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La Muntanyeta tindrà un nou planejament 
i una connexió llargament reivindicada
Els carrers Barberà i Medinaceli, que no tenen sortida, estaran units gràcies a unes obres que tindran un cost d’uns 500.000 euros

Una de les reivindicacions més 
antigues del moviment veïnal a 
la Muntanyeta de la Font Puden-
ta, la connexió entre els carrers 
sense sortida Barberà i Medina-
celi, serà realitat durant l’actual 
mandat. Una representació del 
tripartit, formada per l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUIA-E); el 
president de l’Àrea Territorial i re-
gidor d’Urbanisme, Jordi Sánchez 
(ERC), i el regidor del barri, Ser-
gi Martín (Círculo Montcada), 
va adquirir aquest compromís 
durant l’assemblea que es va 
celebrar l’11 de febrer a la seu 
de l’Associació de Veïns amb la 
presència d’una cinquantena de 
persones. El projecte de les obres 
de connexió està pràcticament 
enllestit i el cost de l’execució ar-
riba als 575.000 euros, tot i que 
el govern espera poder fer algu-
nes modifi cacions per reduir el 
preu fi nal que assumirà gràcies 
als fons que l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona té previst atorgar al 
municipi. 

“A la darrera reunió amb els 
veïns encara no sabíem què 
podríem disposar d’una inver-
sió de l’AMB, que ens permet 
adquirir aquest compromís 
amb un barri que, en alguns 
aspectes i punts, està en un es-
tat deplorable amb carrers que 
són un cul de sac, sense sortida, 
amb pendents i amb mala mo-
bilitat”, va comentar Sánchez. 

Els treballs de connexió podrien 
començar a mitjans de l’any 2017, 
ja que abans s’ha d’aprovar un nou 
planejament del barri on el govern 
municipal vol fer algunes modifi ca-
cions a les propostes que presenta-
va el PERI de la Muntanyeta de 
l’any 2000 i que no es van arribar 
a executar. La intenció del govern 
és presentar al Ple de març aquest 
nou planejament perquè es faci 
una aprovació inicial abans d’obrir 
un període d’al·legacions fi ns a la 
seva aprovació defi nitiva a fi nal 
d’any.

Reivindicació. Fa temps que els 
veïns, que fi ns i tot van iniciar 
una recollida de signatures, recla-
men aquesta connexió entre els 
carrers Barberà i Medinaceli per 
motius de seguretat ja que els ve-
hicles de serveis com els bombers, 
les ambulàncies o els camions d’es-
combraries no hi poden accedir 
davant la impossibilitat de donar 
la volta. La manca d’una dotació 
als pressupostos del 2016 va tor-
nar a mobilitzar l’associació de 
veïns. “Ens hem de felicitar per-
què el que volem és dignifi car el 
barri i millorar la seguretat. Hi 
ha el compromís de tirar enda-
vant un projecte que semblava 
oblidat en un calaix i el barri 
guanyarà en qualitat de vida”, 
celebra Eugenio Díaz, president 
de l’AV de la Font Pudenta. A la 
trobada, el govern també va voler 
deixar clar als veïns que no és cert, 
tal i com defensava la junta de l’AV, 
que l’anterior govern hagués reser-
vat una partida pressupostària per 
iniciar els treballs de connexió.
Mentre s’aprova el nou planeja-
ment i el projecte defi nitiu de les 
obres, el govern també s’ha com-
promès a fer una sèrie de millores 
provisionals al carrer Barberà amb 

l’objectiu que els vehicles puguin 
donar la volta al tram fi nal. “Som 
conscients que la Font Pudenta 
ha estat oblidada durant molt 
de temps i requereix una sèrie 
d’intervencions. S’ha iniciat una 
línia de treball per millorar el 

barri, tot i que no tenim una va-
reta mágica i demanem pacièn-
cia als veïns”, va dir l’alcaldessa. 
Per la seva part, el regidor del bar-
ri, Sergi Martín, va convidar els 
veïns a formular les seves queixes 
o suggeriments durant les trobades 

que fa dues vegades al mes i va de-
manar disculpes per no poder so-
lucionar de cop tots els problemes 
perquè “els diners són fi nits i el 
temps és limitat, però anem fent 
les coses amb un ordre de priori-
tats”, va dir.

Rafa Jiménez | Font Pudenta

ASSEMBLEA 
Una cinquantena de veïns va assistir a la 
reunió que es va fer l’11 de febrer 
a la seu de l’AV de la Font Pudenta
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Negociació per netejar el solar del restaurant de Manolo Flores
El nou planejament de la Muntanyeta també pre-
veu la seva connexió amb la Riera de Sant Cu-
gat mitjançant un túnel subterrani per sota les 
vies del tren, que sortiria a prop de l’antic solar 
on s’ubicava el restaurant de Manolo Flores, tot 
i que el govern ja ha anunciat que, de moment, 
no té diners per poder fer aquest projecte. Una 
altra prioritat, malgrat que no té data d’execució, 
és expropiar un bloc de pisos del carrer Barberà 
que està en males condicions per construir-ne un 
de nou i reallotjar els veïns.
Tot i que la reunió es va centrar en el projecte de 
connexió dels dos carrers sense sortida de la Mun-
tanyeta, Jordi Sánchez va aprofi tar la trobada amb 
els veïns per donar resposta a les queixes sobre 
l’estat de brutícia del solar on s’ubicava el restau-
rant de Manolo Flores. El regidor d’Urbanisme va  

anunciar que l’Ajuntament està en negociacions 
amb La Caixa, propietària del solar, perquè li faci 
una cessió provisional de l’espai per poder-lo nete-
jar i adequar per a l’ús dels ciutadans | RJ

El govern vol fer 
modifi cacions per 
abaratir el preu d’una 
obra que es pagarà amb 
una aportació de l’AMB R
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La fl etxa mostra el recorregut que seguirà en el futur 
el carrer Barberà fi ns a connectar amb Medinaceli
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APARCAMENTS SEGURS
L’AMB instal·la dos bicibox al 
municipi per poder estacionar 
bicicletes sota cobert

CAN CUIÀS

Can Cuiàs va viure el 14 de fe-
brer la inauguració de l’ampli-
ació del Centre Cívic amb una 
festa amb activitats infantils, una 
xocolatada popular i una jorna-
da de portes obertes per donar 
a conèixer les reformes, sufra-
gades amb una subvenció de 
200.000 euros de la Diputació de 
Barcelona. 
La rehabilitació ha consistit en 
la creació d’una nova sala poli-
valent de 44m2, amb accés des 
del vestíbul general i connectada 
amb l’auditori existent (sala Paco 
Sangrà) per panells mòbils acús-
tics, que permeten que la sala i 
l’auditori funcionin de forma 
independent o bé puguin fusio-
nar-se per crear un únic espai de 
140m2. També s’ha traslladat el 
bar, que ara disposa d’accés in-
dependent de la resta del centre.

Inauguració. A l’acte van assistir 
representants del govern muni-
cipal (ICV-EUiA-E, ERC i Cír-
culo Montcada), que no van fer 
parlaments ofi cials, i també regi-
dors de l’oposició. 
En declaracions a La Veu, el 

president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va agrair 
el treball de l’equip tècnic muni-
cipal i de l’empresa Civil Stone 
–adjudicatària del projecte– per 
haver enllestit les obres dins del 
termini previst, evitant així que 
el consistori hagués d’assumir el 
cost de les reformes. 
L’edil va avançar també que pro-
perament començarà la segona 
fase del projecte, que consistirà 
en la rehabilitació de la façana. 
“Hem decidit dividir el projecte 
en dues parts perquè el centre 
pogués recuperar la seva acti-
vitat habitual el més aviat pos-
sible”, va dir Sánchez. L’actuació 
pendent consistirà a reparar totes 
les fi ssures existents i la pintura 
de la superfície de la façana.

Confl icte. La divisió d’opinions 
sobre el projecte d’ampliació del 
Centre Cívic, redactat per l’an-
terior govern municipal (PSC i 
CiU), va quedar palesa durant 
l’acte d’inauguració. L’equipa-
ment va aparèixer amb unes pin-
tades on es reclama una sala per 
a l’Associació de Gent Gran del 
barri, molt crítica amb l’Ajunta-
ment perquè considera que no 
atén la seva petició. “Volem un 
espai per trobar-nos, venir a 
llegir el diari, parlar i passar 
l’estona”, va explicar el president 
Pedro Herrera, qui va anunciar 
que iniciaran protestes “perquè 
l’Ajuntament ens doni la sala 
que ens va prometre”. Altres 
entitats del barri, com l’AV i el 
Grup de Dones, no veuen amb 

bons ulls el plantejament de l’As-
sociació de Gent Gran “perquè 
l’espai és limitat i l’hem de 
compartir entre tots”, ha co-
mentat Emilia Vera, de l’AV. 
Per la seva banda, l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E), va 
insistir que aquest no era un pro-
jecte del nou govern, ja que va ser 
impulsat per l’anterior: “Creiem 
que el barri té altres necessitats”.  
D’altra banda, l’edil va qualifi car 
les pintades d’acte incívic i “ver-
gonyós” i va remarcar que “un 
centre cívic és un lloc que ha de 
gaudir tota la ciutadania”. L’edil 
va insistir que l’equip de govern 
no cedirà “a cap xantatge”, però 
s’ha mostrat oberta al diàleg per 
intentar arribar a una solució con-
sensuada. 

Sílvia Alquézar | Can Cuiàs

L’equipament va aparèixer el dia de la inauguració amb pintades reclamant una sala per a la gent gran
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Nombrosos veïns es van apropar el 14 de febrer fi ns al Centre Cívic de Can Cuiàs per veure l’ampliació de l’equipament municipal

El Centre Cívic estrena l’ampliació 
amb una jornada de portes obertes

L’Ajuntament iniciarà 
en breu les obres de 
rehabilitació de la façana 
de l’equipament

El Suprem 
debat el recurs 
presentat per 
l’exalcaldessa
El 16 de febrer es va fer al Tri-
bunal Suprem, a Madrid, la vista 
per a la revisió de les condemnes 
imposades fa un any pel Tribu-
nal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) a l’exalcaldessa, 
María Elena Pérez, per prevari-
cació, i a l’exdiputat del PSC al 
Parlament, Daniel Fernández, 
l’exalcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos, i al seu germà Francisco, 
exregidor del municipi, per trà-
fi c d’infl uències en el cas de la 
contractació de Carmina Llumà 
com a directora de l’Àrea Ter-
ritorial de l’Ajuntament mont-
cadenc l’any 2012. Tant el fi scal 
com l’acusació popular van de-
manar la confi rmació de les pe-
nes –set anys d’inhabilitació per 
a Pérez, i un any i quatre mesos 
de presó, quatre anys i sis me-
sos d’inhabilitació per a càrrecs 
públics i una multa de 60.000 
euros per als seus companys de 
partit–, llevat del pagament de 
les costes per als reus.

Arguments de la defensa. La lle-
trada de l’exalcaldessa va dema-
nar l’anul·lació de la sentència 
al·legant que vulnera el dret a la 
tutela judicial de la seva defensa-
da, ja que no es basa en les pro-
ves practicades durant el judici 
sinó en “imaginacions i supo-
sicions”. Els defensors dels ger-
mans Bustos, per la seva banda, 
consideren que la sentència del 
TSJC es basa en unes interven-
cions telefòniques que no són 
vàlides. La deliberació del Su-
prem es coneixerà en breu | PA
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En compliment de la Llei d’accés 
a la informació pública i el bon 
govern, que va entrar en vigor el 
passat 1 de gener, l’Ajuntament 
ha posat en marxa el portal de la 
transparència al web municipal 
montcada.cat que té com a objectiu 
facilitar a la ciutadania la consul-
ta de la informació de què dis-
posen totes les administracions 
públiques. “La transparència 
és una de les prioritats del go-
vern”, ha assenyalat l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E). 
En aquest sentit, el regidor de 
Transparència i Bon Govern, 
Sergi Martín (Círculo Montca-
da), ha remarcat que la nova Llei 
“és una eina fonamental per 
aprofundir en la democràcia i 
accedir amb exactitud a qual-
sevol informació publica”. 

Contingut. El nou portal dóna ac-
cés a la informació institucional 

que genera el consistori així com 
a la gestió econòmica, els con-
tractes, convenis i subvencions 
que atorga l’administració local 
i al catàleg de serveis i tràmits, 
entre d’altres. Tota la informació 
que sigui pública podrà ser con-
sultada des del portal i la que no  
hi aparegui, es podrà demanar 
telemàticament omplint un for-
malari de sol·licitud. L’adminis-
tració estarà obligada a lliurar la 
documentació requerida sempre i 
quan el contingut no inclomplei-
xi la llei de protecció de dades. 
En cas que la informació no sigui 
pública, s’haurà d’argumentar al 
ciutadà el per què no se li pot fa-
cilitar.
Durant les properes setmanes 
l’Ajuntament té previst organit-
zar una sessió informativa ober-
ta a la ciutadania per explicar el 
contingut i el funcionament del 
nou portal que s’actualitzarà pe-
riòdicament.

Entra en funcionament el 
portal de la  transparència 
del consistori montcadenc

Pilar Abián | Redacció

L’espai pretén facilitar a la ciutadania la consulta de tota 
la informació pública de què disposa l’administració local

NOVETAT

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), ha enviat una carta a 
Adif per manifestar la seva queixa 
sobre el que considera un “tracte 
denigrant” cap al municipi en re-
lació a la fi nalització de les obres 
dels pous de ventilació de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) de Jaume I 
i del parc de les Aigües i a la re-
tirada de les runes contaminades 
que hi ha al costat de l’escola Font 
Freda, al pou d’atac. Segons Cam-
pos, el passat mes de desembre el 
sotsdirector d’estacions nord-est, 
Armando Brigos, es va compro-
metre a enllestir aquests treballs 
en un màxim de tres mesos. “A 
data d’avui, encara no hem vist 
cap moviment, ni hem rebut 
cap planifi cació de les obres i ni 
tan sols responen les nostres tru-
cades, situació que ens sembla 
indignant”, denuncia l’alcaldessa, 
qui insta els responsables d’Adif a 
actuar amb celeritat i anuncia la 
possibilitat d’emprendre accions 
legals contra “els incompliments 
sistemàtics”, incloent-hi el del so-

terrament de l’R2, obra vinculada 
a les obres de la LAV.  

