipals”, ha dit Campos, tot 
assegurant que els ajuntaments de 
Montcada i Reixac i Ripollet posa-
ran totes les facilitats que calgui a 
l’empresa per tal d’aconseguir que 
no marxi, però sempre d’acord 
amb el compliment de la norma-
tiva urbanística.

Pilar Abián | La redacció

L’alcaldessa surt al pas de la informació publicada per diferents mitjans, segons la qual l’empresa estudia marxar de Montcada
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Lidl es va instal·lar al polígon montcadenc la Granja l’estiu del 2003 i deu anys més tard va invertir 8 milions d’euros en l’ampliació de la nau

L’Ajuntament vol que Lidl continuï al municipi 
i dugui a terme el seu projecte d’ampliació

Reunió dels alcaldes amb membres del comitè d’empresa
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA-E), i l’alcalde 
de Ripollet, Josep M. Osuna (Decidim), es van reunir 
el 26 de gener a l’Ajuntament montcadenc amb dos 
representants del comitè d’empresa de la cadena 
de supermercats alemanys Lidl per explicar-los els 
motius pels quals l’ampliació de la nau de logística 
de la fi rma no es pot fer on s’havia projectat. “Do-
nar permís per edifi car en un espai verd que no té 
garanties jurídiques és un risc que no podem assu-
mir”, va manifestar Campos. Com a mostra que la 
voluntat d’ambdós ajuntaments és que Lidl continuï 
a Montcada i pugui igualment créixer, l’Ajuntament 
de Ripollet ofereix a la direcció uns terrenys qualifi -
cats d’equipaments que són al costat de l’empresa. 
L’alcalde del municipi va dir que el seu consistori 
ha treballat un calendari sobre els tràmits que cal-
dria fer perquè el solar passi a ser industrial amb 
l’objectiu d’accelerar i facilitar l’execució del projecte 
d’ampliació de Lidl. Els representants del comitè, per 
la seva banda, van expressar la seva preocupació per 

la incertesa sobre el futur de la cadena de supermer-
cats a Montcada i van dir que demanaran una reunió 
amb la direcció per clarifi car quin és el seu posicio-
nament. Així mateix, van sol·licitar als alcaldes poder 
ser convocats a totes les reunions que es mantinguin 
amb la direcció de l’empresa. Els edils es van com-
prometre a fer-ho i també a participar a les assem-
blees de treballadors que calgui per poder explicar 
amb detall l’oferta que fan els consistoris a Lidl per tal 
de garantir la seva continuïtat a l’actual ubicació | PA

Ripollet ofereix a 
l’empresa uns terrenys 
alternatius a la zona 
verda on projectava 
construir l’ampliació



51a quinzena | Febrer 2016 Notícies 05

L’Ajuntament i la Plataforma han 
acordat el programa que es durà 
a terme per reclamar un any més 
el soterrament de la línia R2 al 
seu pas pel nucli urbà. El plat 
fort serà la taula rodona prevista 
el dia 9 a la tarda a la qual es con-
vidarà a participar l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, i el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, a més de l’alcaldessa, 
Laura Campos, i un represen-
tant de la Plataforma. L’endemà 
es farà per tercer any consecutiu 
l’homenatge a les víctimes del 
tren. La més recent es va comp-
tabilitzar el 17 de gener, quan 
un veí de Mas Rampinyo va ser 
atropellat a l’estació del barri.  
Tant la Plataforma com l’alcal-
dessa han mostrat un cop més la 
seva indignació. “Estem farts de 
l’immobilisme del Ministeri de 
Foment i de l’Adif; volem que 
compleixin els compromisos 
adquirits amb Montcada i Rei-
xac, res més”, ha dit l’edil.

Nous suports. Albano Dante, di-
putat per la candidatura Catalu-

nya Sí que es Pot i membre de 
Podem, va visitar el 25 de gener 
el municipi convidat per la secció 
local del seu partit. Acompanyat 
pels regidors de Círculo en el 
govern –Ana Ballesta, Maria del 
Mar Sempere i Sergi Martín– i 
per representats de la Platafor-
ma, el polític va conèixer sobre 
el terreny l’estat de la reivindica-
ció ciutadana. Ballesta considera 
que aquest tipus de contactes 
serveixen per “mostrar la im-
portància de la reclamació per 
al municipi i també en relació 
amb altres projectes com el Pla 
de barris del Besòs”. Ramon 
Bueno, portaveu de la PTJST, 
també ha fet una valoració molt 
positiva de la trobada amb Dante 
que es va fer a petició de Podem: 
“Volem generar una compli-
citat i un compromís amb els 
grups polítics amb representa-
ció institucional”. La Platafor-
ma ha mantingut reunions amb 
representants de tots els partits 
polítics catalans que es van pre-
sentar a les eleccions al Congrés 
a excepció del PP, que encara no 
ha respost a la invitació. 

L’Ajuntament vol implicar 
la Generalitat i Barcelona 
en la reivindicació local

Pilar Abián | Redacció

Ada Colau i Josep Rull, convidats a les jornades del març

SOTERRAMENT DE L’R2

Albano Dante, al centre de la imatge, amb els regidors i un representant de la Plataforma
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L’alcaldessa de Montcada i 
Reixac, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), ha valorat molt positi-
vament l’anunci de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, de crear 
una nova centralitat metropoli-
tana amb els municipis de l’eix 
del Besòs. Colau, que presideix 
també l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, va anunciar a mitjan 
de gener que posarà en marxa 
un Pla de barris amb un pressu-
post de 150 milions d’euros per 
reduir les desigualtats a les zones 
més vulnerables de Barcelona i 
les poblacions del tram fi nal del 
riu com Montcada, Santa Colo-
ma i Sant Adrià. 

Valoracions. El projecte, a 10 anys 
vista,  inclou mesures de dinamit-
zació econòmica i d’ocupació, de 
cohesió social i d’empoderament 
de la ciutadania. “Aquesta és 
una molt bona notícia perquè 
per fi  es tindran en compte els 
municipis de la zona del Besòs. 
Creiem que cal dignifi car el 
sector i posar atenció en les ne-

cessitats socials, econòmiques i 
urbanístiques de la població”, 
ha dit l’alcaldessa montcadenca, 
qui  ha recordat que Montcada 
també té sobre la taula el projec-
te per obrir el municipi al riu i a 
la Serralada de Marina. D’altra 
banda, Campos ha destacat la 
importància de continuar treba-
llant conjuntament entre les dues 
ciutats en projectes comuns com 
el soterrament de la línia de roda-
lies de França (R2) al seu pas per 

Montcada i Vallbona “perquè 
marcaran el futur d’aquesta 
zona geogràfi ca” i la millora de 
la connexió entre els dos munici-
pis per mitjà del Rec Comtal, que 
està a punt de fi nalitzar. Campos 
també ha recordat altres projec-
tes pendents entre Montcada 
i Reixac i Barcelona com són 
l’accés entre Can Cuiàs i Ciutat 
Meridiana i la neteja d’horts i 
construccions il·legals a la zona 
del parc de Collserola.

PLA DE BARRIS A L’EIX DEL BESÒS

La iniciativa contempla mesures per millorar els barris del tram fi nal del riu

L’alcaldessa veu el projecte com 
una gran oportunitat per a l’espai

Sílvia Alquézar | Redacció

El Pla de barris a l’eix del Besòs proposa accions per reduir les desigualtats als sectors més vulnerables dels municipis del tram fi nal del riu
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Convocat el concurs del parc del Besòs

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha convocat el concurs per adju-
dicar les obres de la primera fase 
del Parc Fluvial del Besòs al tram 
de Montcada i Reixac. El projec-
te, promogut per l’anterior go-
vern, permetrà els vianants ac-
cedir a la llera del riu caminant o 
amb bicicleta, des de la Ribera 
fi ns a la Casa de les Aigües, en 
un espai de 12m2. La interven-
ció donarà un tracte especial a 
l’entorn natural per tal de pre-
servar-ne la biodiversitat exis-

tent. “Apostem perquè el Besòs 
sigui la façana de la Serralada 
de Marina i no un parc urbà, 
tal com s’ha fet a Santa  Co-
loma”, ha remarcat el president 
de l’Àrea Territorial de l’Ajunta-
ment, Jordi Sánchez (ERC). Els 
treballs, amb un pressupost de 
826.500 euros, tindran una du-
rada de cinc mesos. La primera 
fase inclou la creació d’un pas-
seig i la construcció de diverses 
rampes i escales per baixar a la 
llera | LG
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ENTREVISTA A SALVADOR SERRATOSA

Salvador Serratosa (ERC), de 47 
anys i programador informàtic, 
s’ha estrenat en aquest mandat 
com a càrrec públic i, des del pas-
sat mes de juliol, presideix l’IME. 
Com a regidor d’Esports, l’edil 
s’ha marcat diferents fi tes, entre 
les quals, recuperar l’esport esco-
lar que en els últims anys ha sofert 
una important davallada.

Fa uns anys l’esport escolar mo-
bilitzava centenars d’alumnes i 
ara està en fase d’extinció men-
tre els clubs segueixen creixent. 
És cert que abans els clubs feien 
equips a partir de la categoria in-
fantil i ara ja comencen de ben 
petits. De tota manera, crec que hi 
ha altres factors a tenir en compte 
i que la davallada que hi hagut a 
l’esport escolar no és un problema 
de Montcada, és un mal endèmic 
que es viu arreu.
Té alguna idea per redreçar la 
situació?
Estem preparant un projecte que 
volem compartir amb les AMPA 
per dinamitzar les activitats espor-
tives als centres, no tant des d’una 
vessant competitiva sinó lúdica i 
socialitzadora. L’esport és una eina 
ideal per aprendre a través del joc 
valors com la companyonia, el tre-
ball en equip i el respecte.

Quins altres projectes té l’IME 
per a aquest mandat?
A banda de potenciar l’esport es-

colar, les altres fi tes que ens hem 
plantejat són: revisar l’ús que es 
dóna a les instal·lacions munici-
pals per garantir un repartiment 
equitatiu dels espais;  mantenir les 
actuals ofertes de campus i activi-
tats previ anàlisi del que funciona 
i del que cal millorar, i fi nalment, 
treballar de forma transversal amb 
altres regidories, per veure què 
podem fer per aconseguir que l’es-
port serveixi per promocionar els 
espais culturals i l’entorn natural 
del municipi.
Posi’m un exemple.
Doncs organitzant caminades po-
pulars pel Collserola o la serrala-
da de Marina. Hi ha molta gent 
que, tot i viure aquí, no ha trepit-
jat mai els nostres boscos o no sap 
que tenim una església mil·lenària 
a Reixac o la Casa de les Aigües.
Pel que fa als equipaments, creu 
que les instal·lacions esportives 
del municipi són de qualitat?  
En general, sí. L’estadi de la Fer-
reria, el pavelló Miquel Poblet, 
el camp de futbol de Can Sant 
Joan... en són un bon exemple. 
Però també és cert que n’hi ha 
d’altres obsoletes, com la piscina o 
el gimnàs municipals. Però substi-
tuir aquests espais per obra nova 
implicaria una elevada inversió 
que no ens podem permetre. Hau-
rem de mantenir la línia seguida 
fi ns ara que és introduir-ne petites 
millores per evitar que es vagin 
deteriorant.
Parlant de la piscina, les dar-
reres temporades hi ha hagut 
queixes per l’elevat preu de les 
entrades. 
En resposta a aquesta demanda, 
hem introduït alguns canvis. Els 
abonaments es podran fer per 
mesos i no només per temporada; 

també hi haurà una entrada més 
econòmica en l’horari de tarda i 
una targeta de 10 accessos, tipus la 
T-10. Tot això ja està recollit a les 
ordenances municipals.
Montcada Aqua, malgrat ser una 
instal·lació més moderna, no ha 
està exempta de problemes.
El fet de tenir una instal·lació 
d’aquest tipus, amb una gestió 
externa, té els seus avantatges i els 
seus inconvenients. El que hem 

de fer és seguir de ben a prop el 
compliment de tot allò que diu el 
contracte i clarifi car què correpon 
fer a l’Ajuntament i què a l’empre-
sa quant a manteniment de l’espai. 
També es farà una enquesta de 
satisfacció per detectar quines són 
les queixes dels usuaris i actuar al 
respecte. Hi ha algunes qüestions, 
però, en què no podrem entrar 
com és el canvi de monitors. Sé 
que això genera malestar però la 
gestió del personal és privada.
Abans parlàvem de la davalla-
da de l’esport escolar però tam-
bé ha passat amb el d’elit. Clubs 
com els de bàsquet, futbol sala 
o l’handbol femení havien arri-
bat a estar a primera línia. Creu 
que hi han de tornar?
Crec que no es pot mantenir una 
categoria de manera artifi cial, 
depenent d’un mecenes que et 
pot fallar. Clar que m’agradaria 
tenir  equips d’elit a Montcada 
però la situació econòmica ens 
mostra quina és la realitat. 

Des de l’IME es pot fer alguna 
cosa per ajudar a trobar patroci-
nadors per a l’esport local?
Estem buscant fórmules per evi-
tar que tothom hagi d’anar per 
lliure a demanar col·laboració a 

les mateixes empreses. Una de 
les primeres coses a fer és acon-
seguir que a espais com el pave-
lló hi hagi publicitat estàtica. Ara 
només tenim un anunciant i això 
és un cas atípic en comparació 

amb d’altres municipis veïns.
Després de resoldre el confl icte 
que hi havia amb els espais d’en-
trenament del futbol del planter, 
creu que l’Ajuntament ha de li-
mitar el creixement dels clubs?  
No crec que haguem de fer-ho. El 
que ens toca és posar ordre per 
garantir que tothom tingui espais 
d’entrenament.
Treballarà per una futura uni-
fi cació del futbol base?
Des del respecte a cada club, és 
obvi que una única entitat és més 
forta, però això no depén de no-
saltres. El que hem de fer és tre-
ballar per la convivència i ajudar 
a rebaixar el nivell de crispació 
entre les entitats. Amb el temps, 
quan la relació millori, acabarà 
arribant la solució.

Pilar Abián | Montcada

El president de l’IME aposta per fer servir l’esport per donar a conèixer el patrimoni cultural i l’entorn natural del municipi

‘Volem recuperar l’esport escolar amb un 
enfoc lúdic i socialitzador, no competitiu’

Salvador Serratosa creu que la situació econòmica no fa viable tenir equips locals d’elit
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‘Des del respecte a  
cada club, sóc partidari 
de les unifi cacions,    
fan que les entitats 
siguin més fortes ’

‘Seguirem de ben 
a prop la gestió de 
Montcada Aqua perquè 
aquesta millori’

‘Presentarem a les 
AMPA un projecte per 
intentar potenciar 
l’esport escolar’
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L’AV de Montcada Nova-Pla d’en 
Coll ha iniciat una campanya de 
recollida de signatures amb una 
doble proposta: traslladar el 
mercat dels marxants que es fa 
dimecres als carrers Bonavista, 
Santiago i Rocamora al camí de 
la Font Freda, davant del pave-
lló Miquel Poblet, i que l’Ajun-
tament faci un estudi perquè la 
localitat torni a tenir un mercat 
–el municipal va tancar al 2010. 
L’entitat ha començat a distribu-
ir per les botigues del barri els 
fulls per recollir les adhesions, 
que també té previst repartir per 
la resta del municipi. “Creiem 
que les nostres demandes són 
compartides per bona part de 
la població”, ha assenyalat el 
president de l’AV, Joan Alemany, 
qui, d’altra banda, ha deixat clar 
que “la possibilitat que el mer-
cat es traslladi al nostre barri 
no és pas una exigència, sinó 
una proposta a considerar”. 
En opinió de l’entitat veïnal, 
l’actual ubicació de les parades 
presenta problemes d’espai i de 

seguretat ja que es difi culta l’eva-
cuació en cas que hi hagi una 
emergència. “El Camí de la Font 
Freda es podria tallar al trànsit 
sense problema, està alliberat 
d’habitatges, és ampli i té una 
gran zona d’aparcament al cos-
tat”, argumenta Alemany. 
L’AV Montcada Nova-Pla d’en 
Coll ja ha traslladat la seva 
proposta a l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA-E), i espera 
aconseguir prou signatures de su-
port perquè la Regidoria de Co-
merç la tingui en consideració. 
La responsable del departament, 
Montserrat Ribera (ERC), es 
mostra oberta a parlar-ne. “No 
estem tancats al debat” ha dit 
tot afegint que “és una qüestió 
que segurament requerirà un 
procés participatiu”. L’edil ha 
deixat clar que, en qualsevol cas, 
l’Ajuntament no prendrà cap de-
cisió de forma unilateral.

