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L’Ajuntament es pren un any per 
decidir el futur del Pla de Reixac
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Els actes previstos per 
la Plataforma Tracte Just 
i l’Ajuntament es faran 
el 9 i 10 de març
PÀG. 5

Ada Colau assistirà 
a l’homenatge a les 
víctimes de les vies 

Cita anual pels drets 
del col·lectiu PÀG. 13

Una mà per a Mariam
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PLA DE REIXAC

L’Ajuntament no tramitarà cap actuació 
urbanística al sector durant un any
El Ple aprova estudiar un nou planejament urbanístic de l’espai i demanar a la Generalitat que el declari d’especial interès natural

Durant un any, l’Ajuntament no 
tramitarà cap actuació urbanística 
al Pla de Reixac –que abasta des 
de Mas Rampinyo fi ns a Ripollet, 
Santa Perpètua, Barberà i la Lla-
gosta– amb l’objectiu d’obrir un 
debat sobre el futur d’aquest espai 
i elaborar un nou planejament 
urbanístic. Així ho va aprovar 
per unanimitat el Ple municipal, 
reunit el passat 25 de febrer. El 
president de l’Àrea d’Urbanisme, 
Jordi Sánchez (ERC), va defensar 
els valors mediambientals i paisat-
gístics del Pla de 
Reixac i la seva 
posició estratègi-
ca a l’Àrea Me-
tropolitana, on 
queden molt po-
ques zones per 
desenvolupar. 
“Precisament 
per això volem disposar d’un 
any per debatre i obrir un pro-
cés participatiu sobre què volem 
fer en aquesta part del nostre 
territori”, va afegir Sánchez, va-
loració en què van coincidir els 
portaveus de l’oposició. 
El valor estratègic del Pla de Reixac 
fa que el seu nom surti periòdica-
ment a la premsa com a possible 
seu de projectes tan diversos com 
el casino Euro-
vegas o la ciutat 
esportiva de l’Es-
panyol, que fi nal-
ment no s’han fet 
realitat. L’última 
proposta és la 
d’un constructor 
que hi vol fer un 
campus universitari americà, pro-
jecte que va sortir a la llum poques 
hores abans del Ple però al qual el 
govern no hi dóna crèdit. “Res no 

es fa pensar que sigui rigorós ni 
viable”, va dir l’alcaldessa, l’ecoso-
cialista Laura Campos. 

Moció. En el mateix Ple de febrer, 
els tres partits del govern (ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo) i CiU 
–a l’oposició– van presentar una 
moció conjunta per instar la Gene-
ralitat a declarar el Pla de Reixac 
com a Paratge d’Especial Interès 
Natural (PEIN) i a deixar sense 
efecte l’Àrea Residencial Estratègi-
ca aprovada al 2008 –que preveia 
la construcció de prop de 2.000 

habitages, la mei-
tat de protecció 
ofi cial. El regidor 
de Medi Ambi-
ent, Sergi Martín 
(Círculo), va des-
tacar que el text 
és fruit d’un tre-
ball conjunt amb 

els municipis que limiten amb el 
sector: “Tots estem d’acord que 
aquest espai conserva impor-
tants elements d’interès natural 
que val la pena preservar”. En 
aquest sentit, el regidor de CiU, 
Dani Moly, va suggerir la creació 
d’una comissió intermunicipal 
“per tenir més força davant de 
la Generalitat en la reclamació 
de la qualifi cació de paratge 

natural”. El por-
taveu de la CUP, 
Gonzalo Garcia, 
considera que 
“cal començar 
processos parti-
cipatius per de-
fi nir els usos del 
Pla de Reixac i 

donar-lo a conèixer a la ciutada-
nia perquè se’l senti seu”. 
La moció va ser qüestionada pel 
PSC, que es va abstenir, quali-

fi cant d’“incoherència el fet de 
paralitzar els plans urbanístics 
al Pla de Reixac per estudiar 
la seva ordenació i, alhora, vo-
ler que sigui declarat Paratge 
d’Especial Interès Natural”, va 
dir el socialista Juan Parra. En el 
mateix sentit es va pronunciar el 
portaveu de C’s, David Gerbo-
lés, que va votar en contra de la 
moció: “No podem prendre de-

cisions sense conèixer l’estudi 
tècnic”. La portaveu del PP, Eva 
García –que es va abstenir–, va 
secundar l’opinió del PSC i C’s i 
va ser especialment crítica amb la 
part del text que insta la Genera-
litat a deixar sense efecte l’ARE: 
“Em sembla poc seriós propo-
sar, mitjançant una moció, que 
s’anul·li un projecte d’aquestes 
dimensions que, a més, va im-

pulsar ICV quan governava a 
la Generalitat”.
L’alcaldessa, va reconèixer que la 
seva formació inicialment va do-
nar suport a l’ARE, perquè preveia 
la regularització de Can Pomada i 
la construcció d’habitatges socials. 
“Al 2011, però, ja es va veure que 
no era viable i que no s’ajustava 
a les noves necessitats del muni-
cipi”, va puntualitzar l’edil.