Manca de pressupost. Les úni-
ques informacions que disposa 
l’Ajuntament respecte les actuaci-
ons pendents són que Adif no té 
diners per urbanitzar la superfície 
del pou de ventilació de Jaume 
I i que està estudiant el destí de 
les terres contaminades del pou 

d’atac, que no es poden dur a un 
abocador convencional. Campos 
va fer aquestes declaracions arran 
de la informació que va publicar 
el diari digital El Món sobre l’estat 
d’abandonament de l’estació de 
Montcada-Sant Joan de les Aba-
desses, “que no és ni de lluny 
la més greu de les problemàti-
ques que provoca la deixadesa 
d’Adif a Montcada”, va dir.

MANTENIMENT DE LES VIES

El gestor ferroviari encara no ha fi nalitzat les obres dels pous de ventilació de la LAV

L’Ajuntament estudia accions 
legals contra la deixadesa d’Adif

Laura Grau | Redacció

El pou de ventilació de la LAV a Jaume I ja està enllestit, ara només falta urbanitzar l’espai

LA
U

R
A 

G
R

AU



6 2a quinzena | Febrer 2016Notícies06

PRESSUPOST 2016

La resta de grups de l’oposició vota en contra del projecte econòmic presentat per ICV-EUiA-E, ERC i Círculo Montcada
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El govern aprova els comptes del primer 
exercici del mandat amb el suport de C’s

El govern local format per ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo va ob-
tenir el 28 de gener el suport de 
C’s per aprovar el primer pres-
supost del nou mandat que puja 
a 39,4 milions d’euros, així com 
els comptes de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME), 
per import de 1,2 milions, i els de 
l’organisme autònom Montcada 
Comunicació, dotat amb 337.000 
euros. La resta de grups de l’opo-
sició, PSC –que sí va donar suport 
a les inversions–, CiU, la CUP i el 
PP hi van votar en contra. 
L’alcaldessa, l’ecosocialista Laura 
Campos, va iniciar el debat dient 
que els pressupostos del 2016 
s’emmarquen en una situació 
complicada, motivada pel llast de 
les expropiacions forçoses here-
tades de l’anterior govern i per la 
reducció dels ingressos, fruit de la 
congelació de taxes i la rebaixa de 
l’IBI. Tot i així, Campos va desta-
car l’atenció a les persones i la justí-
cia social com els “eixos vertebra-
dors del projecte econòmic” i va 
assenyalar que, en línies generals, 
es tracta d’un pressupost realista, 
racional, equilibrat i sostenible: 
“Les inversions que hem pre-
vist no hipotecaran les arques ni 
tampoc els futurs governs muni-
cipals”, va assegurar.

El president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA-E), va expo-
sar les principals novetats del pres-
supost, posant especial èmfasi en la 
voluntat de municipalitzar alguns 
serveis que ara presten empreses 
externes de manera que el perso-
nal que hi treballi passi a formar 
part de la plantilla, prèvia convoca-
tòria de plaça. “Aquesta –va dir– 
és una estratègia que marca un 
punt d’infl exió i comença a di-
buixar la línia que volem seguir 
com a govern”. Gil també va inci-
dir en l’augment de la partida per a 
Serveis Socials en més de 270.000 
euros i d’altres destinades a ajuts 
a l’escolarització, al pagament de 
l’habitatge o dels serveis de sub-
ministrament bàsics, i a protèsis i 
fàrmacs, entre d’altres atencions.
A l’Àrea Territorial, un dels reptes 
assenyalats pel regidor va ser el de 

l’estalvi energètic i a l’Econòmi-
ca, va anunciar una reducció de 
100.000 euros. Pel que fa a l’Àrea 
de Presidència, es prioritzarà el 
procés de modernització de l’admi-
nistració. El regidor va lamentar, 
però, les partides que caldrà des-
tinar a pagar problemes heretats 
de l’anterior govern, com ara l’en-
derroc d’una fi nca per sentència 
judicial que ascendeix a 237.000 
euros o a projectes com el trasllat 
de la Policia Local que costarà uns 
600.000 euros. L’edil va acabar la 
seva intervenció amb el compro-
mís de començar a treballar en 
breu pels pressupostos del 2017 en 
el marc d’un procés participatiu.
 
Vot favorable de C’s. El suport dels 
tres regidors de Ciutadans va 
ser clau perquè el projecte del 
govern, que es troba en minoria 
amb 10 edils, tirés endavant. El 
portaveu de la formació, David 
Gerbolés, va argumentar que 
el seu grup està compromès a 
fer una oposició “constructiva i 
dialogant” i que va votar sí als 
comptes després que les seves 
aportacions –millora de parcs in-
fantils, instal·lació de reductors 
de velocitat al carrer Bifurcació, 
asfaltat de carrer Barberà i resse-
nyalització dels carrils de bici i de 
vianants al passeig del Besòs, entre 
d’altres– hagin estat incloses amb 
dotació econòmica i un calendari 
d’execució. Gerbolés va deixar 
clar que la política de C’s no serà 
“fer front comú contra ningú sinó 
donar suport a tot allò que sigui 
benefi ciós per al municipi”.

Aliança entre municipis 
per impulsar l’Eix Besòs

PROJECTE MANCOMUNAT

Els ajuntaments de Montcada 
i Reixac, Barcelona, Badalona, 
Santa Coloma de Gramanet i Sant 
Adrià de Besòs han acordat una 
nova aliança per convertir l’àmbit 
del riu Besòs en la gran aposta de 
transformació metropolitana per 
als propers anys. Les alcaldesses, 
Laura Campos, Ada Colau, Do-
lors Sabater i Núria Parlón, i l’al-
calde Joan Callau es van reunir el 
10 de febrer per posar les bases 
per impulsar un nou pla d’acció 
amb un horitzó a llarg termini, 

més enllà de l’any 2020, i que ha 
de permetre crear un nou eix de 
centralitat urbana i metropolitana 
al voltant de la llera del riu Besòs, 
fomentant la cohesió social, la 
qualitat de l’espai públic, les in-
fraestructures, els equipaments i 
la millora de la connectivitat en-
tre els territoris.
“Ara és el moment de l’Eix 
Besòs i de crear una aliança 
de municipis per aprofi tar la 
potencialitat d’un espai ple 
d’oportunitats territorials i so-
cials”, ha dit Campos, qui veu el 

projecte com una oportunitat per 
solucionar problemàtiques histò-
riques com ara el soterrament de 
la línia de França entre Vallbona i 
Montcada i Reixac.
Els cinc consistoris han acordat 
encarregar a Barcelona Regional el 
Pla d’Actuació, que haurà de con-
templar els eixos estratègics i les 
actuacions concretes en matèria de 

lluita contra les desigualtats, am-
biental, promoció econòmica, ur-
banisme i infraestructures. Els edils 
també comparteixen la necessitat 
de superar l’actual visió del Besòs 
i la importància de coordinar més 
polítiques que fi ns ara es fan per se-
parat en àmbits com la lluita contra 
les desigualtats, la promoció econò-
mica i la protecció ambiental.

Laura Grau | Redacció

Pilar Abián | La redacció

Campos, primera per la dreta, acompanyada de Sabater, Colau, Callau i Parlón

El govern posa èmfasi 
en la voluntat de 
municipalitzar serveis 
que actualment presten 
empreses externes

El PSC, CiU, el PP i la CUP titllen el pressupost de continuista
A diferència de C’s, la resta de grups de l’oposició va 
votar en contra del pressupost i va coincidir a titllar 
el projecte de continuista, posant en qüestió que 
s’hagin augmentat les partides destinades a políti-
ques socials i d’ocupació. Especialment crítics van 
ser els dos grups anteriorment al govern, PSC i CiU. 
La portaveu socialista, M. Carmen Porro, va criticar 
que la municipalització de serveis anunciada pel 
govern no estigui refl ectida al Capítol 1 de personal 
i va posar en qüestió que s’arribi a dur a terme per 
les limitacions que fi xa la Llei de racionalització de 
les administracions locals. “El pressupost és una 
eina per fer política i vostès no aporten res de 
nou, molt poca cosa, només fan palès l’incompli-
ment dels seus programes electorals”, va manifes-
tar Porro després d’anunciar el vot favorable només 
al capítol d’inversions.
En nom de CiU, Joan Carles Paredes va dir que els 
grups del govern han deixat perdre l’oportunitat de 
fer un pressupost revolucionari per fer un “híbrid” de 
l’anterior i que no han promogut la participació de 
l’oposició. “No hi ha apostes clares per fer polítiques 

mediambientals, ni plans d’ocupació, ni tampoc 
per un Pla de xoc social”, va criticar. Els edils de la 
formació, en una roda de premsa posterior al Ple, van 
acusar el govern de no tenir una direcció política clara 
i van qüestionar el suport donat per C’s, comentaris 
que van tenir una ràpida resposta per part dels grups 
i partits aludits que van lamentar que CiU critiqui sen-
se haver fet cap aportació al pressupost. 
Per la seva banda, Eva García (PP) considera que 
el projecte econòmic aprovat no aporta canvis res-
pecte la línia del govern anterior. “Els tòpics de les 
polítiques d’esquerra no apareixen al pressupost; 
retallen on no ho haurien de fer –per exemple, en 
promoció econòmica o neteja d’equipaments– i 
gasten en contractar més personal”, va censurar.
El representant de la CUP, Gonzalo Garcia, tot i votar 
en contra del pressupost, va reconèixer que “el go-
vern ha fet un esforç per augmentar les despeses 
socials, però el percentatge assolit, un 10%, és 
insufi cient així com les inversions”. L’edil també va 
lamentar que el contingut del projecte econòmic no 
s’hagi obert a la participació ciutadana | PA

Total: 37.347.093 € 
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El millor
pressupost

ÓSCAR GIL
PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

>monogràfi c

LES FINANCES MUNICIPALS PER AL 2016

El pressupost prioritza les polítiques socials 
i les millores en el dia a dia de la ciutadania

ÀREA ECONÒMICA
Coordinació i redacció:
Departament de Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

L’ÀREA SOCIAL, PRIORITÀRIA
Augmenten les partides adreçades a atencions 
socials, a fàrmacs, a ajuts a l’escolarització
i a les escoles bressol, entre d’altres.

UN PRESSUPOST DE 40 MILIONS D’EUROS
La davallada d’ingressos arran la rebaixa del rebut 
de l’IBI es veu compensada per una millora en el 
sistema de gestió de la recaptació.

El carrer de Barberà
Rotonda provisional (2.000 euros). La 
connexió del vial amb el carrer de Medi-
naceli es començarà a executar al 2017, 
amb fons de l’AMB.

Llei de barris
El Pla de la Muntanyeta de Can Sant Joan, 
fi nançat amb la Llei de barris, dedicarà 
400.000 euros (200.000, l’Ajuntament i 
altres 200.000, la Generalitat) al sector.

Àrees de joc infantil
Es destinarà un total de 50.000 euros a les 
àrees de joc infantil del municipi. L’objec-
tiu és que les millores siguin consensuades 
amb els nens i nenes i les seves famílies.

LES INVERSIONS
El pressupot municipal
per a inversions per al 2016 
puja a 3 milions d’euros.

Altres inversions
La rehabilitació del local municipal per ubicar-hi el magatzem del Banc d’Aliments 
(300.000 euros), la substitució de l’ascensor de la Biblioteca de Can Sant Joan (30.000 
euros), la nova seu de la Policia Local (420.000 euros), la renovació informàtica del 
consistori (190.000 euros), la conversió de la gespa en vegetació arbustiva (15.000 
euros), la reparació del mur del metro de Can Cuiàs (12.000 euros), la millora en el 
drenatge de l’escola Elvira Cuyàs (5.200 euros) i la instal·lació de mosquiteres a l’escola 
Font Freda (6.000 euros) són altres inversions destacades del programa municipal.

+ Informació
La informació detallada dels comptes 
es pot consultar al web municipal, 
www.montcada.cat. Hi podeu accedir 
mitjançant aquest codi QR.

Millora de carrers
La renovació integral dels carrers de Mon-
tiu, Pasqual, Provença i la millora de la xar-
xa de clavegueram del carrer Cerdanyola 
suposaran una inversió de 136.000 euros.

Torre Na Joana
Els pressupostos dediquen una inversió de 
10.000 euros a la consolidació de la Torre 
Na Joana, per pal·liar el procés de degra-
dació d’aquest element patrimonial.

g p

Equilibri, sostenibilitat, genera-
ció de justícia social i adaptació 
a la realitat defi neixen els pres-
supostos municipals per al 2016 
de l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac, de 40 milions d’eu-
ros. Els comptes posen èmfasi 
en l’Àrea Social, destinant-hi  
300.000 euros més respecte al 
2015, amb un increment de par-

tides destinades a l’atenció so-
cial com ajuts a l’escolarització, 
a les escoles bressol, a consoli-
dar el punt d’assessorament en 
addiccions, a farmàcia, òptica i 
pròtesi, entre d’altres. Fer front 
a les expropiacions forçoses i 
als deutes heretats de governs 
anteriors limita l’actual capaci-
tat inversora, però malgrat això, 

es duran a terme actuacions 
destacades, especialment a la 
via pública, per millorar el dia a 
dia de la ciutadania. Els pressu-
postos també posen èmfasi en 
la participació ciutadana i en la 
municipalització dels serveis. 
Altres reptes són verifi car si les 
accions sobre estalvi energètic 
estan donant resultats positius i 

modernitzar l’administració en 
matèria de noves tecnologies de 
la informació i la comunicació. 
A tot plegat, s’està reorganitzant 
la Corporació per tal d’optimitzar 
recursos i estalviar en gestió in-
terna. A títol d’exemple, en ser-
veis de recaptació s’ha passat de 
150.000 euros al 2015 a 40.000 
euros, al 2016.