Antecedents. El debat sobre el 
trasllat del mercat ambulant del 
centre del nucli urbà al Camí de 
la Font Freda no és la primera ve-

gada que es planteja. L’any 2005, 
aprofi tant la presentació del pro-
jecte de remodelació del carrer 
Santiago per part del consistori, 
els comerciants de Montcada 
Nova-Pla d’en Coll van recollir 
un miler de signatures favorables 
a la proposta i uns 300 residents 
dels carrers on actualment s’ubica 
l’activitat també en van demanar 
el canvi argumentant les molès-
ties colaterals  que s’en deriven 
–manca de seguretat, soroll, bru-
tícia i problemes per accedir als 
habitatges i als aparcaments pri-
vats. En aquella ocasió la pressió 
exercida pels botiguers de l’antic 
mercat municipal, d’alguns para-
distes i de l’associació MCC va 
fer que tant la proposta de trasllat 
dels marxants com el projecte de 
remodelació integral del carrer 
Santiago quedessin aparcats. Ara, 
el president de l’MCC, Manuel 
Moreno, ha deixat clar que l’en-
titat no es posicionarà. “El millor 
és que es faci un debat ampli, 
amb totes les parts implicades 
i la decisió es prengui per con-
sens”, ha dit. 

PROPOSTA VEÏNAL

L’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll vol les parades al Camí de la Font Freda

Recollida de signatures a favor 
del trasllat del mercat ambulant 

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Membres de la junta de l’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll, al Camí de la Font Freda, l’espai on demanen que es traslladin les parades
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Una quarantena de persones va 
prendre part el 14 de gener en la 
primera manifestació del 2016 
per reclamar la recuperació del 
servei d’urgències nocturnes al 
CAP de Montcada, suprimit fa 
quatre anys. La Federació d’As-
sociacions de Veïns de Montcada 
(Favmir), que ha decidit convo-
car les mobilitzacions de forma 
mensual, en lloc de setmanal, es 
planteja com a objectiu per aquest 
any la creació d’una Mesa per la 
Sanitat, formada per represen-
tants  de les AV i altres entitats 
locals, que seria la veu de la ciu-
tadania en el futur Consell Mu-
nicipal de Salut que es posarà en 
marxa properament. En aquest 
organisme també estarien repre-
sentats l’Ajuntament i l’ICS. La 
propera manifestació per les ur-
gències tindrà lloc el 18 de febrer 
(plaça Lluís Companys, 19.30h). 
El dia 6, la Favmir té previst par-
ticipar a la Rua de Carnaval amb 
una comparsa reivindicativa.

Marea Blanca. Una representació 
de la Favmir va participar el 20 

de gener a la mobilització que va 
organitzar la Marea Blanca per 
la Sanitat Pública a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron, un dels centres 
de referència per a la població de 
Montcada i Reixac. Professionals 
del mateix hospital i represen-
tants de la Plataforma SAP-Mun-
tanya –que aglutina les AV de 
Nou Barris, Sant Andreu i Hor-
ta-Guinardó– i d’altres col·lectius 
veïnals com el de Montcada, es 
van manifestar a les portes del 
centre hospitalari per denunciar 
les llistes d’espera per sotmetre’s 
a intervencions quirúrgiques i a 
proves diagnòstiques i el col·lapse 
del servei d’urgències, problemes 
que els convocants atribueixen a 
les retallades dutes a terme pel go-
vern de la Generalitat, que xifren 
en 1.500 milions  d’euros durant 
els últims quatre anys. “Volem 
que el nou govern reverteixi la 
situació d’emergència que tro-
bem a la sanitat pública i posi 
fi  a les polítiques de privatitza-
ció”, va dir Trinidad Cuesta, in-
fermera de l’hospital i una de les 
portaveus de la Plataforma SAP 
Muntanya.

La Favmir reprèn les 
mobilitzacions per les 
urgències nocturnes

Laura Grau | Montcada

El col·lectiu vol constituir una Mesa per la Sanitat Pública

SANITAT PÚBLICA

Primera manifestació pro-urgències nocturnes de la Favmir del 2016, feta el dia 14 
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Al febrer es posa en marxa una nova 
edició de l’Espai recerca de feina
El servei s’adreça a aturats del municipi que tinguin coneixements de les eines informàtiques

FORMACIÓ

L’Espai de recerca de feina es posarà en marxa a les instal·lacions del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
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L’any comença 
amb un 
2% menys 
d’aturats   

L’Ajuntament ha signat el conveni 
anual de col·laboració amb la Jun-
ta de Conservació dels polígons 
industrials Foinvasa-Molí d’en 
Bisbe, La Ferreria, Can Cuiàs, Pla 
d’en Coll i Can Milans. Aquest 
document regula des de l’any 
2009 la conservació, el manteni-
ment i la utilització dels elements 
comuns existents als polígons. 
Segons aquest acord, el consisto-
ri subvencionarà parcialment les 
despeses de manteniment dels 
serveis que aquesta junta presta 
als polígons com són l’enllumenat 
públic, la neteja viària i el mante-
niment del clavegueram i la xarxa 
viària. 
A la signatura dels convenis, a mit-
jan gener, van assistir l’alcaldessa, 
Laura Campos, i el president de 
l’Àrea Econòmica, Óscar Gil, 
ambdós d’ICV-EUiA-E, acompa-
nyats dels representants i alguns 

dels associats de les juntes del 
diferents polígons. “Una de les 
principals novetats dels conve-
nis signats és que l’Ajuntament 
manifesta la seva voluntat per 
realitzar inversions en aquests 
espais”, ha manifestat Gil.
A més, l’Ajuntament, per mitjà del 
Servei de Promoció Econòmica i 
Ocupació, assessorarà i donarà 
suport als associats a les juntes per 
facilitar la millora de les seves ac-
tivitats econòmiques i dels serveis 
que realitzen. 

Contractacions locals. El conveni 
aprovat també preveu que les 
empreses associades als polígons 
que cerquin personal laboral 
acudiran a la Borsa de Treball de 
Promoció Econòmica i Ocupa-
ció, la qual també prestarà el seu 
suport en el procés de selecció, 
assessorament, formació conti-
nua i integració laboral. 

L’Ajuntament renova els 
convenis amb polígons

Sílvia Alquézar | Redacció

Compromís municipal per invertir en aquests espais

INDÚSTRIA

Els representants dels polígons, amb l’alcaldessa i el regidor d’Hisenda del consistori

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

L’atur va baixar durant el passat 
mes de desembre a Montcada i 
Reixac en 70 persones, un 2,1% 
respecte al mes anterior i se situa 
en el 17,02% de la població acti-
va, encara per sobre de la mitjana 
del Vallès Occidental que és del 
15,91%. Actualment, a Montcada 
hi ha 2.736 persones aturades i la 
desocupació és més gran entre les 
dones (1.429, un 18,9%) que en 
entre els homes (1.307, un 15,4%). 
Segons les dades proporcionades 
pel Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat, el 
percentatge més elevat de deso-
cupats (20,56%) afecta els menors 
de 25 anys i, en xifres absolutes, 
la quantitat més gran es troba en-
tre els majors de 45 (1.377). En 
relació a les dades anuals, l’atur 
al municipi ha baixat un 9,5% 
respecte al desembre del 2014 | RJ

Alsina celebra el 65è aniversari i premia els seus treballadors
El Grup Alsina, especialitzat en la fabricació, venda 
i lloguer d’encofrats i solucions per a estructures 
de formigó, va celebrar durant el 2015 el seu 65è 
aniversari. L’empresa, que té la seva seu central al 
polígon industrial del Pla d’en Coll, compta amb 
més de 600 empleats que es distribueixen en les 
seves 25 delegacions situades en diferents punts 
de la geografi a nacional i internacional, amb una 
forta presència a Amèrica. L’empresa va organitzar 
el 15 de gener al Teatre Municipal un acte intern 
que fa cada cinc anys amb l’objectiu de reconèixer 

la trajectòria dels seus empleats més antics. L’es-
deveniment, que va comptar amb la presència de 
més de 200 persones, va servir per lliurar una pla-
ca commemorativa als treballadors que celebraven 
deu anys a la fi rma i un rellotge als que en complien 
25. L’acte festiu va estar animat per la companyia 
de teatre Impro Acatomba. 
Alsina va néixer al 1950 i s’ha convertit en un dels 
líders mundials del sector dels encofrats. Un 70% 
de la seva activitat prové d’operacions internacio-
nals i al 2014 va facturar 65,5 milions d’euros | RJ
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Promoció Econòmica i Ocupació 
posa en marxa una nova edició de 
l’Espai de recerca de feina, un ser-
vei que ofereix recursos d’orienta-
ció i acompanyament a persones 
en situació d’atur per tal que s’in-
sereixin de nou al món laboral i 
busquin ocupació de manera acti-
va i efi caç. L’Espai el subvenciona 
el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), el gestiona el departament 
municipal i està ubicat a les seves 
ofi cines, situades al carrer Alt de 
Sant Pere, 73 (Mas Rampinyo). 
Les sessions començaran al mes 
de febrer i les inscripcions s’han 
de fer a l’Ofi cina de Treball de la 

Generalitat (OTG) de Ripollet. El 
servei està dirigit a persones inscri-
tes com a demandants d’ocupació 
amb coneixement de les eines in-
formàtiques.

Mitjans. El consistori posarà a 
disposició dels usuaris una sala 
amb 12 ordinadors, impressores, 
telèfons, projector i pissarra i dos 
tècnics d’ocupació fent tasques 
d’assessorament. Es formaran dos 
grups i l’assistència serà de 4 hores, 
dos dies a la setmana. Un grup es 
reunirà els dilluns i els dimecres i 
l’altre, els dimarts i dijous. L’ho-
rari serà de 9 a 13h i la formació 
durarà 4 setmanes. Els tècnics que 

desenvolupen l’acció destaquen 
que la recerca activa de feina, amb 
recursos, orientació i acompanya-
ment, fa que l’usuari esdevingui un 
candidat molt més visible cara a les 
empreses i això multiplica les opor-
tunitats de contractació. “Des de 
Promoció Econòmica i Ocupa-
ció volem posar a l’abast de les 
persones aturades totes les eines 
necessàries per aconseguir el seu 
objectiu de trobar feina”, ha asse-
nyalat la regidora del departament, 
Ana Ballesta (Círculo). Per a més 
informació, cal contactar amb Pro-
moció Econòmica i Ocupació de 
forma presencial a través del correu 
promocioeconomica@montcada.org.

Laura Grau | Redacció

La ciutadania 
ja pot fer 
aportacions 
al PAM
El web municipal montcada.cat ja 
recull les aportacions que la ciuta-
dania vulgui fer al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac. D’aquesta 
manera, l’equip de govern –ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo– vol 
fer més participatiu el principal 
instrument de planifi cació estra-
tègica municipal i comptar amb 
l’opinió dels veïns.
El portal municipal ha creat un 
espai on fer arribar les opinions 
i aportacions. Per tal de partici-
par només s’ha d’omplir un petit 
qüestionari amb les dades bàsi-
ques de nom i cognoms així com 
facilitar un correu electrònic de 
contacte. El contingut del PAM, 
que es va presentar el passat 2 de 
desembre i consta de 24 pàgines, 
es pot consultar íntegrament al 
portal de l’Ajuntament | RJ
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.....També és notícia......................................

TINENÇA RESPONSABLE
Nova campanya d’esterilització de la FAAD, la Fundació 
per l’assessorament i acció en defensa dels animals
La Fundació per l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals 
(FAADA), entitat sense afany de lucre col·laboradora de la Generalitat 
de Catalunya, engega la cinquena campanya ‘Sóc Responsable’ per 
promoure la identifi cació i l’esterilització d’animals de companyia que 
estarà en vigor des de l’1 de febrer i fi ns al 30 d’abril. Els propieta-
ris d’animals interessats a participar-hi s’han d’inscriure abans del 30 
d’abril al web www.socresponsable.org. L’únic requisit exigit és que 
l’animal estigui identifi cat amb microxip. Els centres veterinaris que 
optin a unir-se a la campanya també s’hauran d’inscriure prèviament 
per poder participar | RJ

Entren en funcionament els semàfors per creuar la carretera de 
la Roca així com l’enllumenat del camí d’accés a la Font del Tort

Els semàfors i l’enllumenat del camí d’accés a la 
Font del Tort s’han posat en funcionament. Amb 
aquesta actuació, culmina la construcció de l’iti-
nerari per connectar el centre del nucli urbà amb 
aquest espai de la Serralada de Marina, que ha 
consistit a crear un camí dotat de major seguretat 
fi ns a l’accés a la zona de lleure habilitada a la Font 
del Tort. La intervenció ha inclòs la construcció 
d’un vial per a vianants en paral·lel a la carretera, 
a més de l’enllumenat, l’enjardinament, el rec i el 
mobiliari urbà. El projecte s’ha executat a petició 
del consistori i és la Diputació la que ha assumit 
el cost de l’obra, uns 200.000 euros, dels quals 
l’Ajuntament n’ha aportat el 10% | RJ

COMERÇ
L’Associació Montcada Centre Comerç presenta les 
campanyes promocionals que durà a terme durant el 2016
El calendari, que l’MCC ha lliurat als 74 establiments associats, arren-
carà al febrer amb la campanya ‘Enamora’t del comerç de Montcada’, 
que sortejarà entre els clients 10 vals de compra per valor de 20 euros 
cadascú. Aquesta fórmula es repetirà amb motiu del Dia de la Mare i 
del Pare. Al juny s’estrenarà ‘Cerca el parany’, en què els clients hauran 
d’observar els aparadors per trobar-hi alguna cosa. Els caps de setmana 
de juliol es posarà en marxa Montcada Centre Gastronòmica, que sorte-
jarà vals entre els clients dels bars i restaurants que pugin una foto del 
menú al Facebook de l’MCC. “Esperem que aquestes noves propostes 
engresquin la clientela”, ha dit el president, Manuel Moreno | LG

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT

Subvenció de l’AMB 
per a la compra de 
bicis elèctriques
Aquest mes de febrer l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) 
obre una nova convocatòria de 
subvencions de 250 euros per a 
particulars que es pot sumar als 
200 euros que també atorga el 
Ministeri d’Indústria. El ciutadà 
que opti als ajuts es podrà estalvi-
ar 450 euros a l’hora de comprar 
una bici elèctrica | PA