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Els pressupostos de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac per al 2016 tenen un marcat 
accent social i posen èmfasi en la millora 
de la vida quotidiana dels nostres veïns i 
veïnes. Queden enrere ja les èpo ques 
d’obres faraòniques d’anteriors go   verns 
que, com a conseqüència d’aquestes in-
versions, ens hipotecaran les arques mu-
nicipals durant molts anys. Els comptes 
del nou govern són realistes i no com-
prometem els recursos en actuacions 
que no podrem mantenir i és per això que 
dediquem bona part de les inversions a 
l’arranjament de carrers, parcs i altres 
accions que suposin una millora en el dia a 
dia de la ciutadania. Equilibri, sostenibilitat 
i justícia social defi neixen els pressupostos 
amb què treballarem aquest any, els quals 
incorporen un important increment en 
partides adreçades a les atencions socials. 
La nostra voluntat és que a partir del 
2017, els pressupostos municipals siguin 
veritablement participatius. Ens hi posem 
a treballar ja!

Comptes que no
ens hipotequen

PARTIDES
DE SERVEIS
SOCIALS
A DESTACAR
(en euros)

Ajuts de farmàcia, 
òptica i pròtesi
—2015: 10.000
—2016: 20.000

Ajuts a l’escolarització
—2015: 70.000
—2016: 140.000

Ajuts complementaris 
d’escola bressol
—2015: 40.000
—2016: 50.000

L’herència dels mandats 
precedents limita la situació 
econòmica de la Corporació, 
no només per les expropiacions 
sinó també en compromisos 
adquirits i per acabar de pagar 
obres promogudes per governs 
anteriors. Tot i això, hem comen-
çat a marcar perfi l amb aquests 
pressupostos, amb un increment 
molt important de recursos, 
tant humans com econòmics, 
a serveis socials, i donant res-
posta a part de les demandes 
del veïnat, especialment pel 
que fa a les inversions. Tot i 
les mancances, el pressupost 
que hem elaborat és el millor 
dels possibles i ja comencem 
a treballar en els comptes per 
al 2017, que volem que siguin 
totalment participatius i que 
la ciutadania decideixi en què 
gastem els diners públics. És 
del tot necessari un treball de 
mesos, amb entitats i veïnat, 
per tal d’executar aquest procés 
com cal i animo tothom a que hi 
participi: comencem a treballar 
el futur de la nostra ciutat.
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ENTREVISTA A MAR SEMPERE

Durant aquest mandat Mar Sem-
pere (Círculo Montcada), de 30 
anys, encapçala les regidories de 
Serveis Socials i Polítiques d’Inclu-
sió i de Salut Pública. Professora 
d’infants amb necessitats educati-
ves especials i integradora social, 
l’edil s’ha fi xat com a objectius 
principals incrementar qualitativa-
ment i quantitativa els ajuts soci-
als; fer un pla de xoc contra la po-
bresa i també un altre adreçat als 
col·lectius en risc d’exclusió social.

Serveis Socials i Polítiques d’In-
clusió és la regidoria que més ha 
crescut pressupostàriament arri-
bant al 2,6 milions d’euros. N’hi 
haurà prou per cobrir despeses? 
El nostre és un govern eminent-
ment social i n’hem augmentat l’as-
signació respecte el 2015 però no 
tot el que voldríem perquè tenim 
una part del pressupost hipotecat 
pel pagament d’expropiacions i no 
arribarem a cobrir unes necessitats 
que van en augment. A més, altres 
administracions supramunicipals 
han anat retirant ajuts que els 
ajuntaments estem assumint (llei 
de la dependència, beques menja-
dor...). Malgrat tot, els diners que 
destinem a cobrir serveis socials no 
s’han de veure com una despesa 
sinó com una inversió de futur.

Quins criteris se segueixen a 
l’hora d’atorgar els ajuts?
Hi ha un reglament que es pot 

consultar al web montcada.cat i que 
pretén que aquests s’atorguin amb 
criteris objectius, justos i equita-
tius. 
Quantes famílies de Montcada 
es troben en situació de pobresa 
energètica?
Actualment estem ajudant 180 uni-
tats familiars, que sumen al voltant 
de 600 persones, a pagar subminis-
trament d’aigua, gas i llum.
Hi ha un rumor estès segons el 
qual es benefi cia els nouvinguts. 
Això és cert?
És una creença errònia que no 
respon a la realitat. Precisament 
arran la crisi molts immigrants 
han marxat i moltes famílies au-
tòctones han passat a ser usuàries 
de Serveis Socials. Enguany, el 
60% de les beques menjador les 
han sol·licitat famílies nacionals. I, 
d’altra banda, cal tenir en compte 
que el col·lectiu a què es destina 
més diners –més d’un milió d’eu-
ros– és el de la gent gran. 
I a on van a parar?
Al Servei d’Assistència Domicili-
ària (SAD), que és gratuït, a co-
brir la teleassistència, el transport 
adaptat... En general, la gent gran 
està ben coberta tot i que falten 
recursos, com ara un centre de 
dia, però això és competència de 
la Generalitat. Seguirem treballant 
per fer realitat el projecte de la resi-
dència Les Vinyes i farem accions 
per evitar les situacions de risc de 
maltractament a la gent gran ja que 
s’ha detectat un augment en els úl-
tims anys. Aquesta és una proble-
màtica difícil de detectar perquè es 
viu en el si de la pròpia família.
Quan es traslladarà el Banc d’Ali-
ments a la plaça Joan Fuster?
Ara s’està fent el projecte tècnic i 
arquitectònic. La idea és que sigui 

el més aviat possible perquè vo-
lem dignifi car l’espai tant per als 
usuaris com per als voluntaris.

Aviat farà tres anys que es van 
obrir els menjadors socials. Es 
manté el nombre d’usuaris?  
Malauradament ha anat creixent i 
ara estan al límit de la seva capaci-
tat que, en total, és de 75 places, en-
tre les de l’Alzina i el Caliu. A més, 
cal afegir el menjador dels alumnes 
de secundària que hem posat en 
marxa aquest curs. Aquest és un 
clar indicatiu de quina és la realitat. 
Al 2015 a Serveis Socials es van fer 
1.000 noves intervencions.
I, amb aquesta xifra, és optimis-
ta o més aviat pessimista? 
El que sóc, en primer lloc, és realis-
ta i, a continuació, optimista perquè 
crec que s’està fent una bona feina 
i que estem optimitzant al màxim 
els recursos. Estem treballant dur 
perquè el canvi sigui possible.
Quines són les actuacions previs-
tes en polítiques d’inclusió?
Fins ara s’ha estat fent una bona 
feina per integrar els nouvinguts. 
Nosaltres volem ampliar el ven-
tall a través del Pla Local d’In-
clusió Social (PLIS) que ofereix la 
Generalitat i que té com a objectiu 
facilitar ajuts i recursos a tots els 
col·lectius en risc d’exclusió social: 
discapacitats, malalts mentals, in-
fants i joves, entre d’altres. El pri-
mer que farem és una diagnosi 
de les necessitats que hi ha per 
poder actuar a continuació. 

Com a responsable de Salut Pú-
blica, lluitarà per la reobertura 
de les urgències nocturnes?
El govern continuarà reivindicant 
les urgències –i en aquest punt 
aprofi to per reconèixer la tasca 

que fa la Favmir– però també el 
compliment de la resolució 263/9 
aprovada pel Parlament al setem-
bre del 2011 en què la Generalitat 
es comprometia a dotar el CAP 
del centre dels serveis de Pedia-

tria i Ginecologia. Volem crear la 
Taula de la Sanitat i convidar el 
conseller per obrir una via de dià-
leg amb el govern autonòmic. 
I, pel que fa a la tinença respon-
sable d’animals, quina serà la 
seva política?
Hem eliminat la taxa de regis-
tre per facilitar que els animals 
estiguin censats. També tenim 
previst crear àrees d’esbarjo tan-
cades per a gossos i promoure 
la creació d’un refugi per a gats 
–aprofi tant que al municipi hi ha 
un col·lectiu de voluntaris molt 
implicat– i estem treballant ac-
cions per evitar les plagues de 
coloms. Així mateix, actuarem 
amb contundència contra els 
propietaris incívics de mascotes 
aplicant sancions exemplars. 

Pilar Abián | Montcada

La regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió reconeix que el nombre de sol·licitants d’ajuts socials ha augmentat

‘Els serveis socials no s’han de veure com 
una despesa sinó com una inversió de futur’

Malgrat la conjuntura, l’edil creu que, amb una bona gestió, es poden optimitzar els recursos
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‘Volem crear la Taula 
de la Sanitat per obrir 
una via de diàleg amb 
el govern autonòmic i 
recuperar serveis’

‘El col·lectiu al qual    
es destinen més diners  
en assistència és al   
de la gent gran’

‘Els ajusts socials 
s’atorguen seguint 
criteris objectius, justos 
i equitatius’

L’AMB instal·la un 
bicibox al centre i 
un altre, a l’Aqua
Les dues estacions de bicibox 
instal·lades a la localitat –14 apar-
caments al carrer Generalitat i 7 
davant del complex Montcada 
Aqua– ja són a disposició dels 
montcadencs. El Bicibox és un 
servei que funciona mitjançant un 
registre previ dels usuaris i de les 
seves bicicletes. Aquest registre 
dóna dret a estacionar gratuïta-
ment una bicicleta, en qualsevol 
dels aparcaments de la xarxa de 
l’AMB, per un temps màxim de 48 
hores consecutives durant els dies 
laborales i 72 hores si és cap de 
setmana | LGR
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.....També és notícia......................................

Oriol Ribas, escollit nou president de la secció local 
d’Esquerra en substitució de Salvador Serratosa
Seguint les directrius d’Esquerra, que recomana a les seccions locals 
que els seus dirigents siguin diferents als components del grup muni-
cipal, el partit ha renovat la seva executiva i ha nomenat Oriol Ribas, 
de 39 anys i periodista de professió, com a nou president. La resta de 
membres són Neus Vinyals (secretària d’organització); Jaume Teixidó 
(secretari de política municipal); Roser Solano, (secretària de la dona); 
Maria Àngels Teruel, (secretària de fi nances); Miquel Vives (secretari 
d’Imatge i Comunicació); Gerard Garrido (representant de les JERC) i 
Joan Fabián (vocal de barris i entitats). Els altres vocals són Jordi del 
Valle, Toni Mollet i Marta Aguilar. “Assumeixo aquest repte amb molta 
il·lusió en un bon moment del partit, tant a nivell local com nacio-
nal”, ha dit Ribas. El nou president local d’Esquerra es planteja com a 
objectius del seu mandat “guanyar simpatitzans i millorar la comuni-
cació sobre la feina que estem fent al govern municipal” | RJ

ÀREA METROPOLITANA

L’AMB assigna a l’Ajuntament 718.000 euros per als nous 
plans d’ocupació que es faran durant l’actual mandat 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha assignat a 
l’Ajuntament una partida de 718.000 euros en el 
marc del nou Pla de suport a les polítiques socials 
municipals del 2016 al 2019 dirigit a col·lectius 
amb difi cultats, per promoure l’activitat emprene-
dora i l’autoocupació. L’ajuda atorgada per l’AMB 
suposa el 80% del cost total de cada projecte, 
mentre que el 20% restant l’ha d’aportar el consis-
tori. Hi haurà ajudes per contractar personal per 
als plans impulsats des dels ajuntaments destinats 
a actuacions de caràcter temporal i d’interès gene-
ral i social. També s’invertirà en plans d’inserció, 
amb aportacions de fi ns al 50% dels costos sala-
rials vinculats amb les contractacions realitzades 
per empreses que desenvolupin la seva activitat a 
l’AMB. I, per últim, es potenciaran l’autoocupació 
i l’emprenedoria. La regidora de Promoció Econò-
mica, Ana Ballesta (Círculo Montcada), ha avançat 

que el consistori incorporarà enguany com a no-
vetat la formació professionalitzadora: “L’objectiu 
és millorar les competències professionals dels 
participants i fomentar, alhora, la seva incorpo-
ració al mercat laboral ordinari”, ha dit l’edil, qui 
ha remarcat que es continuarà treballant amb les 
persones en risc d’exclusió social | SA

Condemnat per 
vendre ferralla 
de l’Ajuntament
L’Audiència Provincial ha condem-
nat a un any de presó l’excoordi-
nador de la brigada municipal de 
l’Ajuntament per furt continuat. 
El jurat popular considera provat 
que el funcionari va vendre l’any 
2009 dues partides de bronze de 
propietat municipal per les que va 
obtenir 867 euros i més tard, prop 
de 13.000 kg de ferro per 1.412 
euros. En la seva defensa, l’acusat 
ha al·legat que les vendes les va fer 
per ordre dels seus superiors i que 
part dels diners es va destinar a 
pagar l’aperitiu de Nadal de la bri-
gada. L’home, qui actualment no 
treballa al consistori, ja va abonar 
els 867 euros de la primera venda 
a l’erari públic al 2010, quan se li 
va obrir un expedient disciplinari, i 
ara haurà de pagar els 1.412 euros 
restants més les despeses proces-
sals si vol eludir la presó. La sen-
tència, que encara no és ferma, 
també condemna l’extreballador a 
una inhabilitació d’un any per ocu-
par càrrecs públics | LR

TROBADA DEL SECTOR
El Consell Municipal de Comerç debat propostes per agilitar 
i facilitar l’obertura de nous establiments comercials

El Consell Municipal del Comerç, reunit el 9 de febrer, va debatre diverses 
propostes per millorar el teixit comercial de la ciutat com la simplifi cació 
dels tràmits per obrir un negoci, les subvencions per fer reformes als esta-
bliments i l’ocupació de locals buits, entre d’altres qüestions. A la reunió, 
presidida per la regidora de Comerç i Turisme, Montserrat Ribera (ERC), 
van assistir representants dels diferents eixos comercials del municipi, els 
quals van avançar algunes de les activitats previstes al llarg d’aquest any. 
Es tornaran a fer les fi res a Can Sant Joan i Montcada Centre i l’Associació 
Gastronòmica organitzarà una nova proposta a l’abril i mantindrà la jorna-
da convocada a l’octubre | SA