PATRIMONI HISTÒRIC
Les obres de rehabilitació de la Torre de Na Joana, 
al polígon de la Ferreria, acabaran a fi nal de febrer
Les obres de consolidació de la Tor-
re Na Joana, situada al polígon de la 
Ferreria, ja s’han posat en marxa i la 
durada prevista de la intervenció és 
d’un mes i mig. L’actuació, amb un 
import de 29.500 euros i subvencio-
nada per la Diputació de Barcelona, 
pretén frenar el procés de degradació 
de l’edifi ci tapant-ne les obertures, 
netejant la runa concentrada a l’inte-
rior per extreure el sobrepès existent 
als forjats i cobrir les zones enfonsades de la coberta amb una xapa 
provisional per evitar l’entrada d’aigua. Amb aquesta intervenció tam-
bé s’aprofi tarà per entrar a les zones de la torre que fi ns ara no eren 
accessibles i es podran acabar d’elaborar els plànols de l’aixecament 
de l’edifi ci. La Torre Na Joana és una masia agrícola del segle XVIII que 
al segle XIX es va reformar i ampliar per esdevenir una casa d’estiueig. 
Des del 1985, l’equipament pertany a l’Ajuntament | LR

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

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

Classes. Professora amb experiència i 
ofereix classes de repàs d’anglès nadiu. 
Tel. 667 516 603.
Peluquera. Con experiencia se ofrece a  
domicilio para peinar personas de am-
bos sexos. Precios económicos. Tel. 616 
314 348 (Myriam).
En venda. À tic amb plaça d’aparcament 
i traster inclosos i gran terrassa al carrer 
Ripoll. Preu econòmic (138.000 euros). 
Tel. 935 642 675 / 638 166 910/ 675 
939 831.
Lloguer. Pis al carrer de les Aigües, 23, 
segon pis. Assoleiat. Preu econòmic. 
Tel. 935 642 675 / 638 166 910.
Alquiler. Se alquila plaza de pàr-
quing para coche grande en la calle 

Provenza. Precio económico. Teléfono 
931 149 386/ 675 597 562.
Arranjaments. De roba a domicili. 
Telèfon 689 519 995.
Lloguer.  Plaça d’aparcament al carrer 
Lleida (Edifi ci Vilagut). Preu económic, 
Tel. 564 26 88  i  650 38 71 08. 
En venda. Dues televisions amb TDT. 
Preu a convenir. Tel. 936 911 336.
En venda. Dues estufes de butà, una 
de llenya i restes de llenya. Preu a 
convenir. Tel. 936 911 336.
Lloguer.  Plaça de pàrquing al carrer 
Clavell, 75. Tel. 935 640 522.
Lloguer. Plaça de pàrquing, al costat de 
la plaça de l’Església. Bon preu, cotxe 
mitjà. Tel. 625 569 938.
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PÀG. 12

ESCOLA DE MARES I PARES
El programa d’activitats continuarà l’11 
de febrer amb una xerrada sobre com 
educar sense cridar, a l’escola El Turó

AB
I

Les xarxes socials s’han conver-
tit en els canals de comunicació 
més utilitzats a la societat actual, 
donant peu a noves formes d’in-
terrelació entre la ciutadania. Un 
dels fenòmens més estesos és la 
creació de grups amb interessos 
específi cs a través de Facebook, la 
xarxa social amb més seguidors 
arreu del món. El nostre munici-
pi no és aliè a aquesta tendència, 
amb més de 400 grups que con-
tenen la paraula Montcada al títol 
del bloc. Normalment es creen per 
compartir notícies, fotos, docu-
ments, convocar esdeveniments 
o enviar missatges a membres del 
grup. Els més comuns solen ser 
els de companys de classe o esco-
la, els fans d’equips esportius i les 
causes solidàries. Precisament, el 
grup que té més components a la 
ciutat –prop de 17.500– és ‘Justi-
cia para Sergio’, creat recentment 
per donar suport a la família del 
jove Sergio Mármol, en coma a 
conseqüència d’una agressió. 

Història local. Un dels grups més 
actius és ‘Tú no eres de Montca-
da si...’, fundat fa un any per Eli-
sabeth Vera, una jove del munici-
pi que no s’esperava l’èxit que ha 
tingut la iniciativa, amb gairebé 
4.500 membres de totes les edats. 
“Només parlem de fets, indrets 
i persones de Montcada, nor-
malment per recordar esdeve-
niments del passat”, comenta 
Vera, qui assegura que no es 

comenten temes polítics ni futbo-
lístics per eludir possibles confl ic-
tes. “La premissa principal és 
el respecte”, diu la jove.

A més d’interrelacionar-se a ni-
vell virtual, els components de 
‘Tú no eres de Montcada si...’ 
han promogut diverses trobades 
amb l’objectiu de conèixer-se en 
persona i han organitzat esde-
veniments de caràcter cultural 
com xerrades i presentacions de 
llibres. 
El grup compta amb unes 200 
persones força actives que l’ali-
menten periòdicament amb con-
tinguts. Un d’aquests usuaris és 
Josep Bacardit, amant de la histò-
ria i membre de la Fundació Cul-
tural. “És una nova manera de 
fer poble i de donar a conèixer 
Montcada i la seva història”, 
comenta Bacardit, qui anima la 
gent a “obrir els seus àlbums de 
fotos i adonar-se’n dels tresors 
que tenen”. Segons el cronis-
ta local, en un any s’han penjat 
unes 4.500 imatges. 
A Facebook hi ha creats altres 
grups vinculats amb Montcada 
com el que reivindica la cons-
trucció del nou INS Montserrat 
Miró, amb 1.285 membres; so-
bre comerç i restauració, amb 
810 seguidors; un altre sobre 
simpatitzants socialistes, amb 651 
components; un sobre racons de 
Can Cuiàs, amb 536 amics; i un 
sobre la Font Pudenta, amb 434 
inscrits, entre d’altres.  

XARXES SOCIALS

Sílvia Alquézar | Montcada

Alguns dels components del grup de Facebook ‘Tú no eres de Montcada si...’ en una de les trobades que han fet al Cafè Colon de l’Abi

Els blocs es creen per 
compartir notícies, 
fotos, esdeveniments i 
enviar missatges

L’entrada amb més seguidors és la que s’ha creat recentment per donar suport i ajudar la família del jove Sergio Mármol

Facebook té registrats més de 400 grups 
sobre temes relacionats amb Montcada 

‘L’avantatge més important és la connexió directa entre la gent’

El montcadenc Albert Parra és 
enginyer en telecomunicacions i 
treballa a Facebook des del 2014. 
Des de fa pocs mesos forma part 
del departament de realitat virtual. 

Quina és la principal utilitat dels 
grups de Facebook?
L’avantatge més important és la 
connexió directa que es crea entre 
la gent. Per exemple, quan es fa 
un grup com ‘Justicia para Sergio’, 
les persones es poden comunicar 
directament amb els familiars i fer 
arribar el suport que necessiten. 
Els familiars ho reben en temps 
real i poden interactuar entre ells.
Quants grups hi ha a Facebook?
Des dels seus inicis, al 2010, hi ha 
hagut un creixement constant. Es-
timem que n’hi ha uns 600 milions 
de grups actius. 
Què es considera un grup actiu?
Els que tenen activitat almenys una 

vegada al mes. Al principi, a causa 
de la viralitat del fenomen, es van 
fundar grups de l’estil ‘a veure si 
arribem a un milió d’usuaris’, però 
a poc a poc s’ha anat descobrint el 
potencial que tenen els grups per 
connectar amb audiències concre-
tes sense haver de contaminar l’ex-
periència amb gent no interessada 
en el tema. Cada cop més el fan 
servir clubs, empreses i organitza-
cions del sector públic per crear 
comunitats virtuals a través d’esde-
veniments i promocions.
De vegades als grups hi ha con-
fl ictes per les opinions que es ma-
nifesten o per manca de respecte. 
Hi ha eines per gestionar això?
Facebook ofereix eines per evitar 
aquest tipus de comportaments. 
Fem servir algoritmes que detecten 
automàticament contingut ofensiu 
en imatge i vídeos com, per exem-
ple, la pornografi a. També elimina 

contingut, desactiva comptes i 
treballa amb cossos de seguretat 
ofi cials, si el contingut és un risc 
potencial com amenaces directes, 
activitat criminal, violència i explo-
tació sexual, atacs a fi gures públi-
ques... Deixem que els administra-
dors dels grups s’encarreguin que 
les discusions no se’ns vagin de 
les mans. Es pot començar poste-
jant un recordatori perquè la gent 
es comporti i, si algú no ho fa, se’l 
pot eliminar del grup | SA

‘Tú no eres de 
Montcada si...’ és un 
dels grups més actius 
actualment al municipi

FB



111a quinzena | Febrer 2016 Societat

Centenars de persones 
donen suport a la família 
del jove Sergio Mármol

‘JUSTÍCIA PER A SERGIO’

Montcada i Reixac va viure 
el 17 de gener a la tarda dues 
concentracions ciutadanes, con-
vocades a través de les xarxes 
socials, per demanar justícia 
per a Sergio Mármol, el jove 
de 21 anys que està en coma a 
conseqüència de la pallissa que 
va rebre el passat 22 de novem-
bre quan sortia d’una discoteca 
de Malgrat de Mar. La prime-
ra mobilització va tenir lloc a 
la plaça del Bosc de Can Sant 
Joan, amb l’assistència de més 
de 200 persones que van mos-
trar el seu suport i solidaritat 
amb la família del jove, amb 
l’encesa d’espelmes blanques. 
Molts dels participants es van 
desplaçar en una marxa silenciosa 
fi ns davant de la Casa de la Vila, 
al carrer Major, on es van con-
centrar prop de 300 persones. 
La mobilització va comptar amb 
l’assistència de la mare del jove 
agredit, Eva Hernando, i de les 

autoritats municipals. Durant 
l’acte, es va llegir un manifest 
de suport a la família i es va 
demanar que s’esclareixi el cas 
per trobar tots els culpables de 
l’agressió, ja que fi ns ara només 
hi ha un jove a la presó i la fa-
mília i els testimonis sostenen 
que en l’agressió van participar 
més persones. La concentració 
va fi nalitzar amb l’agraïment de 
la mare, molt emocionada per 
les mostres de suport rebudes.

Altres iniciatives.  Els promotors 
de les mobilitzacions ciutadanes 
també han organitzat altres ini-
ciatives per ajudar la família de 
Sergio a nivell econòmic a tra-
vés de donacions que es poden 
deixar a diferents guardioles 
repartides per la ciutat. Els esta-
bliments on es poden fer apor-
tacions són les farmàcies Relat 
i Pardo i als bars Manhattan i 
Sikbó de Montcada Aqua, les 
perruqueries Eva i M&E i la lu-

doteca La Selva Màgica. D’altra 
banda, a la plataforma ‘change.
org’ s’ha promogut una recolli-
da de signatures per enviar al 
Ministeri de Justícia demanant 
que s’acceleri la investigació 
per trobar els culpables. 
En el moment de tancar aques-
ta edició s’havien aconseguit 
prop de 6.000 fi rmes en menys 
de dues setmanes. En total, es 
necessita arribar a la xifra de 
7.500 perquè la petició sigui 
cursada.

Sílvia Alquézar | Montcada

La concentració davant de la Casa de la Vila va acollir el 17 de gener al voltant de 300 persones per donar suport a la família de Sergio Mármol
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Eva Hernando, a la dreta, va participar a les protestes per agrair el suport i demanar justícia

El noi està en coma per una pallissa que va rebre al novembre

La Biblioteca Elisenda és un dels 
centres col·laboradors del pro-
jecte que han posat en marxa la 
Fundació Pere Tarrés i la Fun-
dació Vodafone Espanya per for-
mar persones majors de 55 anys 
en l’ús de les tauletes i els telè-
fons mòbils a tot Catalunya. El 
programa consta de tres tallers de 
quatre hores. El primer curs con-
sistirà en una introducció al món 
d’aquests aparells, l’ús d’Internet 
i el correu electrònic. Les sessions 
es faran el 23 i el 25 de febrer, de 
10 a 12h. 
D’altra banda, els dies 1 i 3 de 
març, també al matí, es farà 
una formació de nivell avançat 
per aprendre a fer fotografi es i 
vídeos, editar-los i compartir-los. 
El tercer i últim taller, també en 
nivell avançat, tindrà lloc el 8 i 
10 de març, al matí, i tractarà so-
bre com utilitzar Google Play per 
descarregar-se aplicacions com el 
correu electrònic o Google maps 
i aprendre a utilitzar Whatsapp, 
Skype, Line i Messenger.
Les classes són gratuïtes, però els 

participants –que han de tenir el 
carnet de les biblioteques– hau-
ran de dur els seus dispositius 
mòbils. Les inscripcions s’han 
de fer a la Biblioteca Elisenda de 
l’1 al 16 de febrer. Si hi ha més 
demanda que places ofertades, es 
farà un sorteig entre les persones 
apuntades. 
L’objectiu de la campanya és que 
la gent gran aprengui a utilitzar 
els nous dispositius mòbils i pu-
gui aprofi tar les seves funcionali-

tats, a més de saber gestionar els 
seus propis comptes a les xarxes 
socials i utilitzar les noves aplica-
cions de comunicació. Aquests 
tallers també tenen una funció 
d’inclusió social de les persones 
a través de l’alfabetització digital. 
Els tallers són possibles gràcies 
a la cessió d’espais públics i mu-
nicipals. La previsió és arribar a 
més de 4.000 persones d’arreu de 
Catalunya, amb la realització de 
més de 150 formacions.

Sílvia Alquézar | Redacció

ALFABETITZACIÓ DIGITAL

La formació d’alfabetització digital a la Biblioteca Elisenda s’adreça als majors de 55 anys
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La Biblioteca Elisenda acull formació 
sobre Internet i els telèfons mòbils
Els cursos, a càrrec de Vodafone i la Fundació P. Tarrés, s’adrecen a la gent gran
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Alumnes de primer de batxillerat 
científi c de l’INS La Ferreria van 
participar el 25 de gener en una 
videoconferència amb els com-
ponents d’una missió científi ca a 
l’Antàrtida, de la qual formen part 
dos montcadencs, l’oceanògraf 
Carlos Angulo-Preckler i el doc-
tor en Biologia Marina Oriol Sac-
ristán Soriano. Un dels objectius 
d’aquesta campanya antàrtica, 
batejada amb el nom de Dis-

tantcom, és estudiar l’ecologia 
química dels invertebrats marins 
que habiten al fons del mar i 
el seu potencial farmacològic. 
L’equip d’investigadors utilitza la 
base militar espanyola Gabriel de 
Castilla, situada a l’illa Decepció 
–a les illes Shetland del Sud–, a 
13.000 quilòmetres de distància 
de Montcada i Reixac, fet que 
no va ser impediment perquè els 
alumnes poguessin plantejar un 
munt de preguntes als científi cs 

durant els 45 minuts que va du-
rar la connexió via satèl·lit. 
Un dels moments més curiosos 
va ser quan Angulo va mostrar 
alguns exemplars vius de les es-
pècies més comunes dels fons 
antàrtics com els eriçons, les es-
trelles i les ofi ures, de la famílies 
dels equinoderms. L’activitat la 
van promoure entre els centres 
educatius del municipi la Regi-
doria d’Educació i Montcada 
Comunicació.

Laura Grau | La Ferreria

CIÈNCIA

L’oceanògraf Carlos Angulo-Preckler va mostrar una estrella de mar de l’Antàrtida als alumnes de l’INS La Ferreria durant la viodeconferència
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L’INS La Ferreria participa en una 
videoconferència amb l’Antàrtida
Alumnes de 1r de batxillerat van parlar amb els components d’una missió científi ca 

> Primera reunió de la Xarxa Antirumors al 2016
La Xarxa Montcada Antirumors convoca el 2 de febrer la primera tro-
bada del 2016 per parlar de les estratègies a seguir per acabar amb 
els prejudicis i rumors al voltant de la diversitat cultural i millorar la 
convivència al municipi. La reunió es farà a la Casa de la Vila, a les 
18h, i és oberta a tothom. Cal confi rmar assistència a través del correu 
electrònic montcadaantirumors@gmail.com. Montcada Antirumors és 
un projecte promogut per la unitat d’Integració de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de l’entitat D-CAS, que pretén eradicar del municipi tots 
aquells prejudicis relacionats amb les diferents cultures que conviuen 
a la ciutat. En el marc de la iniciativa s’ha creat l’espai web www.mont-
cadaantirumors.cat on es recull tota la informació relacionada amb el 
projecte | SA 

> El Consell de Dones prepara el 8 de març
El Consell Municipal de Dones 
convoca el 9 de febrer una reu-
nió per començar a preparar el 
programa per celebrar el Dia In-
ternacional de la Dona, que es 
commemora el 8 de març. El 
motiu de la trobada, que tindrà 
lloc al Centre Cívic de la Ribe-
ra, a les 18.30h, serà recollir 
les propostes de les entitats i la 
ciutadania. Des de la Regidoria 
de la Dona i Polítiques d’Igualtat 
s’han començat a coordinar algunes propostes com els concursos de 
cartells i de microrelats. El termini per presentar obres acabarà el 15 
de febrer. En el marc del 8 de març, l’Espai Kursaal acollirà el 13 del 
mateix mes la representació de l’obra ‘Et vindré a tapar’, de la com-
panyia Espai en construcció, la recaptació de la qual es destinarà a 
alguna entitat que treballi en l’àmbit de la dona | SA 
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L’escola El Turó acollirà l’11 de 
febrer la segona proposta inclosa 
en la programació de la cinque-
na edició de l’Escola de Mares i 
Pares (Empa), organitzada per la 
Federació d’Ampa de Montcada 
(Fampa). La sociòloga, mestra i 
mediadora Alba Castellví facili-
tarà continguts, estratègies i eines 
perquè els pares i mares puguin 
afrontar les situacions quotidianes 
amb els seus fi lls com, per exemple, 
com saber dir no i resistir amb se-
renitat, com han de ser les normes, 
quins instruments són més adients 
per a una comunicació adequada 
o com actuar davant els compor-
taments inadequats. La xerrada 
començarà a les 18h i haurà servei 
de ludoteca. Les persones interes-
sades el poden sol·licitar a través 
de l’Ampa de la seva escola o del 
correu fampamir@gmail.com.

Primera xerrada. L’Empa va 
començar el 26 de gener a l’INS 
La Ferreria amb una xerrada so-
bre educació emocional a càrrec 

de l’Associació SEER. La ses-
sió, amb el títol ‘Educar sentint, 
educar amb sentit’, va aplegar 
una vintena de persones que no 
van marxar indiferents a les re-
fl exions plantejades pel formador 
Ramiro Ortegón, qui va parlar de 
la importància d’anar a l’arrel dels 
problemes per trobar les solucions. 
“Som més que un comporta-
ment, una conducta i una acti-

tud, tres maneres d’expressar-
nos socialment”, va dir el ponent, 
qui va aconsellar anar més enllà i 
“arribar fi ns a les creences i les 
emocions per transformar el 
que ens fa sentir malament”. 
Ortegón va comentar que des de 
l’educació emocional es treballa 
la personalitat “perquè sigui sa-
ludable i ens poguem expressar 
d’una forma sana”.   

Sílvia Alquézar | La Ferreria

ESCOLA DE MARES I PARES

Participants al taller que l’Associació SEER va fer el 26 de gener a l’INS La Ferreria
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L’escola El Turó acollirà el dia 11 un 
taller sobre com educar sense cridar 
L’Empa es va iniciar el dia 26 amb un taller sobre educació emocional a l’INS La Ferreria

> La Brigada fa millores a l’escola Elvira Cuyàs

La Brigada Municipal va realitzar durant les vacances del Nadal una 
actuació de millora a l’Escola Elvira Cuyàs, al barri de Mas Rampinyo. 
La intervenció, que va consistir en la instal·lació d’una gran plataforma 
de formigó, ha permès millorar la mobilitat de les famílies que van 
amb els cotxets a l’edifi ci d’educació infantil perquè s’ha eliminat un 
esglaó en aquest sector. L’actuació també ha servit per solucionar els 
problemes de drenatge i la recollida d’aigües que hi havia al pati cada 
vegada que plovia | SA

> Xerrada a l’Abi sobre salut emocional i física

Els montcadencs Jordi Cap-
devila, especialista en me-
dicina tradicional xinesa, i 
la psicòloga Anna Passarell 
van fer una xerrada el 21 de 
gener a l’Abi sobre la relació 
entre el benestar físic i la 
salut emocional. Passarell 
va parlar de la importància 
de saber gestionar les emo-
cions. “Està comprovat que 
el 90% de les malalties 
tenen un component psi-
cosomàtic”, va dir la psicòloga, qui va remarcar que els estats emoci-
onals crònics com la depressió i l’ansietat afecten els hàbits de salut i 
els episodis emocionals aguts poden agreujar certes patologies. Per la 
seva banda, Capdevila va fer una breu repassada sobre els principals 
conceptes de la medicina tradicional xinesa, que es basa en “la unió 
intrínseca entre el cos i l’ànima”. La xerrada va comptar amb l’assis-
tència d’una setantena de persones, convocades a través del grup de 
facebook ‘Tú no eres de Montcada si...’  | SA 
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Millor esterilitzar
Al número anterior de La Veu es va 
publicar que s’havia constatat l’aug-
ment d’abandonaments d’animals a la 
via pública del municipi i es feia una 
crida a la ciutadania reclamant una ti-
nença responsable, però l’Ajuntament 
i la resta d’administracions han d’anar 
més enllà i endegar campanyes par-
ticipant i promovent la conveniència i 
efectivitat de l’esterilització, que és un 
dels actes de responsabilitat que s’han 
d’inculcar i que és bàsic per evitar-los. 
D’altra banda, cal tenir en compte 
que sovint els animals que se’n diuen 
abandonats, no ho han estat directa-
ment per la mà de l’home, sinó que 
s’han escapat en època de zel i alguns 
ja neixen a l’exterior.
De l’1 de febrer al 30 d’abril, la Fun-
dación para la Adopción, Apadrina-
miento y defensa de los Animales 
(FAADA) tornarà a endegar la campa-
nya ‘Sóc Responsable’, d’identifi cació 
i esterilització de gossos, gats i fures, 
a preus més moderats i assequibles, 

gràcies a la col·laboració dels centres 
veterinaris adherits. Es pot obtenir 
més informació al web socresponsa-
ble.org o trucant al 902 222 341.

Núria Vinyals i de la Fuente
Montcada

Un grito sin eco
Cada día siento más asco de vivir en 
esta sociedad sin valores sociales, una 
sociedad donde se pisotean derechos 
y casi nadie se opone y, a las pocas 
personas que se oponen se les sue-
le llamar terroristas y la gran mayoría 
pasa. Una sociedad donde las per-
sonas más vulnerables (ancian@s, 
mujeres y niñ@s) se desprecian y de-
samparan. Las mujeres, por el mismo 
trabajo que los machos, cobran la 
mitad; se les asesinan porque son de 
propiedad del macho. 
A los niñ@s se les violan y se les niega 
una educación decente laica y hasta 
el alimento. ¿Y qué decir de nuestros 
mayores? El capitalismo nos ha cons-
truido jaulas donde malvivir. Cuando 

hemos sido jóvenes nos han hecho 
comprar áticos, segundos o terceros 
(los más baratos, a precio de oro) y 
sin ascensor pensando que nunca 
llegaríamos a mayores, hemos caído 
en sus redes y cuando han asomado 
los años o la enfermedad, arréglatelas 
como puedas.
Una sociedad que no reacciona 
mayoritariamente cuando ve diaria-
mente que expulsan a familias de sus 
casas, quedan en la calle y han de 
pagar la deuda al banco. En cuanto a 
la educación de nuestros pequen@s, 
se la hemos dejado a los del crucifi jo, 
sí a aquellos que lucharon y fi nanci-
aron al genocida dictador, sabedores 
de que un pueblo de “borreg@s” es 
lo más fácil de manipular. Una socie-
dad que repudia hasta hacerse cargo 
de la administración de su bloque de 
pisos, una sociedad de fútbol, toros 
y pandereta. Una sociedad que sólo 
hace vida social en los bares atibor-
rándose de alcohol y otros sucedáne-
os. Una sociedad a la que se le niega 

hasta  el trabajo de esclavo, le roban 
la seguridad social y no reacciona.
Una sociedad donde las universi-
dades, que han sido el motor de las 
protestas, están manipuladas, atro-
fi adas y mancilladas. Una sociedad 
en la que nos han educado sólo para  
meter un papel cada 4 años en una 
caja de plástico y nos dicen que eso 
es una “democracia” y lo malo es que 
nos lo creemos y nos vamos a casa 
contentísimos porque nos llaman 
“ciudadan@s” en vez de proletari@s, 
que es verdaderamente lo que somos, 
aunque  a algunos hasta se les ha olvi-
dado. Una sociedad en la que el capi-
tal nos ha hecho creernos que somos 
capitalistas sin un euro en el bolsillo. 
¡Hasta cuándo! ¿Cuándo empezare-
mos a sentirnos y ser proletari@s?

Manolo Gómez
Can Sant Joan

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
El futur de Lidl
La cadena de supermercats 
alemanya Lidl, ubicada al po-
lígon la Granja des del 2003, 
amenaça amb marxar de 
Montcada si l’Ajuntament no li 
facilita la possibilitat d’ampliar 
les seves instal·lacions en un 
solar qualifi cat pel PGM com a 
zona verda i per l’AMB com a 
corredor biològic. Requalifi car 
aquests terrenys com a indus-
trials no dóna, per tant, cap 
garantia jurídica al consistori 
davant la possibilitat que algú 
pugui impugnar l’operació. 
Això signifi caria un cost que 
l’actual govern municipal no 
vol assumir de cap manera. 
El cas del trasllat de Valentine, 
denunciat per la Llagosta i en-
cara pendent de resolució, és 
un antecedent prou greu com 
perquè qualsevol operació ur-
banística que es faci compti 
amb plenes garanties. La pro-
posta de Lidl per construir a 
Montcada presenta, d’entrada, 
molts riscos que podrien posar 
en perill fi ns i tot la viabilitat 
del propi consistori. El més 
raonable  és, sens dubte, es-
tudiar altres alternatives.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 19 de febrer

Els anys passen però 
segueixes ben present 

entre nosaltres.
Sovint parlem de tu i

ho fem amb un somriure, 
recordant la teva rialla sincera 

i els teus preciosos ulls.

Marta 
Bacardit Sáez

19è aniversari
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La crisi econòmica encara no s’ha acabat i continua perjudicant 
els veïns i veïnes de Montcada i Reixac i també els comptes 
generals de l’Ajuntament. Els pressupostos d’enguany estan 
hipotecats per l’acció de l’anterior equip de govern. No només 
en el cas de les expropiacions, sinó també en els compromisos 
adquirits en exercicis anteriors o en les fi nalitzacions d’obres que van quedar a mitges. Un dels 
nostres objectius és remunicipalitzar el màxim de serveis, garantint les reivindicacions justes i 
legítimes d’una plantilla que ha demostrat estar compromesa amb la ciutadania i amb el paper 
de funció pública, que els atorga la llei i que nosaltres procurarem enfortir.
La creació de noves places i gran part de les internalitzacions es donen a l’Àrea Social. Com 
s’ha remarcat moltes vegades per aquest equip de govern, l’atenció a les persones és la prioritat 
durant tot el mandat. Cal remarcar en aquest sentit la creació de dos places, una a jornada com-
pleta i un altra a mitja, a Serveis Socials. Doblem partides com ajuts de farmàcia, pròtesis i òptica 
o ajudes a l’escolarització. També hi ha un augment important de la partida Ajuts al seguiment 
adreçada a les famílies que necessiten suport per part de l’administració. L’equip de govern ha 
marcat la prioritat en la despesa social.
Hem aconseguit començar a marcar perfi l, amb un augment molt important de recursos, tant 
humans com econòmics, a Serveis Socials. Amb aquests pressupostos pretenem donar resposta 
a part de les demandes que els veïns (sobretot en l’àmbit de les inversions) ens estan fent arribar 
a través dels regidors de barris, d’instàncies i d’altres mitjans de comunicació amb el govern.Tot i 
les mancances i les necessitats, considerem que el pressupost és el millor dels possibles i tornem 
a adquirir el compromís de començar a treballar en el de 2017 immediatament després de l’apro-
vació del que acabem de presentar. És del tot necessari un treball de mesos, amb entitats i veïns 
per tal d’elaborar uns pressupostos realment participatius. I això és el que pretenem començar 
a treballar de forma immediata. Som molt ambiciosos quant a l’elaboració dels pressupostos del 
2017 i, per això, vull acabar animant tothom a prendre part en els processos participatius que es 
començaran a desplegar ben aviat per tal de començar a treballar el futur de la nostra ciutat.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells 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 confrontació 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. 

Pressupostos socials

Óscar Gil

Al Ple d’aquest mes de gener el govern municipal ha presentat 
fi nalment els pressupostos per al 2016, uns pressupostos que 
no compleixen cap dels compromisos dels programes electo-
rals amb els quals es van presentar a les eleccions municipals. 
Un pressupost que no refl ecteix nous projectes a endegar per 
aquest any, que no fa més que continuar els que ja estaven pressupostats al 2015 i que, en 
aquests darrers sis mesos, han estat incapaços de posar en marxa i, per tant, han d’aplicar les 
quantitats ja compromeses per l’anterior govern i passar-les a aquest exercici. Un pressupost 
que rebaixa algunes partides a l’àmbit social com, per exemple, la dedicada al DILTET, programa 
d’acompanyament als joves del nostre municipi en el seu desenvolupament educatiu i professio-
nal, en més de 6.000 euros i la del Programa Joves per l’Ocupació en 8.000 i augmenta partides 
d’ingressos per taxes com, per exemple, la d’escoles bressol en més de 76.000 euros i la de 
Serveis d’Educació, en 21.000. Rebaixa també en 274.678 euros la partida dedicada a inversi-
ons en asfaltat, quan els partits que formen el govern s’han passat anys dient que ells farien un 
pla de manteniment per millorar l’estat dels nostres carrers i criticant els quatre darrers anys les 
inversions que es feien per aquest motiu. En canvi, augmenta la plantilla del personal municipal 
en 8 places i en 116.104,48 euros, incloent-hi una plaça per un coodinador/a general, fi gura 
que han denostat contínuament i aferrissadament quan ha estat inclosa en exercicis anteriors. 
Un pressupost que no inclou la tant promesa tarifi cació social, que ja no van ser capaços de 
desenvolupar per a les ordenances fi scals i, per això, no poden aplicar als impostos i taxes per 
aquest exercici. Són incompliments que la ciutadania de Montcada ha de conèixer. Perquè com 
vostès han dit en més d’una ocasió, “els números ho aguanten tot”, però la realitat de les seves 
tan esbombades “noves formes de fer política” ha quedat plasmada en un pressupost que no té 
gairebé res de nou, ni de polític. Senyores i senyors del govern municipal, aquest no és el pressu-
post que la ciutadania de Montcada i Reixac que els va votar esperava que presentessin. Aquest 
primer pressupost deixa ben palesa la seva incapacitat de desenvolupar els projectes a què es 
van comprometre en la seva campanya electoral.