Montcada, inclosa a la 
Taula per una sanitat 
pública de qualitat
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), va reivindicar al Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Va-
llès Occidental, el passat 2 de 
febrer a Terrassa, la reobertura 
de les urgències nocturnes i la 
construcció de l’Hospital Ernest 
Lluch. A la reunió es va aprovar 
la creació d’una Taula comarcal 
de Salut per defensar la millora 
de l’atenció sanitària a la comar-
ca. D’aquesta manera, els muni-
cipis del Vallès Occidental treba-
llaran conjuntament per revertir la 
situació de col·lapse en l’atenció 
sanitària que els darrers anys s’està 
vivint al territori. D’altra banda, els 
edils van acordar fer front comú 
i actuar com a grup de pressió 
per buscar solucions a la pobresa 
energètica | PA

SP
O

SUCCESSOS
Robatori a dues botigues de telefonia del carrer Major 
amb el mètode d’encastar un vehicle a l’aparador

Dues botigues situades al carrer Major dedicades a la telefonia, concreta-
ment de les empreses Movistar i Yoigo, van ser atracades la matinada de 
l’11 de febrer per quatre individus que van fer servir  el mètode de l’allunatge 
i un mall. Tot i que els lladres no van poder accedir a la caixa forta, es van 
endur algunes de les maquetes de telèfons mòbils i van causar grans des-
perfectes als aparadors. Es dóna la circunstància que Yoigo i l’òptica que hi 
ha al costat van sofrir un altre robatori el 3 de febrer que va acabar amb la 
detenció de dos veïns de Ripollet. Fruit d’aquests esdeveniments, la Policia 
Local ha intensifi cat la vigilància a la nit al carrer Major. Davant la inquie-
tud que els fets han generat en el teixit comercial del centre, la regidora 
de Comerç i Serveis Generals, 
Montserrat Ribera (ERC), ha fet 
una crida als comerciants per-
què col·laborin amb la Policia 
de Proximitat per informar de 
qualsevol circumstància que 
els pugui alertar de possibles 
delictes. L’edil també ha anun-
ciat que, en breu, s’organitzaran 
jornades de prevenció dirigides 
als comerciants | RJ
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Promoció Econòmica i Ocupació ha 
iniciat una ronda de trobades amb 
empreses locals, amb la voluntat de 
promoure el contacte i la participació 
entre l’Ajuntament i l’empresariat. La 
primera reunió va tenir lloc l’11 de fe-
brer, amb representants del polígon 
del Pla d’en Coll i va servir per recollir propostes i suggeriments de 
millora i cooperació. La voluntat és repetir l’experiència trimestralment. 
També s’han previst sessions de networking i de col·laboració entre 
empresaris. La Regidoria vol estendre aquesta iniciativa als polígons 
de Foinvasa, Can Tapioles, Molí d’en Bisbe, Can Milans, La Ferreria, 
Hermes, Can Cuiàs, la Granja i Coll de Montcada per comptar amb 
una diagnosi acurada de les característiques de cada sector i l’ela-
borar un pla de millores. “Apostem per treballar sota el model de la 
col·laboració entre l’administració local i les empreses per tal de re-
soldre les diferents necessitats” ha destacat la regidora de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Ana Ballesta (Círculo) | SA

XARXA INDUSTRIAL
Promoció Econòmica 
inicia contactes amb 
les empreses locals

Fernando Almansa pren el relleu de David Gerbolés 
com a coordinador de la junta de Ciutadans
Fernando Almansa, un dels regidors que Ciutadans té a l’Ajuntament, 
ha estat escollit com a nou coordinador de la junta directiva de la secció 
local del partit, segons el resultat de les votacions que els seus afi liats 
van fer el 9 de febrer. David Gerbolés i Óscar Pérez, que completen la 
representació de C’s al consistori local, també formen part de la direcció 
del partit i assumeixen els càrrecs de responsables de comunicació i de 
política municipal, respectivament. “Afronto aquest repte amb molta 
il·lusió; C’s gaudeix d’una excel·lent salut”, ha expressat Almansa, qui 
també ha afegit que la formació, amb tres regidors al Ple, és “decisiva” 
a la ciutat.  “Serem responsables i coherents amb totes les nostres 
decisions”, ha dit el nou coordinador. La resta de la nova junta directiva 
està formada per Joaquín Salas, com a secretari; Angelina del Pino, com 
a responsable de ciutadania; i Manuel Guerrero, Alberto Cerón, Álex 
Teruel i Gabriel Gordillo, com a vocals | RJ
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TEATRE SOLIDARI
La recaptació de l’espectacle infantil 
‘Cooperem o competim?’, el dia 21, es 
destinarà a l’ong Somriures de Bombay
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Montcada i Reixac s’ha convertit 
en el 19è municipi de Catalunya 
que s’ha sumat a la campanya 
‘Vila Groga’ en defensa d’una 
educació pública, laica, catalana i 
inclusiva. El Ple de l’Ajuntament, 
reunit el 28 de gener, va donar 
suport a la moció presentada per 
l’equip de govern (ICV-EUiA-E, 
ERC i Círculo Montcada) amb 
els vots a favor de tots els grups 
municipals, a excepció del PP, 
que va votar-hi en contra.
La regidora d’Educació, Infància 
i Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA-E), va defensar l’educació 
pública de qualitat i va criticar 
les polítiques de retallades en 
matèria educativa. “Manifestem 
el nostre compromís per ga-
rantir la igualtat de condicions 
en l’accés a l’educació”, va dir 
l’edil. 

Valoracions. El regidor de la 
CUP, Gonzalo Garcia, va plante-
jar la necessitat d’aplicar mesures 
d’urgència en matèria educativa 
per recuperar el sistema educatiu 
que hi havia abans de la crisi com 

“la dotació de més professors i 
la reducció de les ratios, beques 
que cobreixin totes les necessi-
tats dels alumnes i la reducció 
de les taxes universitàries”, en-
tre d’altres propostes. 
El PSC també es va mostrar 
partidari de potenciar l’escola 
pública de qualitat “perquè és el 
futur del jovent”, va manifestar 
la portaveu socialista, M. Car-
men Porro. Per la seva banda, 
la regidora del PP, Eva García, 
va argumentar el vot contrari 
al document en considerar que 
“conté expressions que no són 
certes com, per exemple, que 
la llei diu que les llengües ve-
hiculars són el català i el cas-
tellà i tots sabem que això avui 
no passa”. Entre el públic pres-
ent a la sessió plenària del mes 
de gener hi havia Emilio Litrán, 
veí de Polinyà que va impulsar 
la creació de la campanya ‘Vila 
Groga’, i l’alcalde de Polinyà, 
Javier Silva, el primer municipi 
de Catalunya que es va adherir a 
la iniciativa en defensa de l’escola 
pública. Litrán va agrair al Ple 
de l’Ajuntament de Montcada 
el seu compromís en defensa de 
l’educació pública i va criticar el 
govern central del PP i la seva 
nova llei d’educació, la LOMCE, 
“perquè discrimina i no ha 
tingut en compte la comunitat 
educativa per aprovar-la”.

PLE DE GENER

Sílvia Alquézar | Montcada

Emilio Litrán durant la seva intervenció al Ple, al costat de l’alcalde de Polinyà, a l’esquerra  

La iniciativa groga  
aposta per garantir la 
igualtat de condicions 
en l’accés a l’educació

El text de la moció va rebre el suport de tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular

Montcada és el dinovè municipi que 
se suma a la campanya ‘Vila Groga’

Manifest en defensa de l’escola pública

L’Ajuntament s’ha sumat a una 
declaració conjunta dels muni-
cipis del Vallès Occidental en 
defensa de l’escola pública, en 
contra de les retallades que ha 
fet el govern de la Generalitat 
en els darrers anys, reivindi-
cant el paper dels ajuntaments 
en la planifi cació educativa. El 
document demana al Departa-
ment d’Ensenyament que posi 
en valor i respecte la corespon-
sabilitat de les administracions 
locals en matèria d’educació, 
ja que la llei els atorga com-
petències en qüestions com la 
zonifi cació, reserva de places 

per a alumnes amb necessi-
tats educatives especials o bé 
en l’establiment de ràtios. El 
document insta la Generalitat a 
suprimir els concerts a les es-
coles d’elit que segreguin per 
sexe i a obrir un procés obert a 
tota la comunitat educativa per 
revisar l’actual model educatiu 
i consensuar un nou marc legal 
fruit d’un gran pacte per l’edu-
cació. Representants del go-
vern municipal van participar el 
9 de febrer en la concentració 
davant del Serveis Territorials 
d’Educació, a Sabadell, en de-
fensa de l’escola pública | SA

Alba Castellví durant la xerrada

El responsable de conscienciació 
del Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya (CESI-
CAT), Tomàs Moré, impartirà un 
taller sobre l’ús segur d’Internet 
i les xarxes socials, en el marc 
de la cinquena edició de l’Escola 
de Mares i Pares (Empa) que or-
ganitza la Federació d’Ampa de 
Montcada. La sessió tindrà lloc 
a l’escola La Salle el 3 de març, 
a les 17.15h. Hi haurà servei de 
ludoteca (1 euro per infant), que 
s’ha de reservar a través del cor-
reu fampamir@gmail.com. 
En el marc de l’Empa, l’escola 
Turó va acollir el dia 11 una xer-
rada a càrrec de la mediadora i 
mestra Alba Castellví, qui va do-
nar eines per educar sense cridar. 
“Els infants no aprenen del 
que diem sinó del que fem”, va 
comentar, qui també va remar-
car que les ordres “han de ser 
poques i clares”.

Xerrada a La 
Salle sobre l’ús 
d’Internet i les 
xarxes socials

Sílvia Alquézar | Redacció
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Eradicar i actuar en cas de bulliyng 
per homofòbia i transfòbia i ga-
rantir els drets de tothom a viure 
en igualtat de dret i en la diversi-
tat afectiva són els principals ob-
jectius de la moció que va apro-
var el Ple de gener, consensuada 
per tots els grups municipals. “El 
respecte a la diferència és un 
pilar de les societats democrà-
tiques i no s’ha d’acceptar cap 
tipus d’agressió verbal, física 
o psíquica en l’àmbit laboral, 
educatiu, familiar o urbà sense 
una resposta legal”, va indicar la 
regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA-E). 

Els acords. El document insta la 
Generalitat a implementar la llei 
aprovada al 2014 per garantir 
els drets de lesbianes, gais, trans-
gèneres, bisexuals i intersexuals 
(LGTBI) per eradicar la trans-
fòbia, la bifòbia i l’homofòbia. 
Així mateix, la moció exigeix a 
l’administració autonòmica elabo-
rar els protocols necessaris per 

eradicar i actuar en cas de bully-
ing. El text expressa el reconeix-
ement del dret que tenen totes 
les persones de viure en igualtat 
de drets, la necessitat de posar 
al servei de la ciutadania tots 
els serveis municipals que calgui 
per ajudar aquells que pateixen 
o poden patir assetjament es-
colar per aquests motius i insta 
l’Ajuntament a signar un con-
veni amb l’Observatori contra 

l’Homofòbia. L’acord determina 
que el consistori col·laborarà 
amb l’Observatori per promocio-
nar el servei que aquest ofereix 
fent difusió als seus canals de co-
municació, als centres educatius 
i als equipaments municipals. 
L’Ajuntament, que farà un segui-
ment de les denúncies que puguin 
arribar a través de la Regidoria 
de Polítiques d’Igualtat, també 
es compromet a col·laborar amb 
els instituts locals en la realització 
d’activitats educatives adreçades 
a l’alumnat. 
Un dels altres punts del conveni 
és que en les diferents campa-
nyes o esdeveniments municipals 
on surten imatges gràfi ques de 
parelles, també es facin visible les 
de gais o lesbianes. El debat va 
ser seguit per Eugeni Rodríguez, 
president de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, qui va afi rmar que 
aquest treballarà “perquè no es 
donin al municipi situacions 
d’impunitat amb actes relacio-
nats amb l’assetjament escolar 
per qüestió de gènere”.

Rafa Jiménez | Montcada

MOCIONS DEL PLE DE GENER

Eugeni Rodríguez va intervenir al Ple de gener
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L’Ajuntament col·laborarà amb 
l’Observatori contra l’Homofòbia
La moció, que reconeix el dret a la llibertat sexual, va ser acordada per tots els grups

Acord per fer un protocol 
contra la transfòbia i 
l’assetjament escolar 

L’Ajuntament ha acordat treba-
llar en l’elaboració d’un proto-
col educatiu contra la transfò-
bia i l’assetjament escolar per 
identitat de gènere. Aquest 
és un dels acords recollits a la 
moció que va presentar al Ple 
de gener el grup municipal de 
C’s, “un punt de partida per-
què s’elabori un protocol en 
el marc del Consell Escolar 
Municipal”, va assenyalar el 
seu portaveu, David Gerbolés, 
qui va demanar prendre mesu-
res perquè no es torni a repetir 
la història d’un jove de Rubí 
que es va treure la vida després 
de patir assetjament escolar per 
motius d’identitat de gènere. 
La moció  va comptar amb el 
suport del PSC, C’s, CiU i el PP 
i l’abstenció de la CUP. L’equip 
de govern (ICV-EUiA-E, ERC 
i Círculo) va votar a favor dels 
dos primers punts que insten la 
Generalitat a desenvolupar un 

protocol i implementar la llei 
aprovada pel Parlament, però 
es va abstenir en l’apartat que 
fa referència a la proposta de 
document contra la transfòbia i 
l’assetjament escolar en aquest 
sentit. “Compartim la necessi-
tat de tenir un protocol, però 
creiem que l’han d’elaborar 
els especialistes”, va dir la re-
gidora de Polítiques d’Igualtat, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA-E).