Incompliment rere incompliment

M. Carmen Porro

Els primers pressupostos del nou mandat no són ni participa-
tius ni revolucionaris, tal i com durant tants anys els que ara es-
tan al govern municipal reclamaven quan estaven a l’oposició, 
com el mateix govern va reconèixer només iniciar l’audiència 
pública de presentació el passat 21 de gener.  Així no es poden 
presentar uns pressupostos, reconeixent des del primer moment que no són els que tu vols. Són 
els de tots els montcadencs i montcadenques, els que fa tant temps que treballeu, els que durant 
tants anys reclamàveu, són els pressupostos que presenteu i no valen excuses. O és que el que 
heu venut durant tants anys era paper mullat? Reclamàveu una cosa que no estava treballada ni 
estudiada? Aquesta és la imatge que doneu, desorganització i poca serietat. Portem vuit mesos 
d’aquest nou govern i l’única cosa que podem valorar és que hi ha molta feina en imatge i mar-
queting i poc contingut. Contingut que es visualitza a  través del PAM, el pla d’acció del govern mu-
nicipal per als propers quatre anys i els pressupostos per al 2016. Dues eines que, si es comparen 
bé, no tenen cap relació entre elles. Una cosa és la voluntat, el llistat de tot allò que es vol fer, i una 
altra la realitat, els pressupostos que es presenten. Res a veure una cosa amb l’altra. 
En el Pla d’acció municipal, el govern pretén realitzar un Pla de xoc social per lluitar contra 
la pobresa infantil, energètica, alimentària i econòmica. Però aquest Pla de xoc social no es 
refl ecteix als pressupostos. Valorem molt positivament la disposició pressupostaria per fer front 
a les beques menjador o l’augment en la partida de teleassistència, però només això no és un 
Pla de xoc social. Manca pressupostar el menjador social per a joves, heu reduït l’aportació 
pel programa de Joves per l’ocupació. No augmenteu la partida d’ajudes per a emergències 
ni hi ha partida pressupostària per als servei d’atenció ciutadana. Reduïu en 7.000 euros el 
pressupost del DILTET, que tant bona feina està realitzant amb famílies de Montcada durant 
els darrer anys. No hi ha visualització pressupostària per fer front a l’emergència d’habitatges. 
Heu reduït en 95.000 euros el pressupost de Promoció Econòmica sense afrontar un pla seriós 
d’ocupació, com molts ciutadans i ciutadanes reclamen, tal i com es venia fent en els darrers 
anys. Trobem a faltar un autèntic Pla de xoc social.

Pressupostos sense Pla de xoc social

Daniel Moly

Des de l’any 1989 la nostra ciutat està reclamant el soterrament 
de la línea R2. No va ser fi ns a l’any 2007 que s’aconsegueix 
per primer cop arrencar el compromís i l’acord del Ministeri de 
Foment, l’Adif i la Generalitat per tal de coordinar les obres. Des 
d’aquell moment ja no hem sabut res més, encara que al 2010 
es va redactar un projecte que recollia el soterrament d’un dels trams del traçat entre Vallbona i 
Montcada, amb la construcció d’un túnel que permetia el soterrament de la línea ferroviària pel 
nucli urbà. Malauradament, el pressupost per a aquell projecte no ha estat mai inclòs en la parti-
da econòmica necessària als pressupostos generals de l’Estat.
Des de Círculo de Montcada entenem que hem de fer una aposta valenta i que una visió estra-
tègica de la nostra ciutat no és possible sense la consolidació i l’execució d’aquest projecte que 
proporcionarà viabilitat al poble, la seva vida social i comercial. La cohesió territorial de la ciutat és 
clau per al seu desenvolupament econòmic. Som conscients que, com a part de l’administració 
local i com a membres de l’actual equip de govern, hem de liderar la consecució d’aquest objectiu 
i elevar aquesta demanda a les institucions catalanes perquè l’assumeixin com a prioritària. Les 
reivindicacions de la Plataforma del Soterrament no poden quedar aïllades i orfes. Anirem de la mà 
en un espai comú de lluita per aconseguir allò que és totalment just. Aquest sentiment d’empatia 
comuna ha estat refl ectit amb la creació per primer cop de la Comissió del Soterrament formada 
per tots els portaveus municipals, tècnics i representants del col·lectiu ciutadà. Hem de ser capa-
ços d’aprofi tar certs nous espais, polítics i institucionals i també els actuals aires socials envers les 
nostres ciutats per sensibilitzar i contagiar totes les forces polítiques de la necessitat de donar un 
impuls i visualitzar la importància d’aquest projecte per al municipi, aprofi tant també l’execució en 
un futur d’altres com el Pla de Barris del riu Besòs. Montcada és històricament una ciutat maltrac-
tada i no ens podem quedar immòbils amb aquesta situació de servitud amb Barcelona ni per-
metre més víctimes (en portem 164), sense que cap administració faci res. Estem compromesos 
amb la  nostra ciutat i una bona prova d’això és la recent visita del diputat al Parlament membre de 
Podem Albano Dante, que ens ha tramès la seva preocupació i el seu esperit d’ajudar. 

Ni una víctima més! Ja n’hi ha prou!

Ana Ballesta
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Ens pregunten els partits que han governant Montcada els úl-
tims anys i ara són a l’oposició fi ns quan farem servir l’excusa 
de la herència que ens han deixat. Malauradament, n’estarem 
parlant i pagant, durant molts anys. M’explico:
-Per la herència de la mala gestió de les expropiacions (14 milions 
d’euros + interessos meritats des del 2008) estarem pagant fi ns al 2024, només per fer front a la 
meitat del nominal del deute. Tornar el préstec de 7 milions a l’AMB per pagar la meitat signifi ca re-
nunciar a més del 23 % de la Participació dels Impostos de l’Estat que ens pertoquen fi ns al 2024.
-Per complir una sentència d’enderroc per una llicència mal donada al 2007 hem hagut de pressu-
postar 210.000 euros i fer front a una demanda de responsabilitat patrimonial de més de 800.000.
-Per complir amb el conveni urbanístic del particular A.V. (signat al 2005 amb un termini de compli-
ment de 2 anys i encara pendent 11 anys després!) haurem de tirar de recursos, efectius i patrimoni.
-Per fer front al compliment de la sentència del 2008, que anul·la el planejament del trasllat de la Va-
lentine, necessitarem molt esforç i molt d’enginy per mantenir la viabilitat futura de l’Ajuntament.
-La nau de la Brigada Municipal, aquella que es va anunciar el 2004 que era gratis, l’estarem 
pagant en el rebut d’escombraries fi ns al 2023. I encara gràcies que aquest 2015 s’ha reduït el 
termini inicial, que arribava fi ns al 2054!
-Pel cens emfi tèutic (fi gura de fi nançament per “amagar” el deute i construir Moncada Aqua) 
haurem d’estar pagant fi ns al 2025.      
-Per legalitzar, urbanitzar i dignifi car els barris pendents (zones 15 i 21 de Terra Nostra, Can Poma-
da, Gallecs, Muntanyeta Font Pudenta i Can Sant Joan, Vallençana baixa...) o afrontar la resolució 
de la problemàtica del Bosc d’en Vilaró, necessitarem recursos propis i d’altres administracions. 
Estem encarant, gestionant i millorant aquest llast, afrontant-lo com un llistat de reptes que assu-
mim amb responsabilitat i amb ganes de resoldre’ls. No deixarem “pollastres” com aquests que 
hipotequin el futur. Per això proposem una opció d’ampliació a l’empresa Lidl que no sigui qües-
tionable legalment. Però, malauradament, de l’herència rebuda en parlarem i estarem pagant, no 
només tota l’actual mandat també els següents. I, malgrat aquesta herència, ens en sortirem.

Herència

El pasado 22 de noviembre era apaleado a las puertas de 
una discoteca de Malgrat de Mar Sergio Mármol, un joven de 
Montcada i Reixac que esa noche, como todas las personas 
de su edad, decidió salir a pasárselo bien con sus amigos sin 
saber que unos indeseables lo dejarían en coma. Y así sigue 
el bueno de Sergio, luchando como un campeón por aferrarse a la vida en el Hospital Trias i Pu-
jol de Badalona, sin duda es un ejemplo para todos. Desde entonces se ha llevado a cabo una 
gran movilización tanto en las redes sociales como en la calle para pedir Justicia para Sergio. 
Cada mañana somos muchas las personas que esperamos que su madre, Eva Hernando nos 
informe del estado de Sergio, de cómo ha pasado las últimas horas y de sus evoluciones. Si su 
hijo es un ejemplo de lucha, su madre es desde luego para mí un ejemplo de entereza, tesón y 
positivismo. Su manera de afrontar este doloroso suceso nos debe servir a todos; desde luego 
les puedo asegurar que a mí me esta sirviendo para realmente valorar lo importante de esta 
vida. Gracias por esta lección, Eva.
El pasado domingo 17 de enero se llevaron a cabo diferentes concentraciones en Montcada i 
Reixac de apoyo a los familiares y amigos de Sergio y, sobretodo, para pedir justicia, para que 
su caso no caiga en saco roto. Hubo concentraciones a las puertas del Hospital Trias i Pujol, en 
la plaza Bosque de Can Sant Joan y a las puertas de la Casa de la Vila. En todos estos lugares 
se encendieron velas que muchos días después seguían alumbrando la esperanza que todos 
tenemos de que Sergio se recupere de las graves lesiones que unos indeseables le causaron 
aquella trágica noche del 22 de noviembre.
En este país debemos inculcar muchos más valores a nuestros jóvenes. Una sociedad está 
enferma cuando hay personas que son capaces de llevar a cabo actos de este tipo. No puede 
quedar impune un acto tan salvaje, tan miserable y tan cobarde. Por todo ello, reclamamos 
Justicia para Sergio, porque el 22 de noviembre le tocó a él, pero mañana nos puede tocar a 
cualquiera de nosotros.

Justicia para Sergio

David Gerbolés

El escenario político se ha complicado en los últimos tiempos. 
La crítica fácil de que el bipartidismo era negativo ha provoca-
do situaciones como la actual donde el Partido Popular, claro 
vencedor de las elecciones generales del pasado 20 de dici-
embre, tenga en estos momentos difi cultades para conseguir 
un acuerdo estable de gobernabilidad. Si a esto añadimos el cortoplacismo del Partido Socia-
lista y la clara falta de sentido de Estado, hace que emerjan esos partidos que son puro teatro, 
que tienen malas compañías y que han aparecido de hoy para mañana con el único objetivo de 
cargárselo todo porque ellos son la perfección. Cada vez que depositamos nuestro voto en favor 
de los que nos venden una pureza que no existe estamos pidiendo a gritos que nos defrauden, 
y dejar de creer en Dios para creer en estos sucedáneos es un negocio lamentable. Estos par-
tidos que son una amenaza para el sistema democrático por su naturaleza chavista-comunista 
han cogido alas. No creen en el Estado de Derecho ni en la independencia judicial, ni en un 
sistema democrático libre. Sus delirios los hemos de pagar entre todos, su falso discurso de la 
solidaridad nos cuesta muy caro a todos. Y si hablamos de populismo tenemos el máximo expo-
nente en Montcada i Reixac. Partidos en la oposición desde hace años y otros de nueva creación 
han accedido al gobierno, ¿para qué? Pues no se sabe... Con el discurso típico de las izquierdas 
de justicia social, de equilibrio, sostenibilidad y participativo han presentado un presupuesto para 
2016 que nada tiene que ver con sus principios y reclamaciones de siempre. Qué lejos quedan 
aquellas reivindicaciones pidiendo mejoras para los barrios, recursos para los más necesitados, 
para las familias con menos ingresos, pidiendo más recursos en nuestra ciudad para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. Porque de todo eso, nada de nada. Sólo esperamos que 
sean capaces de apoyar a aquellos que generan puestos de trabajo e incrementan los ingresos 
municipales, que apuestan claramente por nuestra ciudad para crecer empresarialmente con el 
consiguiente benefi cio para Montcada y para los montcadenses. Pero tengo la sensación de que 
no es así, de que están poniendo trabas y obstáculos innecesarios a aquellos que generan riqueza 
en nuestra ciudad. Porque como titulo: el populismo perjudica seriamente.

El populismo perjudica seriamente la salut

Eva García

Som un partit que apostem decididament per la transformació 
social i, en el moment de crisi profunda que estem vivint, de 
ben segur que suposarà canvis profunds. A ulls dels veïns i 
veïnes hem de ser el motor del canvi, o passarem a ser una 
part del problema. Els pressupostos que es presentan al Ple 
i que són una de les eines per tal d’iniciar un nou cicle polític no ens agraden. No veiem clar 
que aquests pressupostos siguin el punt d’infl exió que les polítiques públiques necessiten per 
revertir la tendència privatitzadora, precaritzadora i de pèrdua de sobirania dels últims 25 anys. 
Sabem que la recuperació de competències que té l’Ajuntament, passa forçosament per la 
remunicipalització de serveis i és cert que al pressupost s’apunten tendències que poden anar 
en aquest sentit, però amb massa poca concreció. Si l’equip de govern es mou en aquesta 
direcció de ben segur que ens trobaran. La participació en aquests pressupostos que presenta 
l’equip de govern (ERC, ICV-EUiA-E i Círculo) ha estat nul·la. Els ciutadans no han participat 
en cap moment del procès d’elaboració. Un govern que ha fet bandera de la participació i la 
transparència no es pot permetre el luxe de presentar uns pressupostos així. Els ajuntaments 
pel canvi veïns de Ripollet, Cerdanyola sí que han fet pressupostos participatius. 
L’aposta per l’economia social és un dels pilars de la transformació social: servir a l’interès col-
lectiu, no al particular, una forma de treballar arrelada al territori, democràtica, participativa i/o 
cooperativa, respectuosa amb les persones i el medi ambient són alguns dels vectors que han 
de regir la nova política econòmica i no el benefi ci. I, des de l’administració local, es poden 
explorar iniciatives molt interessants: obra pública, banca, educació, repartiment de la riquesa i 
el treball, gestió d’equipaments... L’economia social ja ha estat capaç de sortir dels cercles dels 
moviments socials i està en clar creixement. La fanfarronada que el sector privat gestiona millor 
i més barat que el públic ha estat una gran mentida per tal de justifi car l’enriquiment d’uns 
pocs: residus, equipaments, obres públiques... Ells han perdut la seva oportunitat, és l’hora de 
demostrar que som l’alternativa, que podem oferir unes noves i millors formes de relacionar-nos 
i de construir el nostre marc de convivència des d’uns altres paràmetres.

Ni participació, ni pressupost

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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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.

Agenda
laveu.cat/agenda

‘DISFRESSA LA TEVA SARDINA’
Taller de manualitats

2 I 3 DE FEBRER, 18H
BIBLIOTEQUES DE MONTCADA

30 l dissabte
Literatura. II Jornades de Gènere Fan-
tàtic. Hora: De 10 a 19h. Lloc: Kursaal. 
Organitza: Urânik (veure pàgina 18).

31 l diumenge
Visita. Riera Blanca a la plaça de Bonet 
Muixí. Hora: 11h. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Teatre familiar. ‘Les princeses també es 
tiren pets’, de la companyia El Replà. 
Hora: 12h. Lloc: Espai Cultural Kursaal. 
Preu: 4 euros.

2 l dimarts
Carnaval. Taller ‘Disfressa la teva sardi-
na’, amb materials reciclats. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda (per a infants 
de 3 a 12 anys).

Inauguració. De l’exposició ‘Cartells tea-
trals modernistes’, del fons de cartells 
de l’Institut del Teatre. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal.

Carnaval. Festa al Centre Cívic la Ribe-
ra, amb taller de màscares i cercavila. 
Hora: 17.30h.

3 l dimecres
Carnaval. Taller ‘Disfressa la teva sar-

dina’, amb materials reciclats. Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan 

(activitat adreçada a infants de 3 a 12 

anys).

4 l dijous
Carnaval. Arribada del Rei Carnestoltes 

amb cercavila a càrrec del grup Ze-

brass. Hora: 17.30h. Lloc: Estació de 

Montcada-Manresa (c.Bogatell) i plaça 

de l’Església.

5 l divendres
Carnaval. Ball de disfresses ‘Canta-

stoltes’. Hora: 17h. Lloc: Espai Jove Can 

Tauler.

6 l dissabte
Carnaval. Gran Rua 2016. Hora: 18h. 

Punt de sortida: c. Bateria de Can Sant 

Joan (veure pàgina 17).

7 l diumenge
Carnaval. Ball infantil de disfresses amb 
la companyia Pentina El Gat. Hora: 12h. 
Lloc: Plaça de l’Església.

10 l dimecres
Carnaval. Festa de comiat del Rei Car-
nestoltes. Hora: 17.30h. Lloc: Plaça de 
l’Església.  

11 l dijous
Xerrada. ‘Educar sense cridar’, a càrrec 
d’Alba Castellví. Hora: 18h. Lloc: Escola 
El Turó. Organitza: FAMPA.

15 l dilluns
Monogràfi c. Espelmes decoratives. Hora: 
18h. Lloc: C.Cívic L’Alzina. Preu: 10 euros.  

18 l dijous
Literatura. Llibres de Francesc Soriano  
Hora: 19.30h. Lloc: Cafè Colon de l’Abi 
(veure pàgina 18).

EXPOSICIÓ
‘MONTAGNES RUSSES’
Olga Iranzo 
Fins al 6 de febrer

sala 
principal

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

EXPOSICIÓ
CARTELLS TEATRALS 
MODERNISTES
Institut del Teatre
2 de febrer, 19.30h

7 DE FEBRER, 12H
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

BALL INFANTIL DE CARNAVAL
Amb la Cia. Pentina El Gat

EXPOSICIÓ
RACONS DE CATALUNYA
de Sara Banal

Fins al 26 de febrer
Sala Sebastià Heredia

TEATRE FAMILIAR
LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS
Cia. El Replà

31 de gener, 12h
Sala Joan Dalmau

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
A.Pujol, pg. Sant Jordi, 5

29 30 31

5 6 72 3 41

8
Rivas Duran DuranRecasens V.Nieto J.RelatA.Pujol

RecasensM.Guix R.Miró A.PujolC.Pardo

10 1211
V.Nieto V.Nieto

13 14

gener/febrer

C.Pardo M.Guix M.Guix

19 20 2116 17 1815
M.Guix R.Miró R.MiróDuran J.Vila C.PardoRivas 

9
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NOVA TEMPORADA 
El Museu Municipal obre el programa 
d’activitats a la Casa de les Aigües

Prop de 1.400 persones, distribuï-
des en 15 comparses, desfi laran 
pels carrers de Montcada el 6 de 
febrer en la Gran Rua de Car-
naval 2016. Els grups que hi 
prendran part són: La Salle Co-
necta, Els Increïbles, Cirqs Krni-
val, April School of English, La 
Unió s’engresca, Thirteen Gold, 
Favmir,  Aserm, La Gralla, Grup 
Endansa, No Somos Nadie, 
Jym’s, LPA Carnaval i dues de 
noves, Grisdance Territori Musi-
cal i La colla del barri, formada 
per veïns de Can Sant Joan. El 
recorregut serà el mateix d’an-
teriors edicions: Bateria, Masia, 
l’Avinguda de la Unitat, Elionor, 
Major, Rambla dels Països Cata-
lans i Camí de la Font Freda fi ns 
al pavelló Miquel Poblet, on tin-
drà lloc el sambòdrom.

Desfi lada. Qui no formi part de 
cap grup però vulgui participar 
a la desfi lada, s’hi pot afegir al 
davant de la primera comparsa, 
acompanyant la banda Brincadei-
ra, al carrer Bifurcació, davant de 
l’Ajuntament, o bé, a la rotonda 

dels carrers Elio nor i Major. La  
regidora de Cultura i Patrimoni 
i Ciutadania, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA-E), ha destacat “el 
gran nivell de participació i 
l’esforç de totes les comparses 
que, any rere any, ens sorpre-
nen amb les seves disfresses i 
coreografi es, una dedicació de 
mesos que es veu compensada 
per l’assistència multitudinària 
de públic”.

Actes previs. Per escalfar motors, 
representants de la Cort del Rei 
Carnestoltes mostraran la canalla 
com ha de saludar Sa Majestat. 
Serà al fi nal de l’espectacle fami-
liar ‘Les princeses també es tiren 
pets’, que tindrà lloc el 31 de ge-
ner al Kursaal (12h). La benvin-
guda al Rei Carnestoltes tindrà 
lloc el 4 de febrer a l’estació de 
Montcada-Manresa (17.30h), des 
d’on sortirà una cercavila fi ns a 
la plaça de l’Església, escenari 
d’un ball amb Kids Party Show i 
guerra de confetti. El 7 de febrer 
hi haurà un ball infantil, amb la 
companyia Pentina El Gat a la 
plaça de l’Església (12h). També 
es convoca el concurs de sardines 
carnavaleres, que es podran dur 
a l’Auditori o la Casa de la Vila 
fi ns al 9 de febrer. Els dies 2 i 3 
de febrer la biblioteca Elisenda i 
la de Can Sant Joan organitzen 
tallers per crear sardines amb 
material reciclat (18h). 

Laura Grau | Redacció

Una quinzena de comparses prendrà part 
en la Gran Rua que tindrà lloc el 6 de febrer
El Rei Carnestoltes inaugura el programa el 4 de febrer amb una cercavila, un ball de festa i una guerra de confetti

CARNAVAL 2016

Enguany debuten les 
comparses Grisdance 
Territori Musical i La 
Colla del barri
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La comparsa ‘Marea plateada’ de La Unió s’engresca, amb llums de led per imitar les meduses, va ser una de les participants a la Rua 2015

El programa del Carnaval 2016 recupera 
el judici i comiat del Rei Carnestoltes el 10 
de febrer, un acte que es va deixar de fer 
al 2010. La festa tindrà lloc a la plaça de 
l’Església i la gran protagonista serà la reina 
Quaresma, que interpretarà l’actriu Benilde 
Fernández. La companyia Animarius farà 
ballar grans i petits (17.30h). Durant l’acte 
també es farà públic el veredicte del concurs 
de sardines carnavaleres. A més, de l’11 de 
febrer al 5 de març s’exposaran la Casa de la 
Vila les millors imatges de la Rua | LG

> Torna la vella Quaresma
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L’Espai Cultural Kursaal aco-
llirà el 30 de gener les II Jorna-
des Urânik de Gènere Fantàs-
tic  Mircat –una versió en petit 
format del que va ser el festival 
Mircon celebrat el desembre de 
2014 a Montcada. El programa 
d’actes arrencarà a les 10h amb 
la xerrada ‘Del pulp al bizarro: 
los raritos llevamos más de un 
siglo dominando el mundo’, a 
càrrec d’Hugo Camacho, direc-
tor d’Orciny Press, una edito-
rial especialitzada en literatura 
fantàstica. El segon convidat és 
Ricard Ibáñez, escriptor i autor 
del famós joc de rol ‘Aquelarre’ 
(11h). 

Vermut literari. A les 12h s’ha 
programat un vermut literari 
al celler Montcata Vins, durant 
el qual Ismael Ávalos, membre 
d’Urânik, dirigirà un joc partici-
patiu sobre la confusió entre mite 

i realitat. Les jornades es repren-
dran a les 16h amb la presentació 
de la novel·la gràfi ca ‘Les extra-
ordinàries aventures de Francesc 
Pujols’, escrita per Sebastià Roig 
i il·lustrada per Toni Benages. 
L’últim acte consistirà en una 
taula rodona conduïda per Jordi 
Salazar sobre la infl uència de la 
cultura popular nordamericana, 

amb la participació de l’escriptor 
Ricard Ibáñez, la professora de 
literatura de l’UAB Sara Martín 
i l’autor del web còmic ‘El siste-
ma D13’, Joan Tretze (17h). El 
president d’Urânik, Miquel Co-
dony, ha manifestat “la voluntat 
d’organitzar jornades similars 
un o dos cops a l’any per pro-
moure el gènere fantàstic”.  

El 2 de febrer s’inaugura a l’Auditori Mu-
nicipal la mostra ‘Cartells teatrals mo-
dernistes’, una selecció del fons de car-
tells del Museu de les Arts Escèniques 
(MAE) i del Centre de Documentació de 
l’Institut del Teatre. Les obres refl ectei-
xen les principals tendències europees, 
amb artistes com Jules Chéret i Henri 
Tolouse-Lautrec, que van popularitzar 
el cartellisme relacionat amb el món de 
l’espectacle. De Catalunya, on es de-
senvolupa una nova tècnica publicitària, 
destaquen artistes com Ramon Casas, 
Santiago Rusiñol, Adrià Gual i Josep 
Tria dó, entre d’altres | LR

“‘Per què la meva memòria ha 
de quedar en l’oblit?” Aquesta 
és la pregunta que un dia es va 
fer Francesc Soriano, un montca-
denc de 84 anys d’edat, afi cionat 
a l’escriptura i la fotografi a i co-
negut per la seva vinculació amb 
l’associació Amics de Reixac. 
Amb la publicació de dues novel-
les curtes, ‘Dani’ i ‘18 capítulos 
con Mario’ –que ha autoeditat–, 
Soriano ha passat pel sedàs de la 
fi cció alguns episodis de la seva 
vida que l’han marcat com a ésser 
humà. ‘Dani’, escrita en català, és 
un relat basat en l’experièn cia de 
treballar durant tres mesos com a 
montador en una fàbrica tèxtil del 
Bages a fi nal dels anys quaranta. 
“He intentat retratar l’ambient 
de la fàbrica, la situació de les 
dones, la relació entre obrers i 
encarregats... tot aquell món”, 
explica.

Investigació. ‘18 capítulos con 
Mario’, escrita en castellà,  té com 
a fi l argumental una història d’un 
primer amor impossible, ambien-
tada principalment a Montcada i 
Terrassa. “Són coses que porto a 
dins que necessitava treure enfo-

ra”, explica Soria no, que descriu 
una primera infància a Madrid 
quan va esclatar la guerra civil i 
l’arribada a Montcada, on va ser 

testimoni de fets tràgics com els 
aigüats de 1962. Els dos llibres 
es presentaran el 18 de febrer al 
Cafè Colon de l’Abi (19.30h).

Laura Grau | Redacció

Francesc Soriano, nascut a Santa Coloma fa 84 anys, té quatre fi lls, nou néts i una besnéta

LITERATURA

> ‘Muntagnes russes’ a la Casa de la Vila

> El Kursaal acull els paisatges de Sara Banal
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Francesc Soriano publica dues 
novel·les basades en la seva vida
‘Dani’ i ‘18 capítulos con Mario’ es presentaran el 18 de febrer al Cafè Colon 

Urânik organitza les II Jornades de 
Gènere Fantàstic a l’Espai Kursaal
Hi assistiran els autors del còmic ‘Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols’

L’escriptor Sebastià Roig i l’il·lustrador Toni Benages, autors del llibre que presentarà Urânik

Laura Grau | Redacció

Fins al 6 de febrer es pot visitar a la Casa de la Vila l’exposició ‘Montag-
nes russes’, de la fotògrafa montcadenca Olga Iranzo. La mostra està 
formada per un centenar d’imatges fetes amb el telèfon mòbil i trac-
tades amb una aplicació que imita el format de les càmeres Polaroid. 
Es tracta d’instantànies que l’artista, veïna de Can Sant Joan, va fer del 
seu dia a dia durant els últims cinc anys sense cap intenció prèvia i de 
forma aleatòria. El resultat és un original diari que recull detalls dels 
moments viscuts. La mostra es va inaugurar el 14 de gener | LG
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> Cartells teatrals modernistes, a l’Auditori
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L’últim disc d’Itaca Band, ‘Temerario’, està nominat als Premis Ender-
rock a les categories de millor disc pop-rock i millor portada de disc. El 
públic pot donar el seu suport als grups nominats a través del web www.
enderrock.cat/premis fi ns al 9 de febrer. També es pot votar a favor 
d’Itaca Band a d’altres categories com millor artista, millor grup revela-
ció, millor artista en llengua no catalana i millor directe | LG

> Itaca Band, nominada als Premis Enderrock

> Acer engega el programa d’activitats 2016
L’Associació per a la Conservació i la Recerca (Acer) organitza el 31 de 
gener la primera activitat de l’any, amb una visita a la muntanya del Turó 
per conèixer la seva biodiversitat (de 10 a 13h). Les persones interessa-
des poden consultar la informació sobre aquesta i altres activitats al bloc  
de l’entitat acer-associació.org | LG

La montcadenca Sara Banal exposa al Kursaal fi ns al 26 de febrer una 
mostra titulada ‘Racons de Catalunya’, que recull una trentena de pai-
satges de les quatre províncies catalanes i dues imatges de Montcada, 
una de la passarel·la de La Salle i una panoràmica del Turó. “Un dels 
avantatges de la crisi econòmica és que em va fer viatjar més per la 
nostra terra i he descobert que és preciosa”, va comentar Banal durant 
la inauguració, el dia 26, que va comptar amb l’alcaldessa Laura Campos 
i la regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez (ICV-EUiA-E) | RJ
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La Casa de les Aigües ha estre-
nat un nou rètol identifi catiu, 
coincidint amb la nova tempo-
rada d’activitats. Les lletres, que 
incorporen un sistema d’il·lu-
minació perquè siguin visibles 
durant la nit, han costat 8.000 
euros, sufragats per la Regido-
ria de Comerç i Turisme i l’Àrea 
Territorial. Els diners provenen 
de la taxa turística que la Ge-
neralitat cobra als clients de 
l’Hotel Ciutat de Montcada 
(50 cèntims per persona i dia). 
“Contribuïm així a potenciar 
aquest element patrimonial 
emblemàtic”, ha manifestat la 

regidora de Comerç i Turisme, 
Montserrat Ribera (ERC). 

Activitats. El calendari arrenca el 
31 de gener amb la visita ‘Els 
secrets de la Casa de les Aigües’ 
(12h). La programació, disse-
nyada pel Museu Municipal, 
manté activitats consolidades, 
com les visites teatralitzades –la 
‘La fàbrica de l’aigua’–, i incor-
pora algunes de noves com ‘A 
tota màquina’, també guiada 
per actors, que s’estrenarà al 
març. El recinte tornarà a mun-
tar activitats amb motiu d’efe-
mèrides com el Dia Mundial de 
l’aigua dolça i del Medi Ambi-

ent i la Diada de Sant Jordi, en-
tre d’altres, i organitzarà visites 
especials amb motiu de la Festa 
Major. Una altra novetat és que 
hi haurà visites guiades de 45 
minuts els diumenges que no hi 
hagi altres activitats programa-
des.  “L’oferta combina activi-
tats que sabem que agraden 
al públic amb propostes no-
ves per tal d’atraure nous vi-
sitants”, ha indicat la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA-E). Tots 
els diumenges, el recinte obre 
de 10 a 14h. El programa es pot 
consultar íntegrament al web 
municipal www.montcada.cat.

Laura Grau | Redacció

PATRIMONI

La Casa de les Aigües estrena rètol 
coincidint amb l’inici de les visites
L’actuació s’ha fi nançat amb la taxa turística dels clients de l’Hotel Ciutat de Montcada

El nou rètol de la Casa de les Aigües està format per una quinzena de lletres de 80 centímetres d’alçada d’un material que imita l’acer oxidat
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Un total de 9.670 espectadors va 
assistir durant el 2015 a l’oferta 
d’espectacles professional progra-
mada per la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni als tres espais escènics 
de la ciutat –Auditori, Kursaal i 
Teatre Municipal. Aquesta xifra 
no inclou els 2.350 espectadors 
de la mostra Montcada a Escena 
(teatre amateur). Aquest balanç 
suposa un increment del 33% del 
nombre d’espectadors respecte al 
2014, tot i que cal tenir present que 
fi ns al juny del mateix any no es 
va inaugurar el nou teatre. De fet, 
el 2015 ha estat el primer any sen-
cer en què el Teatre Municipal ha 
ofert una programació completa, 
factor que ha contribuït a aquest 
augment de públic. Els especta-

cles més vistos van ser ‘La plaza 
del Diamante’, amb Lolita Flores 
(març), ‘Idiota’, amb Anna Sahun 
i Ramon Madaula (novembre) i 
Els Valsos d’Strauss (desembre). 
Pel que fa als espectacles famili-
ars, els més exitosos van ser ‘La 
mongetera màgica’ i ‘El gat amb 
botes’. 