Sílvia Alquézar | Montcada

El document es va debatre a proposta de Ciutadans

El portaveu de C’s, David Gerbolés

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ



132a quinzena | Febrer 2016 Societat

> Premis del concurs ‘Els Drets dels Infants’

L’Espai Kursaal va acollir el 2 de febrer el lliurament de premis del 
concurs de dibuix ‘Els Drets dels Infants’, organitzat per la Regidoria 
de Ciutadania. El certamen va comptar amb la participació d’uns 200 
alumnes de 3r i 4t de les escoles El Turó, Font Freda i Reixac. Els pre-
miats van ser Judith Hernández i Noemí Bravo, del Font Freda; Joël 
Pérez i Walid Ezzouaoui, del Turó; i Meriam Zoubai, Toni Martín, Diego 
Cedeño, Alan Sinobas, Zaira Gil i Santiago Crespín, del Reixac. A la 
foto, els premiats amb les autoritats municipals | SA
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> El Font Freda ‘planta un arbre al cor dels infants’
L’escola Font Fre-
da s’ha adherit a la 
campanya ‘Planta un 
arbre en el cor d’un 
infant’, impulsada per 
l’associació La Forest. 
Gràcies a la iniciati-
va, cada classe ha 
plantat un fruiter al 
pati de l’escola, amb 
el compromís de cui-
dar-lo perquè creixi i 
doni fruits. L’activitat 
s’inclou dins les accions que està duent el centre amb l’objectiu d’arri-
bar a ser Escola Verda. En el marc d’aquest projecte, els alumnes del 
cicle mitjà han apadrinat quatre tortugues del Centre de Recupració 
d’Animals Marítims | SA

> La Salle obté dos premis a la ‘Lego League’
Dos equips d’alumnes de tecnologia de 4t d’ESO de La Salle han obtin-
gut un premi a la fase classifi catòria de la First Lego League disputada 
el 13 de febrer a l’Escola d’Enginyeria de l’UAB. El conjunt Get Rekt-
cycled va guanyar el guardó al millor disseny de robot i l’equip Sillicon 
Rubish va vèncer en emprenedoria. A la competició, també van pren-
dre part un altre equip de La Salle i un de Fedac Montcada. A la foto, 
els tres equips de La Salle | SA 
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> L’escola Mitja Costa visita ‘El Caliu’
Els alumnes de 1r i 2n 
de l’escola Mitja Costa, a 
Terra Nostra, van visitar 
el 15 de febrer el men-
jador social ‘El Caliu’ per 
conèixer de primera mà la 
iniciativa solidària. Els in-
fants explicaran el projec-
te a la resta de companys 
de l’escola amb l’objectiu 
d’organitzar una recollida 
d’aliments al centre per al 
menjador social | SA 

Teatre infantil a l’Auditori 
amb caràcter solidari

COOPERACIÓ

L’Associació Comsoc representarà 
el 21 de febrer (12h) a l’Auditori 
l’espectacle infantil ‘Cooperem o 
competim?’, una història amb can-
çons i jocs que fan viure els valors 
cooperatius a l’espectador. L’obra, 
organitzada per les regidories de 
Cultura i Patrimoni i Ciutada-
nia, té un caràcter solidari, ja que 
la recaptació es destinarà a l’ong 
Somriures de Bombay, que pro-
mou l’escolarització d’infants de 
0 a 6 anys dels barris més pobres 
d’aquesta ciutat índia. 

Objectius. El projecte promou la 
importància d’assistir a l’escola des 
de ben petit, no només per garantir 
un bon nivell de coneixement i de-
senvolupament dels menors, sinó 
també perquè les famílies valorin 
més l’educació que el fet de treballar 
per unes poques rúpies. Un altre el-
ement clau de la iniciativa és cuidar 
la salut i la nutrició dels infants amb 
activitats on també s’impliquen els 
pares i les mares. L’ong Somriures 
de Bombay ha posat en marxa 

23 escoles bressol, anomenades 
baldawis, on hi ha escolaritzats 
prop d’un miler d’infants, als quals 
també se’ls garanteix un àpat al 
dia. Les entrades ja es poden com-
prar al preu de 4 euros a l’Auditori. 
També es poden adquirir a través 
del portal www.mirteatres.cat.  “Us 
animem a col·laborar i venir a 
veure l’espectacle perquè es pos-
en en valor temes tan importants 
com la cultura, la solidaritat i 
l’educació”, ha comentat l’edil de 
Cultura i Patrimoni i Ciutadania, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA-E). 

Sílvia Alquézar | Montcada

La recaptació es destinarà a l’ong Somriures de Bombay

L’espectacle es representarà el 21 de febrer
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La Regidoria de Serveis Socials 
i Polítiques d’Inclusió ha animat 
la ciutadania a donar la seva opi-
nió sobre els serveis que hi ha al 
municipi per a les persones amb 
discapacitat amb una enquesta 
que es pot trobar al web muni-
cipal montcada.cat. “Volem saber 
quines carències hi ha en l’àm-
bit de la diversitat funcional, 
sensorial i/o intel·lectiual i qui-
nes propostes de millora re-
comanarien”, ha manifestat la 
regidora responsable del depar-
tament, Mar Sempere (Círculo 
Montcada). 
Aquest formulari s’ha enviat ja 
a als membres de la taula secto-
rial de persones amb discapaci-
tat de Montcada i Reixac, però 
el consistori ha volgut ampliar 
l’enquesta a tota la ciutadania. 
La data límit per fer l’enquesta 
és el 22 de febrer.  Les aportaci-
ons s’inclouran al Pla Local d’In-
clusió Social que es començarà 
a treballar aquest any. “Farem 
que Montcada i Reixac sigui 
una ciutat inclusiva”, ha indi-
cat l’edil. 

Enquesta sobre 
els serveis 
adreçats als 
discapacitats
Sílvia Alquézar | Redacció
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anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474
ae: som@laveu.cat

Me ofrezco. Para trabajar como vigi-
lante de seguridad, jardinero o pintor. 
Tel. 692 560 296.
Lloguer. Local al carrer Major, 8. Preu 
econòmic. Tel 935 642 675 / 638 
166 910 / 675 939 831.
Classes. Particulars i a domicili de 
ioga Montserrat 685 865 116 (pro-
moció, 10 euros l’hora).
Classes. Professora amb experiència 
ofereix classes de repàs d’anglès na-
diu. Tel. 667 516 603.
Peluquera. Con experiencia se ofre-
ce a  domicilio para peinar personas 
de ambos sexos. Precios económi-
cos. Tel. 616 314 348 (Myriam).
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Pla de Reixac sin caza
El 7 de febrero fi nalizó la tempora-
da de caza menor en Cataluña, una 
excelente noticia para todos los que 
disfrutamos paseando o haciendo 
deporte en Rocamora-Polvorines, 
relajados y sin sobresaltos. A falta 
de una última batida por todo el pe-
rímetro del coto para localizar més 
cartuchos, podemos hacer un primer 
balance confi rmando lo que ya sos-
pechábamos, que el 90% de los 700 
cartuchos que hemos retirado del 
monte se concentran en una reducida 
zona llena de madrigueras de conejos 
que linda con el Torrent de Rocamo-
ra. Pero es curioso constatar que el 
90% de las botellas, latas, envases e 
incluso neumáticos que hemos reti-
rado del coto se concentran también 
en esa zona, por lo que parece más 
que evidente que ambos temas están 
relacionados, máxime si tenemos en 
cuenta que durante los 6 meses de 
actividad cinegética allí no sube casi 
nadie salvo cazadores. Los vecinos 

esperamos que el Ayuntamien to de 
Montcada tome nota de todo esto y, 
de aquí a septiembre, cuando empi-
ece la nueva temporada de caza en-
cuentre el consenso que le faltó hace 
unos meses y lo cierre defi nitivamen-
te. Queremos protección y respeto 
para este espacio natural.

D.Z
Salvem el Pla de Reixac-

Rocamora-Polvorines

Arbres als carrers
És molt més bonic un carrer amb 
arbres que sense. Els arbres ens do-
nen ombra a l’estiu i dissimulen, fi ns 
a cert punt, el mal gust de les faça-
nes de molts edifi cis. Els arbres i la 
vegetació en general contribueixen a 
l’equilibri ecològic i mediambiental i, 
per tant, cal preservar-los, defensar-
los i plantar-ne quants més millor. 
M’apunto a qualsevol iniciativa que 
preservi els arbres i les plantes, tant 
al bosc com als carrers i les places. 
Per això no entenc que en els dar-

rers mesos hagin tallat tres arbres de 
la Carretera Vella i sense previsió de 
plantar-ne d’altres, ja que el lloc que 
ocupava un d’ells ha estat tapat amb 
ciment i enrajolat. I el forat dels altres 
dos, cobert de terra. Demano a qui 
correspongui, que es tornin a plantar 
arbres allà on n’hi havia. Entenc que 
poguessin estar malats o que potser 
pel seu estat eren un perill , però no 
puc acceptar que no els substitueixin. 
Igual que demano per al meu carrer, 
també ho faig per a d’altres llocs, so-
bretot per al carrer Major, que hauria 
de ser el més emblemàtic de Montca-
da. Encara recordo els magnífi cs pla-
taners que ens van arrabassar a fi nals 
dels anys 60. Uns arbres que eren un 
goig per tota la gent que hi passejava. 
A més, aquesta seria una manera de 
recuperar aquest carrer, ja que entre 
l’eliminació de l’arbrat, la conversió 
en zona exclusiva per a vianants als 
anys 80 –que va matar el comerç– i 
el tancament dels dos cinemes que 
hi havia, entre d’altres coses, van 

convertir-lo en un carrer trist i solitari, 
quan hauria de ser el vial central del 
poble, el de més ambient i el més bo-
nic de Montcada.
  Josep Capella

Montcada 

L’esperit de Carnaval
Vull felicitar els grups que han partici-
pat a la Rua pel gran espectacle que 
ens van oferir el dia 6 de febrer, però 
també vull reivindicar un altre model 
de carnaval que trobo a faltar, el car-
naval transgressor i estrafolari, sense 
plomes, ni brillantons ni disfresses en 
sèrie, sinó amb un esperit de provo-
cació, sàtira i humor –elements que 
només conserven algunes compar-
ses. La majoria aposta pel glamour i 
la fastuo sitat que a mi ja em cansen.

L. S.
  Can Cuiàs

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Esport i violència
Passejar-se per qualsevol equi-
pament esportiu en un dia de 
partit pot arribar a esdevenir 
una experiència desagradable 
per l’actitud d’alguns espec-
tadors, habitualment familiars 
dels jugadors. Insults a l’àrbi-
tre, menyspreu als adversaris, 
que sovint són joves o nens, o 
enfrontaments amb els afi cio-
nats contraris són comporta-
ments poc apropiats però, ma-
lauradament, força habituals 
als estadis i pavellons. 
La Federació Catalana de Fut-
bol ha impulsat la campanya 
‘Zero insults a la grada’ que 
autoritza l’àrbitre a aturar o 
suspendre un partit si escolta 
insults o veu comportaments 
inadequats a les grades. De 
moment, s’estan aplicant pro-
ves pilot, però clubs, jugadors 
i àrbitres han rebut amb sa-
tisfacció aquesta campanya 
que, tot i que difícilment aca-
barà amb les males formes, 
permetrà que els violents de 
paraula i de gest quedin re-
tratats i aïllats de la resta dels 
espectadors que sí tenen una 
actitud correcta.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 4 de març
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KBARRET
De la companyia Filagarsa

21 DE FEBRER, 18H
LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO

20 l dissabte
Concerts. III Mostra Musical Montcada i 

Reixac. Hora: 12h. Lloc: Cafè Colon de 

l’Abi (veure pàgina 17). Organitza: Unió 

Musical Montcada (UMM).

21 l diumenge
Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 

Lloc: Casa de les Aigües. Preu: 5 euros. 

Organitza: Museu Municipal. 

Teatre. ‘Cooperem o competim’, de l’As-

sociació Comsoc. Hora: 12h. Lloc: Audi-

tori Municipal. Preu: 4 euros. Organitza: 

Regidoria de Cooperació i Solidaritat.

Gastronomia. III Cauçotada de l’Agru-

pament Escolta El Turó. Hora: 13h. 

Lloc: Hotel d’Entitats de Can Sant Joan 

(c.Viver, sn)

Teatre. ‘Kbarret’, de la companyia Fila-

garsa. Hora: 18h. Lloc: La Unió. Preu: 

10 euros adults/ 5 euros nens.

Teatre. ‘Familia & Cía’, del grup Sayuc. 

Hora: 19h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs. 

Gratuït.

27 l dissabte
Teatre. ‘Milim’, de la companyia Milim 
Teatre. Hora: 18h. Lloc: Kursaal. Preu: 
4 euros (espectacle recomanat a partir 
de 5 anys).

28 l diumenge
Sortida. Itinerari guiat per conèixer la 
fl ora del Turó. Hora: 10h. Lloc: Accés al 
camí de la font de la Mitja Costa (Ter-
ra Nostra). Organitza: Associació per a 
la Conservació de l’Entorn i la Recerca 
(Acer). Inscripcions: activitats@acer-
associacio.org.

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les 
Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal.

Teatre. ‘André i Dorine’, de Kulunka Tea-
tro. Hora: 18h. Lloc: Teatre Municipal. 
Preu: 10 euros anticipada/12 a taquilla.

1 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Massa soroll’, de 
Josep Valera. Hora: 19.30h. Lloc: Espai 
Cultural Kursaal.

3 l dijous
Xerrada. Ús segur d’Internet i les xarxes 
socials. Hora: 17.30h. Lloc: Escola La 
Salle Montcada. Organitza: Escola de 
Mares i Pares de la Fampa.

Presentació. Dels resultats de la campa-
nya d’excavacions al jaciment ibèric Les 
Maleses i del número 16 de la revista 
‘Monte Catano’. Hora: 19h. Lloc: Sala 
Institucional de la Casa de la Vila. 

5 l dissabte
Teatre. ‘Wasted’, de la Cia. Íntims Pro-
duccions. Hora: 21h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 8 euros anticipada/10 a taquilla.

7 l dilluns
Solidaritat. Donacions de sang. Hora: 
De 9 a 20h. Lloc: Casa de la Vila. 

10 l dijous
Homenatge. A les víctimes de les vies 
del tren. Lloc: Cruïlla del soterrament 
(Bogatell/Colon). Hora: 18.30h. 

EXPOSICIÓ
CARNAVAL 2016
Afotmir
Fins al 5 de març

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 Farmàcies

19 20 21

26 27 2823 24 2522
J.Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasRecasens

M.Guix

R.Miró El Punt RecasensM.Guix

2 43

R.Miró R.Miró

5 6

febrer/març

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

29 1
V.Nieto J.Relat J.Relat

sala 
principal

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

TEATRE FAMILIAR
COOPEREM O COMPETIM?
Associació Comsoc
21 de febrer, 12h

21 DE FEBRER, 19H
CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

FAMILIA & CÍA
Grup de teatre Sayuc

TEATRE FAMILIAR
MILIM
27 de febrer, 18h
Sala Joan Dalmau

EXPOSICIÓ
CARTELLS TEATRALS 
MODERNISTES
Fins al 6 de març

EXPOSICIÓ
MASSA SOROLL
de Josep Valera

1 de març, 19.30h
Sala Sebastià Heredia
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CARNAVAL EN IMATGES
Repàs a les comparses que van 
prendre part a la Rua 2016

La companyia basca Kulunka 
Tea tro portarà al Teatre Munici-
pal el 28 de febrer ‘André i Dori-
ne’ (18h), un espectacle basat en 
el teatre del gest en què la màs-
cara actua com a pont cap a una 
poètica visual. L’obra refl exiona 
sobre l’Alzhèi mer, una malaltia 
que afecta més de 650.000 per-
sones a l’Estat espanyol. El guió 
narra la història d’una parella 
gran que ha caigut en la desídia 
provocada per la rutina. L’apari-
ció de la malaltia trenca la mono-
tonia i obliga els ancians a recor-
dar qui han estat per no oblidar 
qui són. L’obra compta amb els 
actors José Dault, Garbiñe In-
sausti i Edu Cárcamo, que inter-
preten més d’una quinzena de 
personatges sense pronunciar  ni 
una paraula durant els 80 minuts 
que dura l’espectacle, fet que no 
impedeix al públic gaudir d’una 
història plena de tendresa, amb 
moments de gran intensitat emo-
tiva i tocs d’humor.

Trajectòria. El muntatge arriba a 
Montcada després de 4 anys de 
gira arreu del món –ha fet dues 
temporades a la Xina– i avalat 
per la crítica que la considera una 
“obra mestra sobre l’amor i la 
superació”. Els tiquets es poden 
comprar anticipadament al preu 
de 10 euros a www.mirteatres.cat i 
a l’Auditori Municipal.

Laura Grau | Redacció

‘André i Dorine’ narra una història 
sobre l’Alzhèimer sense paraules
L’espectacle, basat en el teatre del gest i les màscares, es representarà el 28 de febrer al Teatre Municipal

PROPOSTES TEATRALS

Divinas porta a 
l’Espai Kursaal 
el musical 
infantil ‘Milim’

La companyia Filagarsa, de Mo-
lins de Rei, representarà l’espec-
tacle musical ‘Kbarret’ el 21 de 
febrer al teatre de La Unió de Mas 
Rampinyo (18h). L’obra forma 
part de la cinquena temporada de 
l’Espai A, un circuit d’arts escèni-
ques no professional en què par-
ticipen entitats i ateneus d’arreu 
de Catalunya. ‘Kbarret’ està ambi-
entada en un local de varietés on 
un elenc de sis artistes dóna vida 
a personatges com la propietària 
Madame Kiss, el mestre de ceri-
mònies Eros, la Glamourosa Rubí, 
la seductora Gata Maula, Sinatra 
i La Trepa. Tots ells representen 
cada nit la història de Rokie Hurt, 
amb passions, crims, enganys 

i jazz. Les entrades ja es poden 
comprar al web www.espaia.cat o 
a la secretaria de La Unió els dies 

laborables a la tarda. El preu és 
de 10 euros per als adults i 5 per 
als infants | LG

El Kursaal acollirà el 27 de fe-
brer a les 18h ‘Milim’, la segona 
producció infantil de la com-
panyia Divinas –la primera va 
ser al 2004 amb ‘Tapgea’, el 
seu debut com a grup teatral. 
L’obra, escrita i dirigida per Ma-
rilia Samper, narra la història de 
dues bessones des del seu neixe-
ment. Mentre una creix i es con-
verteix en dona, l’altra deixa de 
créixer per seguir sent sempre 
una nena. L’obra, amb música 
de piano en directe i números 
de claqué, la protagonitzen les 
germanes Marta i Carla Móra, 
dues de les components de Divi-
nas. L’actriu montcadenca Irene 
Ruiz  s’ha dedicat a l’escenogra-
fi a, el vestuari i els arranjaments 
vocals. Amb una durada de 50 
minuts, el muntatge s’adreça al 
públic a partir dels cinc anys i 
refl exiona sobre la importància 
dels mons imaginaris i la rela-
ció entre els adults i els infants. 
‘Milim’ es va estrenar el passat 
12 d’abril a Arenys de Mar i la 
de Montcada serà la desena re-
presentació | LG

El grup Filagarsa representarà ‘Kbarret’ a La Unió

Els actors de Kulunka Teatro interpreten més de quinze personatges sense pronunciar ni una paraula, només amb el gest i les màscares
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Marta i Carla Móra, les protagonistes de ‘Milim’
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El programa proposa un vermut acústic, de 12 a 15h, amb les 
actuacions de Manigua Flamenco, Javi Navarro i Carlota Pagès. 
L’entrada matinal és gratuïta. A partir de les 18h, s’oferirà un be-
renar elèctric –l’entrada costa 5 euros– amb la música en directe 
de The Alls Secs –a la imatge de la dreta–, Desenfreno, La Tara i 
Sonetokao. Al fi nal dels concerts, hi haurà una selecció musical 
a càrrec del punxadiscos Roc’A’Foc. “És una bona oportunitat 
per escoltar música en directe i conèixer la gran diversitat de 
grups i propostes que existeix al municipi”, ha explica Rafa 
Ruiz, de la Unió Musical Montcada (UMM), un col·lectiu que 
treballa per posar en contacte grups i persones del municipi 
que es dediquen a la música. Va debutar al 2002 amb el festival 
de música electrònica Montcada Mig Tempo al parc de les Ai-
gües i d’aleshores ençà ha promogut diferents iniciatives com el 
festival Montcada Sona. “Estem preparant noves activitats per 
crear sinèrgies entre els grups locals”, ha anunciat Ruiz | LR 

El grup amplia el nombre dels 
seus components temporalment i 
passa de 7 a 14 músics per for-
mar La Gran Pegatina amb motiu 
del seu 13è aniversari dalt dels es-
cenaris. Les noves incorporacions 
són Maribel ‘La Canija’ (veu), Pipo 
Ti (veu), Tuli (saxo), Marcos Crespo 
(trombó), Victor Guadiana (violí), 
Miki Florensa (guitarra elèctrica) 
i Thibault Chenard (videojockey). 
L’estrena de La Gran Pegatina serà 
el 29 d’abril al festival Viñarock de 
Villarrobledo, a Albacete. Aquest 
concert donarà el tret de sortida a 
una gira d’abast europeu que fi na-
litzarà a l’octubre | LG 

El col·lectiu geganter de Mont-
cada i Reixac ha fet una crida 
entre la ciutadania que estima 
les tradicions  i les festes popu-
lars perquè formi part de la colla. 
Actualment el grup consta de 15 
persones que fan anar de festa els 
tres gegants –la reina Elisenda, el 
comte Guillem de Montcada i el rei 
Susa– i els sis capgrossos que són 
propietat de l’Ajuntament . “Hi ha 
molta feina a fer, no només por-
tant les fi gures, sinó també fent 
de guia dels portadors o acompa-
nyant la cercavila amb música”, 
ha explicat el vicepresident i cap 
de colla, Josep Martínez, qui ja 
ha iniciat converses amb la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni per 
valorar la possibilitat de construir 
uns gegants nous amb la mateixa 
fesomia que els antics, però més 

moderns i fàcils de portar. “Els ac-
tuals estan força deteriorats i són 
molt pesants”, ha afegit el cap de 
colla, qui confi a poder engrandir-
la properament amb dos gegants 
construïts per veïns de Terra Nos-
tra que han estat un temps fora de 
circulació. Un altre dels objectius 
és tenir presència a les festes ma-
jors de tots els barris. “Fins ara 
han comptat amb nosaltres les 
AV de Can Sant Joan, Font Pu-
denta i Terra Nostra, però volem 
oferir la nostra col·laboració a la 
resta”, ha dit el vicepresident. La 
junta que presideix Marta Froilán 
des de 2014 es planteja com a 
repte de futur que Montcada sigui 
la seu de la fi ra del Món Geganter 
o bé la Trobada Gegantera del Va-
llès del 2018, any en què l’entitat 
complirà 25 anys d’existència | LG 

La Pegatina iniciarà una 
gira com a big band

Mor l’empresari 
i escultor Manel Lahoz 
a l’edat de 91 anys

L’escultor Manel Lahoz va morir el 
31 de gener, a l’edat de 91 anys, 
arran de les complicacions d’un 
postoperatori.  Enginyer industrial 
de professió, Lahoz va compagi-
nar durant més de quaranta anys 
la seva feina d’empresari –com a 
responsable de Construcciones 
Mecánicas Lahoz– amb la passió 
per les diferents formes d’art, es-
pecialment l’escultura, però tam-
bé la pintura, la fotografi a, el cine-
ma amateur i l’escriptura. Va estar 
vinculat amb associacions com 
els Amics de Reixac i la Fundació 
Cultural Montcada, de la qual va 
ser soci fundador, i va rebre part 
de la seva formació escultòrica 
a l’Escola de Talla i Escultura de 
Luis Barbosa. El funeral va tenir 
lloc l’1 de febrer a l’Església de 
Santa Engràcia, amb la presència 
de familiars, amics i autoritats | LG

MÚSICA
La III Mostra Musical de Montcada 
tindrà lloc el 20 de febrer al Cafè Colon

EXPOSICIÓ
L’Auditori Municipal acull reproduccions de cartells 
teatrals modernistes de l’Institut del Teatre
Fins al 6 de març es pot visitar una selecció de reproduccions d’obres 
del Museu de les Arts Escèniques (MAE) i de l’Institut del Teatre. Les 
obres refl ecteixen 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, destaquen au-
tors com Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Adrià Gual i Josep Triadó. La 
inau guració va tenir lloc el 2 de febrer amb la presència de la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez (ICV-EUiA-E), i el responsable 
de l’Aula de Teatre, Climent Sensada | LG 

SANT JORDI
El 26 de febrer és l’últim dia per presentar treballs 
al concurs de les biblioteques ‘Guanya’t un punt’ 
El concurs de punts de llibre ‘Guanya’t un punt’ arriba aquest 2016 a la 
seva 25a edició i el termini de presentació de treballs ja s’ha posat en mar-
xa. El certamen l’organitzen la Regidoria de Cultura i Patrimoni i les biblio-
teques Elisenda  i Can Sant Joan. Es fa una única convocatòria a la qual 
podran participar infants i joves nascuts entre els anys 2000 i 2012, que 
visquin o estiguin escolaritzats a Montcada i Reixac. En funció de l’edat 
dels participants, s’estableixen cinc categories. Els treballs, només un per 
infant o jove, es poden presentar a les biblioteques fi ns al 26 de febrer. 
Darrera del punt de llibre s’ha d’enganxar una etiqueta amb les dades per-
sonals (nom i cognom, any de naixement i edat en el moment d’elaborar el 
punt de llibre), telèfon i adreça | LG 
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TRADICIONS
La Colla Mitjana de Gegants i Capgrossos 
vol créixer i ser present a les festes de barri
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Més de 1.400 persones van desfi lar el 6 de febrer 
pels carrers del municipi amb motiu de la Rua de 
Carnaval 2016, encapçalada pel Rei Carnestol-
tes i el grup Brincadeira. La principal novetat és 
que a l’exterior del pavelló Miquel Poblet, con-
vertit en sambòdrom, es va instal·lar una zona 
de descans per als participants i una pantalla ge-
gant perquè poguessin veure les exhibicions del 
seus companys de Rua.
Un any més les comparses locals van fer brillar 
el nom de Montcada i Reixac a l’exterior. El grup 
Endansa va obtenir el primer premi per la dis-
fressa del quinzè aniversari a la Rua de Mollet, 
mentre que va quedar segon al Carnaval de l’Alt 
Maresme –al qual va assistir l’alcaldessa Laura 
Campos. L’Associació Cultural Jym’s, amb la 
disfressa ‘Pink Cadillac’, va resultar doblement 
premiada a Sabadell, amb el primer trofeu com 
a comparsa i el segon per la carrossa. També es 
va endur el quart premi a la millor carrossa a 
la rua d’Olot. La crea ció ‘Hindi Sad Diamonds’, 
de LPA Carnaval, va guanyar el quart premi al 
Carnaval de l’Alt Maresme. La comparsa ‘Menp-
his’, de Cirqs Krnival, va obtenir el tercer premi 
al concurs de Sabadell i el vuitè a l’Alt Maresme. 
A Granollers van obtenir premis Els Increïbles, 
a la millor comparsa amb carrossa per ‘Pirates’, i 
April School of English, a la millor coreografi a. 
A Cervelló, la creació ‘Tierra de dragones’ de 
La Unió s’Engresca, va ser declarada la millor 
comparsa forana. 
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La Rua 2016, impressionant
CARNAVAL 

La Unió s’Engresca, de La Unió de Mas Rampinyo, va optar per una fantasia inspirada en els dracs titulada ‘Tierra de dragones’

El grup Thirteen Gold, de Terra Nostra, va triar l’Antàrtida com a tema de la disfressa i de la súper carrossa amb óssos polars

Cirqs Krnival va retre homenatge a l’estètica egípcia amb la comparsa ‘Menphis’La comparsa del quinzè aniversari de l’Associació de Carnaval Endansa

Els Increïbles van desfi lar vestits de pirates amb un gran vaixell, creació premiada a Granollers 

‘April’s Living a Celebration’, amb 250 participants, va celebrar el desè aniversari com a comparsa
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CARNAVAL Mira totes les fotos i el video a 

Grisdance Territori Musical va debutar a la Rua 2016 amb la disfressa ‘Mamma mia’

La comparsa LPA Carnaval, que lidera la dissenyadora Natalia Gil, va participar a la Rua amb la disfressa ‘Hindi Sad Diamonds’

La Salle Conecta va adaptar l’estil Rococó, amb grans perruques blanques i domini del blau

El grup No somos nadie, de Can Sant Joan, va disfressar-se de ramat d’ovelles, amb corral, pastor i gossos amb el títol ‘La maná’

L’Associació Cultural La Gralla va apostar per un look futurista i una nau de l’espai