Tiquets. La venda d’entrades per 
Internet, que es va posar en mar-
xa l’octubre passat, ha tingut molt 
bona acollida entre el públic, es-
pecialment el dels espectacles per 
a adults, ja que el dels infantils les 
acostuma a comprar a taquilla. 
Només en quatre mesos, la quan-
titat de tiquets adquirits mitjan-
çant el web www.mirteatres.cat va 
arribar al 45% del taquillatge.

La xifra d’espectadors de 
l’oferta professional creix 
un 33% durant el 2015
La venda d’entrades per Internet arriba al 45% del taquillatge

Laura Grau | Montcada

Lolita Flores, en una de les escenas de ‘La plaza del Diamante’, el 8 de març al Teatre Municipal
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PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES

La Colla de Drac i Diables de 
Can Sant Joan va participar els 
dies 16 i 17 de gener a la festa 
del desè aniversari de la colla de 
dimonis Diabòlica de Morvedre, 
a Sagunt (València), on es van 
trobar una desena de colles d’ar-
reu dels Països Catalans i més de 

300 persones. La jornada de dis-
sabte va començar amb tallers 
infantils i grups de danses a càr-
rec de la Muixeranga i un dinar 
popular. Tot seguit, va tenir lloc 
la concentració i duel de colles 
amb un gran correfoc pels car-
rers de la ciutat valencia na amb 
un espectacular fi nal consistent 

en la cremada de la foguera i el 
repic de les campanes a càrrec 
dels Campaners de Morvedre. 
Actualment l’entitat montcaden-
ca passa per un dels seus millors 
moments, amb un total de 85 
membres, entre la colla infantil 
(20), la colla d’adults (49) i el 
grup de percussió (16). 

TRADICIONS

La colla de Diables de Can Sant Joan 
participa en una trobada a Sagunt
L’entitat va actuar al desè aniversari de la colla valenciana Diabòlica de Morvedre 

Laura Grau | Redacció

La colla de Drac i Diables de Can Sant Joan, desfi lant pels carrers de Sagunt (València)
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ATLETISME
La secció de muntanya de la JAM, 
que recupera Carlos Cera, competirà 
al calendari ofi cial de la FEEC

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan segueix intractable a casa 
i confi rma la seva candidatura a l’ascens
L’equip de ‘Pinti’, que no perd un partit com a local des del març de l’any passat, es proclama campió d’hivern al grup 2n de 2a Catalana

Des del 22 de març de 2015, la 
Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic 
no sap el que és perdre un par-
tit ofi cial a casa. Aquell dia, el 
CE Canyelles va guanyar per 
0 a 2, en partit corresponent a 
la 25a jornada de la temporada 
2014-2015. D’aleshores ençà,
la Unión ha guanyat 13 dels 14 
partits que ha disputat com a 
local –quatre de la temporada 
passada i deu d’aquesta– i només 
ha cedit l’empat de la 2a jornada 
d’aquesta lliga contra l’At. Sant 
Pol (1-1). Aquesta extraordinària
ratxa permet que l’equip de 
José Manuel Martí ‘Pinti’ s’hagi 
mantigut a les posicions capda-
vanteres del grup 2n de Segona 
Catalana. La temporada pas-
sada es va quedar a només un 
punt de disputar la promoció 
d’ascens i va fi nalitzar la lliga 
en una històrica tercera posició. 
Enguany, de moment, és el líder,
empatat amb 39 punts amb el 
Premià Club Esportiu, després 
de la disputa de 18 jornades.
L’UE Sant Joan-Atlètic ha allar-
gat la seva excel·lent ratxa com 
a local gràcies a les dues últimes 
victòries que ha aconseguit a casa 
contra dos dels rivals més forts 
del grup. A l’última jornada de la 
primera volta, els montcadencs 
van derrotar el Premià (2-1) i van 
aconseguir el títol honorífi c de 
campions d’hivern gràcies a dos 

gols d’Albert Jiménez. Una setma-
na més tard, un gol de Cristian 
Guerrero, a manca de 12 minuts, 
li va donar la victòria contra la 
Unifi cación Llefi à (1-0). 

Prudència. Tot i la seva bona esta-
dística, ‘Pinti’ es mostra prudent: 
“Només hem perdut tres par-
tits i és obvi que tenim aspira-
cions de lluitar fi ns al fi nal per 
assolir l’ascens. Que després es 
pugui aconseguir, és una altra 
història”. Segons el tècnic, la 
bona ratxa com a local s’expli-
ca perquè la plantilla ha sabut 
adaptar-se a unes dimensions del 
camp que no són les més adients 
per la qualitat dels seus jugadors 
i creu que serà clau obtenir bons 
resultats a domicili. “Estem en 
una situació privilegiada, però 
no sentim la pressió de ser els 
líders perquè aquest no era 
l’objectiu de l’inici de la tem-
porada”, ha explicat ‘Pinti’. 
El capità Rubén del Barrio, que 
contra el Llefi à va tornar a jugar 
després de deu partits lesionat, 
destaca el bon ambient que es viu 
al vestuari i el suport de l’afi ció:
“Hem creat un fortí a casa i 
ho hem d’aprofi tar. És normal 
que hi hagi eufòria entre els 
afi cionats, però nosaltres ens 
aïllem d’aquest ambient i no-
més volem anar partit a partit 
per poder continuar gaudint 
d’aquest gran moment”. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic es va fer la fotografi a ofi cial de la temporada 2014-2015 abans del derbi contra el CD Montcada disputat el 15 de novembre
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Albert Jiménez, un dels referents 
de l’equip en atac amb els seus 7 
gols, es va retirar lesionat durant el 
partit contra la Unifi cación Llefi à. 
En principi, semblava una greu le-
sió al genoll, però les exploracions 
posteriors indiquen que es tracta 
d’un trencament fi bril·lar. En tot 
cas, la Unión es queda sense un 
dels seus golejadors durant aproxi-
madament un mes | RJ

>  Ensurt a l’últim 
partit de lliga
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L’Ultrajam, la secció de mun-
tanya i ultrafons de la Joventut 
Atlètica Montcada (JAM), ja 
forma part, de manera ofi cial,
de la Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya 
(FEEC) i el 14 de gener va or-
ganitzar a la Casa de la Vila la 
primera reunió des de la seva 
entrada. L’Ultrajam, que va 
començar a donar els primers 
passos al 2007, està formada 
per un total de 27 atletes –26 
de categoria masculina i, de 
moment, una única dona– que 
han tramitat les seves fi txes. A 
partir d’ara, aquests esportistes 
podran representar els colors 
de la JAM a les diferents cur-
ses ofi cials que formen part del 
calendari de la FEEC com la 
Copa Catalana de curses per 
muntanya, la Copa Catalana 
de curses verticals, el Circuit 
Català de curses per muntanya 
o el Campionat de Catalunya 
per curses de muntanya indivi-
dual i per equips. La trobada 
va servir per donar a conèixer 
aquest calendari, explicar els 

serveis que la JAM pot oferir 
als seus membres i fer incidèn-
cia en la importància d’acon-
seguir una pertinença de club 
amb l’organització de sortides 
esportives o actes de caire més 
social. 
Toni Ortiz, vinculat a la JAM 
des dels anys 80, és un dels 
atletes que ha impulsat la creació
de l’Ultrajam i no pot amagar 
la seva satisfacció amb la quan-
titat d’inscripcions que s’han 
aconseguit fi ns al moment. 
“Estem molt contents, tot i 
que no volem agafar una 
dimensió molt gran i no ens 
fi xem objectius ambiciosos a 
l’hora de recaptar gent. Ens 
interessa formar un grup de 
qualitat i inclusiu”, ha comen-
tat Ortiz, qui agraeix l’esforç 
econòmic que ha fet la JAM per 
pagar la quota inicial d’entrada 
a la FEEC. En aquest sentit, 
l’entitat també s’ha compro-
mès a sufragar les inscripcions 
en determinades competicions 
de la FEEC per representar el 
club vermell a nivell individual 
i per equips.   

Nova dimensió. El president 
de la JAM, Ilde Teruel, va 
lliurar durant aquesta reunió 
les primeres fi txes amb el segell 
de la FEEC als membres de 
l’Ultrajam i es va felicitar per-
què l’entitat està adquirint, 
amb les seccions de triatló i de 
muntanya, una “dimensió més 
gran que ens permet sortir 

del concepte antic de club 
d’atletisme”. La trobada, que 
va comptar amb la presència 
del regidor d’Esports de l’Ajun-
tament, Salvador Serratosa, i del 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez, ambdós d’ERC, 
va fi nalitzar amb un brindis en-
tre tots els assistents per celebrar 
l’inici d’aquesta nova etapa.

Rafa Jiménez | Montcada

ATLETISME

La secció de muntanya i ultrafons de 
la JAM fa la seva inscripció a la FEEC
L’Ultrajam està formada per 27 atletes que podran competir aquesta temporada a les seves curses ofi cials  

Alguns dels membres de l’Ultrajam i les autoritats, a les escales de la Casa de la Vila 
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La JAM han confi rmat que la IV 
edició de la Montescatano, que 
es farà el 24 d’abril, tornarà a de-
cidir qui és, segons la Federació 
Catalana d’Atletisme (FCA), el 
Campió de Catalunya de Mun-
tanya. Aquest títol ha estat gua-
nyat en les dues últimes edicions 
pel montcadenc Carlos Cera, 
que aquesta temporada tornarà 
a competir amb la samarreta de 
la JAM. “Recuperar una fi gu-
ra com la de Carlos Cera, tot i 
que mai va marxar del tot per-
què continuava entrenant a les 
nostres instal·lacions, ha der 
ser una motivació per a la res-
ta d’atletes”, ha dit Teruel, qui 
també ha avançat que la Mon-
tescatano podria acollir al 2017 
el Campionat d’Europa de Mun-
tanya de Veterans a proposta
de la FCA | RJ

Carlos Cera 
tornarà a 
competir 
amb la JAM

Després de 4 mesos i 17 partits 
sense guanyar, el Broncesval 
Montcada es va retrobar amb la 
victòria el 23 de gener al pavelló 
Miquel Poblet contra el Sala 5 
Martorell (3-2). Toni Hinojosa, 
amb un gol a 30 segons per al 
fi nal, va ser l’artífex d’un triomf 
clau per continuar somiant amb 
la permanència. L’equip d’Álex 
Fernández segueix sent cuer amb 
11 punts, però retalla diferències 
amb alguns rivals | RJ  

FUTBOL SALA. SEGONA B

Els montcadencs, que havien encadenat 17 partits sense guanyar, encara són cuers

El Broncesval Montcada aconsegueix  
la segona victòria de la temporada

El Broncesval no guanyava un partit de lliga des del 12 de setembre, quan va superar l’Escola Pia

JE
SÚ

S 
AB

AD

L’ala-pivot ha jugat els primers minuts a l’elit amb el seu club

‘Aquest debut ha estat la 
recompensa al meu treball’

Sergio González, de 18 anys, va 
debutar el 15 de gener a la Primera
Divisió de futbol sala amb el Cat-
gas Energia Santa Coloma a la 
19a jornada contra l’Antequera 
(6-6). Jugador de l’FS Montcada 
fi ns als 8 anys, Sergio també ha 
format part del FC Barcelona i 
de l‘AE Les Corts-Ubae. Aquest 
estudiant d’un doble grau de 
Dret més Administració i Direcció 
d’empreses també és el capità de la 
selecció catalana sots-19.  

Quan et vas iniciar en el món 
del futbol sala?
Visc a prop del pavelló Miquel Po-
blet i, quan era petit, vaig entrar un 
dia per veure un entrenament. Em 
vaig apuntar i fi ns al dia d’avui.
Estàs vivint la teva tercera tem-
porada a Santa Coloma i jugues 
habitualment amb el sènior B. 
Com vas viure el debut a 1a?
Amb molta alegria. Va ser la re-
compensa al treball que he fet du-

rant molts anys. L’afi ció i els com-
panys em van donar tot el suport.
Creus que podràs arribar a ser 
professional d’aquest esport?
Si segueixo treballant, és possible. 
Però ara el més important és aca-
bar bé aquesta temporada.
Quin és el teu somni?
Arribar a l’elit és complicat, però 
encara ho és més mantenir-se. 
Aquest és el meu somni, tot i que 
no és la meva obsessió | RJ
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FIL DIRECTE AMB... SERGIO GONZÁLEZ (SANTA COLOMA)

Sergio González, jugador del Marfi l 

Fernando Hernández (CD Montcada B)
EL SELFIE

Aquest veí de Can Sant Joan, de 22 anys, es va iniciar en el futbol a la 
Penya Barcelonista del seu barri. Després de jugar amb l’EF Montcada, 
Granollers, Bella Vista-Milán i Ripollet, va fi txar pel CD Montcada sent ju-
venil. La seva contribució a l’ascens a Preferent i el seu debut amb el pri-
mer equip van captar l’atenció del FC Cerdanyola. Després de passar per 
l’UD Santa María, el Turó de la Peira i l’UE Sant Joan, va tornar al club 
verd on va ser clau per a l’ascens de la temporada passada del sènior B 
a 3a Catalana. Va començar aquesta lliga al primer equip, però després 
del canvi de tècnic ha tornat al B per ajudar a evitar el descens | RJ 
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Cera, a l’última edició de la Montescatano
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L’UE Montcada, a la fase fi nal de Copa Catalana
El primer equip de la Unió Escacs Montcada va fi nalitzar quart a la 
fase territorial de Barcelona de la Copa Catalana que es va celebrar el 
17 de gener a les Cotxeres de Sants (BCN) i s’ha classifi cat per jugar 
la fase fi nal que es disputarà al mes d’abril. El conjunt local, format per 
Miguel Ángel Muñoz, nou jugador del club, Arturo Vidarte, Víctor Vehí, 
Antonio Fernández i Esteban García, va sumar un total de 188,5 punts 
després de la disputa de 9 partides i va quedar per darrera de l’Escola 
Escacs BCN, Sant Josep Badalona i Barberà. El primer equip de l’UE 
Montcada va debutar el 23 de gener a la Divisió d’Honor del Campio-
nat de Catalunya amb una derrota contra el Figueres (3-7) | RJ

El sènior A de Tercera del 
TT La Unió segueix sent el cuer
El sènior A de Tercera del CTT La Unió segueix 
sent el cuer del grup 4t amb només dos punts 
després de caure contra el CTT Badalona A (6-0)  
a l’última jornada disputada. A la Segona B, en 
canvi, el primer equip del club manté la primera 
posició al grup 2n amb 20 punts, tot i perdre a 
l’última jornada a la pista de l’ATT Premià de Mar 
B (4-2) i trencar una ratxa de set victòries segui-
des. D’altra banda, el sènior B de Tercera (grup 
3r) és quart amb 14 punts i s’apropa a la zona 
capdavantera després d’aconseguir el tercer triomf 
seguit a casa dels Lluïsos de Gràcia (2-4) | RJ
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FUTBOL SALA
El sènior femení de 
l’AE Can Cuiàs inicia 
un nou projecte 
des de la categoria 
més baixa