La colla del barri va debutar a la Rua com ‘Les galetes Maria’

L’Associació d’Equatorians es va disfressar de vaquers

Un  grups de soldadets verds es va afegir a la Rua a l’alçada de l’Ajuntament 

Entre el públic, un personatge inquietant

La Favmir va fer una sàtira sobre la sanitat pública amb personatges del fi lm ‘Star Wars’
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FUTBOL
Modesto ‘Tato’ Sanchís posa el seu 
càrrec a disposició dels socis davant 
la mala situació del CD Montcada

ESPORT I CIVISME 

‘Zero insults a la grada’. Aquest és 
el nom de la campanya de la Fe-
deració Catalana de Futbol que 
pretén ser un protocol antiviolèn-
cia per eradicar els actes incívics 
que provenen dels espectadors 
que assisteixen als camps de fut-
bol i als pavellons de futbol sala 
de Catalunya. La gran novetat 
és que l’àrbitre tindrà la potestat 
d’aturar el partit fi ns a tres vegades 
i, fi ns i tot, suspendre’l si escolta 
insults o observa comportaments 
inadequats contra la seva fi gura, 
els jugadors o els afi cionats con-
traris. La prova pilot d’aquesta
campanya es va fer el 13 i 14 de 
febrer a la categoria aleví preferent 
de futbol, tot i que ja s’apliquen 
dues mesures a la resta: els equips 
i l’àrbitre surten al camp amb una 
pancarta amb el lema ‘Prou violèn-
cia al futbol’ i s’insta a què els juga-
dors se saludin al fi nal del partit. 
“Que s’insulti des de la graderia 
genera nerviosisme entre els ju-
gadors, que poden acabar repro-
duint comportaments violents 
sobre el terreny de joc. Aquesta és 
una mesura encertada per acon-
seguir que els afi cionats que no 
mostrin respecte acabin aïllats”, 
ha valorat el president de l’EF 
Montcada, Antoni Sánchez. El seu 
homòleg al CD Montcada, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, també veu la 
part positiva d’aquesta campanya, 
tot i que no amaga els seus dubtes: 

“Els àrbitres, com els jugadors, 
també s’equivoquen. Tot el que 
sigui afavorir la no violència i el 
respecte entre els afi cionats i els 
jugadors és positiu, però els clubs 
tenim les mans lligades per evi-
tar aquest tipus d’incidents”. Les 
proves pilot d’aquesta campanya 
s’aniran executant de forma pro-
gressiva a les altres categories del 
futbol formatiu: aleví masculí (20 
i 21 de febrer), F-7 femení (27 i 28 
de febrer), benjamí de Preferent i 
de Primera (5 i 6 de març), benja-
mí de Segona i Tercera (12 i 13 de 
març) i infantil de Divisió d’Honor 
i Preferent (19 i 20 de març).

Futbol sala. A Montcada i Rei-
xac, la prova pilot es va posar en 
pràctica el 13 de febrer durant el 
partit de Divisió d’Honor que 
l’aleví A de l’FS Montcada va 
disputar al pavelló Miquel Poblet 
contra l’Esparreguera. L’enfron-
tament, que va fi nalitzar amb 
victòria visitant per 4 a 5, es va
desenvolupar sense cap incident i 
el joc no es va haver d’aturar en 
cap moment. “L’àrbitre és la fi gu-
ra més fàcil de criticar. Els pares 
i mares haurien de ser conscients 
que hi ha límits que no es poden 
superar. Certs comportaments 
no són un bon exemple per als 
seus fi lls que, a més, es veuen 
perjudicats a l’hora de jugar”, 
opina Dani Merino, tècnic de l’aleví
A montcadenc. 

S’han aplicat les proves pilot que permeten que l’àrbitre aturi o suspengui un partit si observa comportaments inadequats a les grades
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Els jugadors del cadet A de l’EF Montcada i del CE Sabadell van sortir amb una pancarta que forma part de la campanya de la federació catalana 

La Federació Catalana de Futbol impulsa una 
campanya per eradicar els insults del públic

‘El futbol és l’esport on més es perden els valors’
Els valors que els pares i mares transmeten als seus 
fi lls són els que després es poden veure refl ectits en 
un terreny de joc. Aquesta és una de les conclusions 
a la que es va arribar durant la xerrada que el CD 
Montcada va organitzar el 4 de febrer a l’estadi de la 
Ferreria en col·laboració amb el gabinet Itaca, Cen-
tre de Psicologia i Psicopedagogia de la Infància i 
l’Adolescència. La conferència, sota el títol ‘Educació 
en valors’, s’emmarcava en el programa ‘Valors més 
enllà de l’esport’ que el club verd va iniciar al 2014. 
Montse León, Montse Vila i Maritza Cruz, d’Itaca, va 
impartir la conferència davant d’una cinquantena de 
persones, entre jugadors, familiars i entrenadors del 
club verd. “El futbol és l’esport on més es perden 
els valors i no podem demanar que els jugadors 
tinguin valors durant un partit si, des de casa, no 
s’han treballat abans”, va expressar León, qui tam-
bé va destacar que “els pares són els models i els 
nens aprenen per imitació el que veuen a casa”. 
Modesto Sanchís, president del CD Montcada, com-

parteix aquesta visió: “Els professors o els entrena-
dors han d’aportar el seu gra de sorra a l’hora de 
transmetre valors positius, però són els pares els 
que realment eduquen els seus fi lls”. Tolerància, 
cooperació, conciliació, diàleg, responsabilitat, em-
patia i saber resoldre positivament els confl ictes són 
els valors bàsics perquè pugui funcionar un equip de 
futbol. “Quan més s’entrena un jugador, més gols 
pot arribar a aconseguir. Els valors també s’han 
d’entrenar”, considera Montse Vila | RJ

Rafa Jiménez | Redacció
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El president del CD Montcada,  
Modesto ‘Tato’ Sanchís, posarà 
el seu càrrec a disposició dels 
socis durant l’assemblea que se 
celebrarà el 28 de febrer a la sala 
polivalent de l’estadi de la Ferre-
ria (10h). L’anunci es va fer ho-
res després d’una nova derrota 
del primer equip a casa contra 
l’At- Sant Pol (0-1) que el manté 
a l’última posició del grup 2n de 
2a Catalana, amb 15 punts. “No 
dimiteixo, però vull que el soci 
doni la seva opinió sobre la 
nostra gestió. Encara tinc dos 
anys de mandat, però tant de 
bo surti algun soci que vulgui 
agafar la direcció de l’equip 
perquè jo no posaré cap pro-
blema. Aquesta junta directiva 
ja no pot fer molt més del que 
està fent i creiem que tenim un 
equip per no estar patint per la 
permanència a Segona Cata-
lana”, ha expressat Sanchís, qui 
recorda que ja es podia preveure 
que la pèrdua fa dos anys de la 
subvenció de l’Ecoparc era “la 
mort per al club”. 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El seu futur es decidirà a l’assemblea que es farà el 28 de febrer a l’estadi de la Ferreria

Rafa Jiménez | Redacció

Modesto Sanchís posa el seu càrrec a 
disposició dels socis del CD Montcada

El lateral de la Unión ha debutat a Tercera amb el Cerdanyola

‘Estic entre dues aigües i 
espero ajudar els dos equips’

Álex Torres va néixer fa 22 anys a 
Barcelona i juga a l’UE Sant Joan-
Atlètic des de fa quatre temporades 
després d’haver-se format a l’UE 
Sant Andreu, la Damm i el CE 
Europa. La seva posició natural és 
la de lateral dret, però la seva poli-
valència va cridar l’atenció de Toni 
Carrillo, entrenador del CF Cer-
danyola que juga a Tercera Divisió 
i que té un acord de col·laboració 
amb la Unió. Torres va debutar el 
7 de febrer a la quarta categoria na-
cional al camp del Júpiter.

Com et vas trobar en el teu pri-
mer partit a Tercera Divisió? 
Al camp del Júpiter, vaig sortir una 
mica nerviós i vaig estar imprecís. 
Tot i això, les sensacions van ser 
positives. Em vaig trobar molt mi-
llor en el segon partit contra el FC 
Santfeliuenc, ja com a titular. 
Com es porta el fet de jugar en 
dos equips?
Com que sóc sots-23, puc tenir fi t-
xa dels dos clubs. Ara estic entre 
dues aigües i, segons les necessitas, 
jugaré en un equip o en l’altre. Es-
pero ajudar a què el FC Cerdanyo-

la assoleixi la permanència i a què 
la Unión guanyi la lliga o, almenys, 
jugui la promoció per pujar.
Ets una baixa sensible per a 
‘Pinti’ en un moment clau.
A ‘Pinti’ li estic molt agraït perquè 
sempre ha confi at en mi. Ell està 
content per mi i té bons jugadors 
per suplir-me sense problemes.
Quin és el teu objectiu?
Jugar en una categoria nacional és 
un salt qualitatiu i espero consoli-
dar-me a Tercera Divisió | RJ
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FIL DIRECTE AMB... ÁLEX TORRES (UE SANT JOAN)

Álex Torres ha cridat l’atenció del Cerdanyola
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El sènior femení de l’EF Mont-
cada ha fi nalitzat amb la seva 
mala ratxa de resultats i, després 
de vuit jornades sense guanyar, 
s’ha retrobat amb la victòria en 
els seus tres últims partits contra 
el FC Martinenc (1-4), el CE Fo-
gars de la Selva (3-1) i el Mercan-
til (3-2). En aquest últim enfronta-
ment, que es va ajornar en el seu 
dia, les ‘reds’ van demostrar  ca-
pacitat de reacció, remuntant en 
dues ocasions. L’EF Montcada 
puja així fi ns a la novena posició 
amb 27 punts i encara té un partit 
pendent contra el Soses | RJ

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Ha sumat nou punts consecutius i supera un sotrac de vuit jornades sense guanyar

El sènior femení de l’EF Montcada 
encadena tres victòries seguides

L’EF Montcada s’ha tornat a retrobar amb les victòries després d’una mala ratxa de resultats

Roser Bordas Alcolado (CH La Salle)
EL SELFIE

La capitana del sènior femení del club lassal·lià va néixer fa 27 anys 
anys a Barcelona i, actualment, viu a Palu-Solità i Plegamans. Sem-
pre ha estat molt vinculada al CH La Salle, club en el que juga des 
de fa gairebé dues dècades després d’haver passat per tots els seus 
equips del planter. Ara, és una de les referents del sènior femení que 
juga al grup B de Primera Catalana. “L’equip està realitzant una 
molt bona primera fase. Està molt concentrat i unit per aconseguir 
l’objectiu d’arribar al Top-4 i pujar de categoria”, diu Roser.
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El club inaugura una nova seu a Mas Duran
L’entitat verda va estrenar el 12 de febrer la seva nova seu social,
situada al primer pis del restaurant La Cuina de Mas Duran, al carrer
Sant Jordi, número 50. L’entitat ha avançat que aquest negoci, que 
també es va inaugurar el mateix dia, es convertirà en el patrocinador 
de tot el seu futbol formatiu per a la temporada 2016-17. L’acte va 
comptar amb la presència de nombrosos jugadors i entrenadors de 
l’entitat verda. El president, Modesto ‘Tato’ Sanchís, s’ha mostrat molt 
il·lusionat amb la nova seu “perquè ens permetrà millorar la gestió 
del club i l’atenció als equips i els afi cionats ja que ara a les instal-
lacions que disposem a l’estadi de la Ferreria estem limitats a l’ho-
rari de l’equipament municipal”. Per la seva banda, el propietari del 
nou restaurant, Andrés Cano, va destacar que l’acord de col·laboració 
serà benefi ciós per a ambdues parts | SA

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
L’UE Sant Joan-Atlètic s’ha reforçat amb Álvaro Gómez i 
Miguelito i segueix líder del grup 2n de Segona Catalana, tot i 
l’empat de l’última jornada al camp del Martinenc B (1-1). 

En futbol sala, el Broncesval torna a ser cuer després de perdre els 
dos útims partits contra la Peña Deportiva (1-3) i La Unión (6-1).

Més informació a 

És penúltim i ha perdut els sis últims partits que ha disputat

BÀSQUET. UB MIR

El GrupoUno CTC femení es 
manté amb un únic triomf

El sènior femení ocupa la penúltima posició

El sènior femení GrupoUno 
CTC de l’UB MIR no està 
tenint sort aquesta tempora-
da i, de moment, només ha 
pogut aconseguir una victò-
ria al grup 2n del Campionat 
Territorial de Tercera A.  Les 
montcadenques són penúlti-
mes i van aconseguir el seu 
únic triomf a la 9a jornada a 
la pista del CB Montmeló (40-
46). Des d’aquell dia, l’equip de 
Josep Maria Roig ha encadenat
sis derrotes seguides, l’última 
contra el CBF Cerdanyola B 
(41-56) | RJ
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.....Minut i resultat....................................