L’AE Can Cuiàs va crear la temporada passada una secció de fut-
bol sala femení que va disputar la seva primera temporada a 
la Lliga Nacional, la màxima categoria de la Federació Catala-
na de Futbol Sala. Per al seu segon projecte, el club ha confi at en 
el tècnic Cristian Rodríguez, que ha creat un equip amb moltes
cares noves que comença de zero des de la Territorial de Barcelona, la 
categoria més baixa del futbol sala femení. “L’equip està il·lusionat i ha 
anat millorant. Ara estem en una fase de formació i l’objectiu és que 
la propera temporada puguem competir contra tots els rivals”, ha dit 
Rodríguez. De moment, l’equip ocupa el setè lloc amb 9 punts | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El sènior masculí blau de l’UB MIR  
es recupera d’un mal inici de lliga
El sènior blau de l’UB MIR va tenir una complicat inici al 
grup 1r del Campionat Territorial de Barcelona i va perdre 
els seus vuit primers partits. A partir del primer triomf, a la 
10a jornada, l’equip de Rogelio Pérez ha demostrat símp-
tomes de millora amb tres victòries en cinc partits, encara 
que ha tornat a perdre a les dues últimes jornades a la 
pista dels dos primers: CB Sinera (71-43) i CB Cabrera 
C (81-62). “Tot i caure en aquests últims partits, hem 
crescut com a grup. S’apropen partits de la nostra lliga 
en els que podrem ampliar el nombre de victòries men-
tre continuem evolucionant”, ha dit Pérez | RJ

L’EF Montcada puja fi ns 
a la sisena posició
L’equip vermell, que ha empatat 
cinc dels seus últims set partits i 
que no perd des del 14 de novem-
bre, ha aconseguit una nova vic-
tòria a l’última jornada contra l’AE 
Montmeló (4-2) i puja fi ns al sisè 
lloc del grup 1r de Segona Catala-
na. L’AE Can Cuiàs, en canvi, se-
gueix sense puntuar i ocupa la cua 
amb 12 derrotes seguides | RJ  

FUTBOL SALA
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El sènior A de Tercera ocupa l’última posició al grup 4t de Tercera

Bon paper del CCTA Can Piqué a la Lliga Catalana 
El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué va obtenir grans resultats a 
la segona jornada de la Lliga Catalana de Tir amb arc, en la seva dis-
ciplina de recorregut de bosc 3D, que es va disputar el 17 de gener a 
Montcada i Reixac amb un participació de 137 arquers. Xavi Fernán-
dez i Pepe Tomàs van acabar segon i tercer respectivament a long bow 
a la categoria sènior masculí mentre que Lidia Ramos va ser tercera en 
long bow sènior femení. En arc instintiu, Jesús Franco i Manuel López 
van guanyar a les categories sènior i veterà respectivament. En arc 
compost, la sènior Yolanda Aransay va ser segona | RJ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
El CD Montcada va empatar a la 18a jornada del grup 2n de 
Segona Catalana al camp del FC Besòs Barón de Viver (2-2) 
i ocupa la 16a posició amb 15 punts. El segon equip verd va 
aconseguir contra l’EF Barberà Andalucia (2-1) la seva terce-
ra victòria de la temporada al grup 6è de Tercera Catalana i 
segueix cuer amb 10 punts. 

El partit que havia de disputar el 24 de gener el sènior femení 
de l’EF Montcada contra el Mercantil es va ajornar a petició del 
club sabadellenc per manca de jugadores.  

Després de dues victòries seguides, el sènior masculí del CH La 
Salle va perdre de forma sorprenent a la pista de l’OAR Gràcia 
de Sabadell (31-25) al grup D de la Primera Estatal.

Més informació a 

El sènior femení del CH La Salle és 
líder amb vuit victòries consecutives
El femení del CH La Salle és líder del grup B de Primera
Catalana amb 23 punts i només ha perdut un partit 
aquesta temporada.  L’equip de Pau Lleixà ha enca-
denat vuit victòries consecutives, l’última contra el CH 
Sant Esteve Palautordera (28-26). El 7 de febrer, rebrà 
la visita de l’H. Banyoles, l’únic rival al que no ha pogut 
guanyar | RJ PE
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El CK Montcada A guanya el seu 
primer partit com a visitant
Després de dues derrotes seguides, el primer equip 
del CK Montcada es va retrobar amb la victòria a la 
11a jornada a la pista del CE Korfbal VNG (20-23). 
És el primer triomf a domicili per a un equip que és 
sisè dels set clubs que juguen a Lliga Nacional. Els 
montcadencs sumen 6 punts amb un balanç de tres 
victòries i cinc derrotes | RJ JE
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.....Viu l’Esport................

Ha guanyat la medalla de plata amb la selecció catalana

HANDBOL

El cadet Josep Quirós, 
subcampió d’Espanya

Josep Quirós, jugador montca-
denc de 15 anys del BM Grano-
llers, va guanyar la medalla de 
plata amb la selecció catalana 
cadet després de caure contra
la Comunitat de Madrid (42-39) a 
la fi nal del Campionat d’Espanya
que es va disputar entre el 3 i el 
8 de gener a Almeria. El lateral, 
cadet de segon any que viu la 
seva quarta temporada al BM 
Granollers procedent del CH La 
Salle i que actua de central amb 
la selecció, s’ha tret l’espina de fa 
dos anys quan no va poder par-
ticipar al Campionat d’Espanya 
infantil per una malaltia | RJ

Anna Moreno Egeda, de 9 anys, 
va superar les proves de nivell 
que es van fer el 16 de gener a 
Mataró i s’ha classifi cat per par-
ticipar amb el CN Granollers al 
Campionat d’Espanya de nata-
ció sincronitzada que es disputa-
rà el 4 i 5 de març a Torrevieja
(Alacant). La montcadenca, de  
categoria alevina, va competir 
representant un combo amb una 
peça del musical ‘El Rey León’. 
Als últims anys, Moreno ha 
guanyat amb el seu equip dues 
medalles d’or i una de plata als 
Campionats de Catalunya | RJ

La nedadora, de 9 anys, participarà amb el CN Granollers

NATACIÓ SINCRONITZADA

Anna Moreno Egeda anirà 
al Campionat d’Espanya

Anna, amb el nedador de sincronitzada Pau Ribes
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Irene Aguado i Álex López han estan convocats per la federació

TENNIS DE TAULA. TT LA UNIÓ

Convocatòria per entrenar 
al CAR de Sant Cugat

Irene Aguado i Álex López, de 
8 i 9 anys respectivament, han 
estat convocats per la Federació
Catalana de Tennis de Taula per 
participar en una concentració 
d’entrenament al CAR de Sant 
Cugat que es farà el 31 de gener. 
Aquests dos joves integrants de 
l’escola del TT La Unió han estat
escollits entre els 32 jugadors de 
categories benjamí i pre-benjamí 
amb més projecció de Catalunya. 
Els responsables del club, amb 
quatre anys de vida, fan una 
valoració molt positiva d’aquesta 
notícia que “avala la feina que 
s’està fent a l’escola” | RJ
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Irene Aguado i Álex López, del TT La Unió

Josep Quirós, amb la copa de subcampió
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El cadet A de l’UB MIR puja de nivell i perd el seu 
primer partit després d’estar 33 jornades invicte
El cadet A de l’UB MIR, que la tem-
porada passada no va perdre cap 
dels 24 partits que va disputar, va 
allargar la seva bona ratxa a la pri-
mera part de la competició al grup 
11è del Nivell B amb vuit victòries 
més i cap derrota en contra. L’equip 
de Lorena Bascón ha iniciat la seva 
participació en un nivell superior, 

l’A-2, amb una victòria contra l’AEC 
Collblanc Torrassa A (44-39) i una 
derrota –la primera després de 33 
partits– a la pista del CB Santa 
Coloma A (48-44). “Comença la 
part divertida de la temporada. 
Creiem en nosaltres i no tenim por 
a res. Algunes vegades es guanya i 
d’altres, s’aprèn”, ha dit Bascón | RJ 
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Montcada Aqua va acollir el 23 de 
gener una jornada dels comarcals 
de natació en què l’EN Montcada 
va obtenir bons resultats, desta-
cant les dues primeres posicions 
de la juvenil Marta Mérida, als 
100 metres lliures i papallona. A 
la mateixa categoria, Daniel Gon-
zalo va guanyar els 100 m. lliures i 
va ser segon als 100 m. papallona.
En cadets, Claudia Garrote va 
ser la millor en els 100 m. lliures 
i papallona per davant de Natalia 
Castro i Laia Castiella. El també 
cadet Marc Grau va guanyar 
els 100 m. papallona i va acabar 
tercer als lliures. La infantil Na-
dia Misas va dominar els 100 m. 
lliures i papallona mentre que 

Daniel Marcos va ser segon als 
100 m. papallona i tercer als lli-
ures. En alevins, Júlia Roig va 
guanyar els 50 m. lliures i papal-
lona per davant d’Aina Artés, que 
va ser tercera i segona. El també 

aleví Martí Toldos va ser primer 
als 50 m. papallona i segon als 
lliures. El benjamí Izan Calvo va 
ser segon i tercer als 25 m. papal-
lona i liures, mentre que Gemma 
Gómez va ser tercera als lliures. 

PRIMERA JORNADA

L’EN Montcada obté bons resultats 
al Campionat comarcal de natació
L’equip local va assolir tretze primeres posicions a la jornada disputada a l’Aqua

La jornada del Campionat Comarcal de Natació es va celebrar el 23 de gener
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El cadet B del CD Montcada va 
derrotar l’EF Montcada C (1-3) 
en el derbi disputat el 23 de gener 
corresponent a la 14a jornada del 
grup 32è de 2a Divisió. L’equip 
verd, que ocupa la cinquena 
posició amb 24 punts, es va 
retrobar amb el triomf després
de dues derrotes i un empat. Per 
la seva part, el conjunt vermell és 
penúltim amb 8 punts i ha per-
dut els seus últims vuit partits. 

Debutants. L’EF Montcada B, que 
encara no havia guanyat cap par-
tit al grup 3r, va aconseguir el seu 
primer triomf a l’última jornada 
del calendari que es va disputar el 
16 de gener contra el CD Mont-
cada (5-6). Amb aquest triomf,
els vermells sumen 5 punts i 
superen l’equip verd, que és penúl-
tim amb 3. L’EF Montcada A és 
segona amb 22 punts | RJ

FUTBOL

El cadet B del CD Montcada guanya 
el derbi contra l’EF Montcada C (1-3)
A la categoria de debutants, l’EF Montcada B va sumar el seu primer triomf a la lliga

El cadet B del CD Montcada va sumar els tres punts en el derbi contra el l’EF Montcada C
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Els debutants B de l’EF Montcada van guanyar el seu primer partit en el derbi dels més petits
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Alba Navarro
Canviar la realitat. Graduada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Alba Navarro creu en l’es-
port com un factor indispensable per al benestar de les persones i, arran de la seva experiència com 
a voluntària al Camerún, també com un motor de canvi de la realitat. Durant tres mesos, d’octubre a 
desembre passats, aquesta jove de Terra Nostra de 24 anys d’edat va participar en un programa de 
cooperació en una escola pública de Bindia –a la regió est del país– a través de l’ong Red Deporte y 
Cooperación (RDC) i la Universitat Ramon Llull. Un dels principals objectius del projecte era l’empo-
derament de les nenes a través de l’esport en una societat que relega la dona a les tasques domèsti-
ques i reproductives. De l’experiència, s’enduu sensacions contradictòries: d’una banda, la calidesa i 
l’alegria dels alumnes amb els qui va compartir jocs i activitats, i de l’altra, un sentiment d’impotència 
davant la doble moral dels països del Nord, que han condemnat l’Àfrica a la pobresa endèmica.

‘S’ha de saber ajudar, 
no val donar per donar’

Per què vas decidir fer de 
cooperant?
Tenia ganes de viure una expe-
riència de voluntariat i, a més, 
la proposta de treballar en un 
projecte per empoderar les noies 
a través de l’esport em va atraure 
força.
Quina és la situació de la dona a 
la societat camerunesa?
La regió on vaig estar, a l’est del 
país, acull milers de refugiats 
centroafricans, la majoria de religió 
musulmana. Aquestes famílies 
con certen el matrimoni de les seves 
fi lles als 12 anys d’edat com a part 
de la tradició i també per alleugerir 
la càrrega econòmica que suposa 
alimentar una persona més. Un al-
tre factor que condiciona la seva 
formació és el cost econòmic del 
material escolar. En la majoria dels 
casos, les famílies benefi cien els 
varons en perjudici de les noies, 
que passen a ocupar-se de les 

tasques domèstiques i a activitats 
de subsistència, com ara la venda 
ambulant.   
Quina va ser la teva primera 
impressió en arribar a l’escola?
La canalla s’apropava a nosaltres 
per saludar-nos i ens deien ‘Les 
blanches, les blanches!’ perquè 
no es veuen molts blancs per la 
zona. Quan vam organitzar els 
primers jocs, vam adonar-nos que 
no estaven acostumats a jugar 
amb regles. Tampoc podíem fer 
jocs com el del mocador, perquè hi 
posaven tanta passió que teníem 
por que es fessin mal, ni marcar 
amb elements diferenciadors als 
nens que el hi tocava perseguir als 
altres, perquè tots en volien portar 
un. Són els infants més atents i 
motivats que he vist mai.
Hi ha cultura de fer esport?
En general, la gent fa molt esport. 
Des que surt el sol, ja sents la canalla 
jugant al carrer, especialment a 

futbol, que és com una altra religió. 
Hi juguen descalços o amb xancles 
de plàstic i mai no es queixen.

També hi juguen les nenes?
Sí, també. La majoria té molt 
caràcter i són tan participatives 
com els nens. Però, curiosament, 
davant de la pregunta que vam 
plantejar en una activitat sobre 
si les dones tenien el mateix dret 
que els homes de fer esport, els 
nens van respondre que sí i les 
nenes, que no. Això demostra fi ns 
a quin punt elles han interioritzat la 
discriminació per raó de sexe.
Què és el que més t’ha sobtat de 

la forma de viure al Camerún?
Allà la vida no està regida per uns 
horaris estrictes com els nostres. 
T’aixeques quan surt el sol i te’n 
vas a dormir quan es pon. El 
concepte de temps és relatiu. Les 
persones viuen al dia i, si bé no són 
tan longeves com aquí, per contra, 
no són esclaves de les necessitats 
que la nostra societat t’imposa 
per ser “feliç”. Són més lliures i 
capaces de trobar la felicitat en 
les petites coses. Jo mateixa he 
hagut de canviar el xip durant 
la meva estada al Camerún. He 
après a gaudir de les estones de 
no fer res, a contemplar la natura 
i a desconnectar dels aparells 
electrònics. És un exercici d’higiene 
mental que tothom hauria de fer 
algun cop a la vida.
Ara que estàs fent?
Estic estudiant un màster de 
formació del professorat per a 
educació secundària, batxillerat i 

cicles formatius. Confi o que això 
em permeti trobar feina en el meu 
àmbit. Mentrestant treballo els 
caps de setmana al Mercadona 
d’El Punt. En el meu temps d’oci, 
jugo amb el sènior femení del Club 
de Bàsquet de Ripollet i entreno 
un equip de noies de l’Escola de 
Bàsquet Sant Gabriel de Ripollet.
Tornaries a participar en una 
experiència de cooperació?
No ho descarto, tot i que crec que 
en l’àmbit de la cooperació s’ha 
de saber ajudar, no val donar per 
donar. Cal fomentar l’autogestió 
de les comunitats, combinant 
recur sos amb forma ció, sense 
crear relacions de dependència. 
D’això en sabia molt un missioner 
salessià a qui vaig conèixer, que es 
mostrava molt crític amb algunes 
ongs i amb els governs autòctons, 
pel seu paper de titelles d’Occident 
i la seva inhibició respecte les 
necessitats de la gent. 

‘Les famílies releguen 
les noies a les 
tasques domèstiques 
i a activitats de 
subsistència’

Cooperant

A títol personal
LAURA GRAU
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