Derbi de futbol sala entre l’EF 
Montcada i l’AE Can Cuiàs
L’EF Montcada i l’AE Can Cuiàs es tornaran a 
enfrontar en un derbi que es disputarà el 28 
de febrer a la pista coberta de la Zona Espor-
tiva Centre (12.15h) en partit corresponent a 
la 15a jornada del grup 1r de Segona Catala-
na. L’equip vermell, que a la primera volta va 
guanyar a Can Cuiàs amb un contundent 0 a 
5, ocupa la cinquena posició amb 22 punts 
mentre que el seu rival és penúltim amb 3. 
Els de Can Cuiàs van aconseguir a l’última 
jornada la seva primera victòria després de 
12 derrotes seguides | RJ 

Bon rendiment del CTP 
Reixac A a la Padelcat
El CTP Reixac A ha acabat al pri-
mer lloc a la segona categoria de 
la IV Lliga Padelcat i puja a prime-
ra per disputar la propera fase. El 
conjunt està format per Chesco 
León, Jorge Comes, Xavier Farré, 
Salva Asbert, Sergio Gallardo, Álex 
Carrasco, Felipe López, Clemente 
López, Armand Tapia, Albert Ros, 
Dani Martínez i Daniel Navarro | RJ  

PÀDEL

Chesco León, en acció durant una de les eliminatòries
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El sènior A del CH La Salle ha pujat fi ns a la sisena po-
sició del grup D de la Primera Estatal després d’haver 
aconseguit tres victòries consecutives contra l’H. Sant 
Joan Despí (22-19), La Salle Bonanova (25-28) i el Sant 
Martí Adrianenc (23-22). Aquest últim triomf de prestigi 
contra el tercer classifi cat permet que els montcadencs 
sumin 23 punts i s’hagin situat a només cinc d’aquesta 
tercera posició | RJ

Montcada Aqua celebra el seu 12à aniversari
L’equipament ha organitzat diverses activitats socials i esportives per 
commemorar els seus 12 anys. Durant el Carnaval, es va convidar els 
usuaris a participar disfressats en les sessions dirigides i s’han presentat 
algunes novetats com la Salsa-Bachata i el Booty Dance-Twerk. També 
s’ha instal·lat un photocall perquè els usuaris es facin un selfi e a canvi 
d’un massatge de 15 minuts. Així mateix, l’Aqua també ha renovat al-
gunes màquines de la sala de fi tness i organitza una jornada per provar 
la natació sincronitzada, que es farà el 24 de febrer, de 18 a 20h | RJ 
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El CH La Salle encadena tres triomfs 
i s’apropa a la part alta de la taula

L’AEE M. Miró cau a les semis de la Copa Catalana
L’equip júnior de korfbal de l’AEE Montserrat Miró va arribar fi ns a les 
semifi nals a les eliminatòries prèvies de la Copa Catalana C de Tercera 
Divisió que es van disputar entre el 5 i el 7 de febrer a la Zona Espor-
tiva de La Mina, a Sant Adrià de Besòs. El conjunt de Pedro López va 
superar els quarts de fi nal contra el CK Mataró (23-6), però va perdre 
les semifi nals contra el Sant Llorenç CK (14-16). La fi nal entre el Sant 
Llorenç CK i el Club Korfbal Lleida Serveto es disputarà al juny | RJ

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
El sènior B de l’FS Montcada encadena set victòries 
seguides i és líder en solitari del grup 1r de 3a. 
En futbol, l’UD Santa María no perd des de fa cinc 
jornades al grup 8è de 4a Catalana i puja al setè lloc.

Més informació a 
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.....Viu l’Esport................

Es va penjar la medalla de plata al campionat de cros

ATLETISME

L’infantil Joan de la Torre, 
subcampió de Catalunya

L’infantil Joan de la Torre, atle-
ta de la Joventut Atlètica Mont-
cada, s’ha proclamat subcampió 
de Catalunya de Cros després 
d’acabar a la segona posició 
la prova que es va disputar el 

14 de febrer a Girona. L’atleta 
montcadenc, de 13 anys, va 
recórrer els tres quilòmetres 
en un temps de 9 minuts i 43 
segons. El guanyador va ser 
Fahd Kacemi (GEiEG) | RJ

Paula Orenes, jugadora mont-
cadenca de 17 anys del conjunt 
júnior de l’Snatt’s Femení Sant 
Adrià, va debutar el 6 de febrer 
amb el primer equip, que juga 
al grup B de la Lliga Femenina 
2, la segona màxima categoria 
del bàsquet femení nacional. 
Orenes, que ha guanyat els 
dos últims anys el Campionat 
de Catalunya júnior amb el 
seu club, va jugar 10 minuts 
contra el Club Bàsquet Alme-
ria i va aconseguir sis punts 
amb dos triples | RJ

La jugadora de l’Snatt’s Femení Sant Adrià té 17 anys

BÀSQUET

Paula Orenes debuta 
a la Lliga Femenina 2

Paula Orenes, amb l’Snatt’s Femení Sant Adrià
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La benjamina Sandra Luque també va assolir un tercer lloc

GIMNÀSTICA RÍTMICA. CG LA UNIÓ

Dos pòdiums per a la 
prebenjamina Sheila Rogel 

La prebenjamina Sheila Rogel, 
del Club Gimnàstic La Unió, 
va aconseguir el 31 de gener a 
Vilanova del Camí la segona 
posició al II Trofeu Carnaval. 
En aquesta mateixa competi-
ció, la seva companya Sandra 
Luque, que competeix a la 
categoria benjamí B, va pujar 
a la tercera posició del podi. 
Una setmana més tard, Rogel 
va acabar tercera al XI Trofeu 
de Rítmica Ciutat de les Roses-
Memorial Blanca Cano que es 
va disputar el 6 de febrer a 
Sant Feliu de Llobregat | RJ Sheila Rogel i Sandra Luque, a Vilanova

Marina Castro, nedadora del 
CN Sabadell, s’ha proclamat 
campiona d’Espanya de la cat-
egoria júnior 1 a la distància 
de 5.000 metres després de la 
victòria assolida el 13 de febrer al 
Campionat d’Espanya de llarga 
distància que es va disputar en 
piscina de 50 metres al Centre 
de Natació de Mataró. Castro, de 
17 anys, va fer un temps de 58 
minuts i 39 segons, marcant un 
nou rècord nacional. Amb aquest 
extraordinari registre, la montca-
denca es va quedar a pocs segons 
d’aconseguir plaça per disputar la 

Copa del Món d’Abu Dhabi, que 
classifi ca per als Jocs Olímpics de 
Rio de Janeiro. El proper gran 
objectiu de Marina és preparar el  
Campionat d’Espanya i assolir el 
bitllet per al Campionat d’Europa 
júnior que es disputarà durant al 
juliol a Hongria. Abans, també 
participarà a l’Open d’Espanya 
absolut que se celebrarà al mes 
de març a Sabadell. 

Comunitat autònomes. El cap de 
setmana del 6 i 7 de febrer, a 
Oviedo, Marina es va proclamar 
campiona d’Espanya amb la se-
lecció catalana.

NATACIÓ

Marina Castro es proclama campiona 
d’Espanya júnior 1 als 5.000 metres
La montcadenca suma un nou rècord nacional i es queda a les portes del preolímpic

Castro, amb la medalla guanyada a Mataró
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L’equip cadet B de l’Associació 
Esportiva Escolar Montserrat 
Miró s’ha proclamat campió 
de la primera edició del Trofeu 
Kids que la Federació Catalana 
de Korfbal va organitzar el 30 de 
gener a Castellbisbal. El cadet A 
del club també va participar en 
aquest torneig i ambdós, després 
de ser primers a les seves respec-
tives fases de grup i superar les 
semifi nals, es van enfrontar en 
una fi nal que va acabar amb 
victòria de l’equip B per 6 a 7 | RJ

KORFBAL

Els dos cadets de l’AEE Montserrat 
Miró juguen la fi nal del Trofeu Kids
L’equip B va derrotar l’A en la primera edició d’aquest torneig de la federació catalana
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L’infantil Joan de la Torre, a la segona posició del Campionat de Catalunya de Cros disputat a Girona
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Una desena de podis del Roller Can Cuiàs al Prat 
L’equip infantil del Roller Can Cuiàs va obtenir una desena de podis 
als Jocs Esportius Escolars de Patinatge que es van disputar al Prat 
de Llobregat el 30 de gener i el 7 i 14 de febrer. El club local va estar 
representat per 54 patinadors, 44 infantils i 10 sèniors-màsters. Van 
pujar al podi Isabela Vázquez (primera en Promoció A), Iván Roldán 
(primer en Promoció C), Alejandro Funes (segon en Promoció C), Ne-
rea León (segona en Promoció D), Natalia Antúnez (segona en Pro-
moció E), Pablo Roldán (tercer en Promoció C), Eloi Monfort (tercer en 
Promoció A), Mireia Téllez (tercera en Promoció B), Adrián Rodríguez 
(tercer en Promoció B) i Danny Molina (tercer en Promoció E) | RJ

Dos jugadors del planter del CFS 
Montcada han participat recent-
ment en entrenaments organit-
zats per la Federació Catalana 
de Futbol. Pau Moya va ser con-
vocat a una sessió de treball que 
la selecció prebenjamina va fer el 
14 de febrer a Esparreguera. El 
dia 15, Víctor Andrés va partici-
par en un entrenament que la se-
lecció sots-19 va fer a Cornellà de 
Llobregat. Allà va coincidir amb 
el montcadenc Sergio González 
(Catgas E. Santa Coloma) | RJ

Convocatòries 
amb seleccions 
catalanes

FUTBOL SALA

Rafa Jiménez | Redacció

Els dos equips cadets de l’AEE Montserrat Miró es van fotografi ar després de disputar la fi nal



Ilde Teruel
Entrenar la ment. Nascut a Ripollet fa 56 anys, Ildefons Teruel va arribar a Montcada i Reixac al 
1979. Des de jove va sentir una gran atracció per la muntanya, passió que va fer que s’interessés per 
l’atletisme per mantenir-se en forma durant la setmana. Al 1983, va entrar a la JAM i durant tot aquest 
temps mai ha deixat de fer esport, fet li ha permès aconseguir bons resultats a l’edat veterana a nivell 
català i nacional en competicions d’atletisme i triatló. President i director de l’escola de la JAM des de 
fa set anys, Ilde va fer un canvi radical a la seva vida quan va complir els 50. Va deixar una feina estable 
vinculada a la construcció i va decidir recuperar els estudis de psicologia que havia abandonat feia tres 
dècades. Ara, amb la seva llicenciatura a la butxaca, vol continuar formant-se per aplicar a l’entrena-
ment dels joves atletes noves tècniques que no se centrin tant en el rendiment com en la formació de 
persones perquè adquireixin hàbits saludables mitjançant l’esport.

“Competir és una part de 
l’esport, no pas la fi nalitat”

La seva vida va fer un canvi radical 
al 2007…
Treballava en el sector de la construc-
ció, en una cooperativa de maquinària 
d’obres públiques, i m’ensumava que 
la crisi m’afectaria. Feia temps que li 
donava voltes a canviar el meu estil 
de vida i vaig deixar la feina. 
I cap a on es va encaminar?
Des de jove, sempre he estat molt 
vinculat a l’esport. Sóc membre de 
la JAM des dels anys 80 i havia fet 
alguns cursos de monitor esportiu i 
de coaching. Vaig veure que em seria 
útil recuperar el estudis de la carrera 
de Psicologia.
Suposo que no va ser fàcil tornar a 
la universitat amb 51 anys, no?
Tenia por, però vaig rebre el suport de 
la meva família. La nostra ment ne-
cessita sentir seguretat, però s’ha de 
saber viure amb la incertesa perquè 
en aquesta vida no hi ha res segur.  
I va poder acabar la carrera?
Sí, gràcies a una beca. Em vaig espe-

cialitzar en Psicologia de la salut, dins 
de l’àrea de l’esport i l’activitat física. 
Lligat a la meva tasca com a presi-
dent i director de l’escola de la JAM, 
vaig veure que existia un camí inte-
ressant per promoure estils de vida 
saludables entre la població infantil, 
des de la vessant psico-educativa.   
Quina és la visió que proposa?
A l’esport infantil, els clubs enfoquen 
el seu treball cap al rendiment. S’ha 
de guanyar, sí o sí. Això és un error. 
És més important treballar la part de 
l’educació a través de l’esport. Quan 
entrenes un nen, no has d’oblidar que 
estàs formant una persona. Li has de 
transmetre uns valors i inocular-li 
la idea que fer esport és saludable. 
L’objectiu és treballar amb els joves 
la part lúdica de l’esport, que enten-
guin que és divertit i així mantindran 
aquesta visió quan siguin adults.  
I com es treballa això en un entre-
nament? 
Competir és una part de l’activitat es-

portiva, però no ha de ser la fi nalitat. 
L’objectiu no és guanyar una carrera, 
sinó gaudir de l’entrenament i de la 
competició, que també té un punt de 
socialització amb els companys i els 
rivals. Plantegem les sessions diàries 
com un joc, però això no vol dir que 
fem una ludoteca. Als nens que te-

nen un bon nivell, els oferim la possi-
bilitat de competir. A la resta, que són 
la majoria, els hi donem l’oportunitat 
de gaudir de l’esport i millorar perso-
nalment, a nivell físic i intern, amb un 
entrenament psicològic.
També s’ha d’entrenar la ment?
Molts psicòlegs s’interessen per la 

part del rendiment. Jo tinc una visió 
més global i aplico el que estic apre-
nent en un màster sobre tècniques 
de relaxació, meditació i consciència 
plena. A l’hora de treballar amb in-
fants, el gran repte és aconseguir que 
estiguin atents. Amb sessions setma-
nals de mitja hora, intentem que els 
atletes adolescents adquireixin cons-
ciència plena del que estan fent per 
gaudir de l’entrenament. Això també 
ajuda a gestionar les emocions, re-
duir l’estrès i superar els problemes 
d’ansietat que alguns tenen a l’hora 
de competir. Des que fem aquestes 
sessions, els infants estan més moti-
vats per entrenar. 
Quin és el seu objectiu?
Pot semblar utòpic, però el que vull 
és ajudar els joves en el seu creixe-
ment personal i que coneguin i des-
envolupin les seves habilitats a través 
de l’atletisme.
Com veu la moda del running?
La gent fa esport i això és positiu. Està 

molt bé, si ho vius des de la part del 
creixement i de la millora personal, 
però si només et quedes amb la com-
petició, t’equivoques perquè et perds 
una part important de l’activitat física 
entesa com a estil de vida saludable 
que proporciona felicitat.
Als seus 56 anys, té molta energia
Ara mateix, no em plantejo la meva 
jubilació. Vull fer el que m’agrada fi ns 
que em deixin. Com a responsable 
d’una activitat extraescolar d’atletisme 
a l’escola Mas Rampinyo i monitor de 
menjador al Reixac, entenc que una 
part de l’educació s’ha d’assumir des 
de fora perquè els professors i les 
famílies no arriben a tot.   
Com afrontarà el fi nal de la vida es-
portiva?
El cos té límits, però quan ja no pugui 
córrer, caminaré. No ho veuré com 
una pèrdua, sinó com una oportu-
nitat de gaudir de l’esport des d’una 
altra vessant, ja sigui com a organit-
zador o entrenador.

“Ara mateix, no em 
plantejo la meva 
jubilació. Vull fer el 
que m’agrada fi ns 
que em deixin”

psicòleg/monitor esportiu

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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