Laura Grau | Montcada

PROPOSTA PARTICIPATIVA 
El govern vol obrir el debat sobre el futur 
del Pla de Reixac als grups municipals i 
també a la ciutadania 
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El Ple reclamarà a la Generalitat el deute pendent de 2,5 milions
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat demanar a la 
Generalitat que faci efectiu el deute de 2’5 mi-
lions d’euros que té pendent amb l’Ajuntament de 
Montcada per al fi nançament de diferents àmbits 
com les escoles bressol, les beques de menjador 
i altres programes com la Llei de Barris. L’acord, 
que es va debatre al Ple de febrer en forma de 
moció a proposta del PP, va comptar amb el suport 
de tots els grups municipals, a excepció d’ERC i la 
CUP, que es van abstenir. “Aquests impagaments, 
juntament amb les retallades en polítiques so-
cials per part de la Generalitat, han afectat molts 
dels serveis que ofereix l’Ajuntament”, va dir la 
regidora popular, Eva García, durant la presenta-
ció de la moció. En compliment d’un dels punts 
recollits al document, l’Ajuntament ha incorporat al 
portal municipal de transparència l’informe sobre 

el deute, amb un desglossament sobre les partides 
impagades. Les formacions van coincidir en el fet 
d’exigir al govern català els pagaments pendents, 
però van discrepar amb els arguments plantejats 
pel PP, a qui van recriminar que el document no 
fes cap referència al deute que el govern estatal té 
amb la Generalitat de Catalunya.

Altres mocios. Al Ple de febrer també es va aprovar 
una moció de la CUP en què Montcada es declara 
municipi lliure d’agrotòxics i herbicides com el glifo-
sat, utilitzat en la producció  agrícola d’aliments i que, 
segons alguns estudis científi cs, comporta greus con-
seqüències sobre la salut de les persones i el medi 
ambient. L’Ajuntament es compromet a fer servir els 
mètodes de la jardineria ecològica en el manteniment 
dels seus parcs i jardins i els horts urbans | SA

Els grups en el govern, 
amb el suport de CiU i la 
CUP, acorden demanar a 
la Generalitat que deixi 
sense efecte l’ARE

El consistori defensa els 
valors mediambientals 
de l’espai i la seva 
posició estratègica a 
l’àrea metropolitana

El Pla de Reixac s’ha fet servir durant anys per acollir la celebració del Rocío, una festa que l’Ajuntament no autoritza per afectar negativament l’espai
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AJUTS AL COMERÇ
L’Ajuntament obre la convocatòria 
per atorgar subvencions als 
comerços que es modernitzin

CAS MERCURI

El Tribunal Suprem (TS) ha rati-
fi cat la sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) per als quatre acusats a 
la peça cinquena del Cas Mercu-
ri sobre la contractació a dit de 
l’exdirectora de l’Àrea Territorial 
de l’Ajuntament de Montcada, 
Carmina Llumà. El TS ha confi r-
mat la condemna de 7 anys d’in-
habilitació per ocupar un càrrec 
públic per prevaricació a l’excal-
dessa de Montcada i Reixac, la 
socialista María Elena Pérez, i les 
penes d’un any i quatre mesos de 
presó i una multa de 60.000 eu-
ros per tràfi c d’infl uències a l’ex-
secretari d’organització del PSC 
Daniel Fernández, l’exalcalde de 
Sabadell, Manuel Bustos, i el seu 
germà Francisco, exregidor al 
consistori sabadellenc.

L’alt tribunal avala els raona-
ments del TSJC relatius a les 
proves documentals –inclòs 
l’expedient municipal sobre el 
procediment seguit per al nome-
nament de la directora de l’Àrea 
Territorial– i les transcripcions 
de les converses telefòniques 

entre Fernández i els germans 
Bustos que incriminaven els con-
demnats. La sentència considera 
provat que els dirigents socialis-
tes van pressionar l’exalcaldessa 
perquè manipulés el concurs pú-
blic que va convocar el consisto-
ri per ocupar l’esmentada plaça 
en favor de Llumà, candidata 
patrocinada per aquests i qui en 
la prova psicotècnica havia estat 
declarada no apta.  

Reclamació. Després que el Tri-
bunal Suprem hagi ratifi cat la 
sentència del TSJC, l’Ajunta-
ment ha anunciat que continu-
arà endavant amb l’expedient 
contra l’exalcaldessa que l’ad-
ministració va iniciar a l’abril de 
l’any passat, un cop va ser in-
habilitada per prevaricació, per 
tal de reclamar-li el cost assumit 
per la seva defensa. La suma as-
cendeix a 10.285 euros i corres-
pon a la meitat del total ja que la 
resta la va pagar la Diputació de 
Barcelona. Poc després que s’ini-
ciés la tramitació, el procediment 
va quedar aturat perquè Pérez va 
fer al·legacions argumentant que 
presentava un recurs de cassació 
davant del Suprem. “Ara que ja 
ha quedat demostrada la seva 
culpabiblitat i, un cop haguem 
rebut la sentència, li reclama-
rem el retorn dels diners”, ha 
corroborat l’actual alcaldessa, 
l’ecosocialista Laura Campos.

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament reprèn l’expedient per reclamar-li a Pérez el pagament de les despeses de la seva defensa
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L’exalcaldessa va arribar al càrrec al 2010 i va ser inhabilitada l’abril del 2015

El Suprem ratifi ca la sentència 
del TSJC contra l’exalcaldessa

El TS reafi rma les 
condemnes imposades 
a Daniel Fernández i els 
germans Bustos

Demanda de dimissions i d’explicacions polítiques
La CUP, C’s, Círculo i ERC han 
reaccionat amb diferents comu-
nicats a la ratifi cació de la sen-
tència contra l’exalcaldessa per 
part del Suprem. Tots els grups 
exigeixen el retorn del cost de 
la defensa a l’erari públic i ex-
plicacions polítiques a l’anterior 
govern –PSC i CiU. La CUP exi-
geix, fi ns i tot, la dimissió dels 
regidors M. Carmen Porro i Juan 
Parra per haver intervingut, tot 
i no haver estat processats, en 
el procés de selecció de perso-
nal que va motivar la inhabilitació 
de Pérez. ERC també assenyala 
ambdós edils en considerar que 
van ser partíceps de “pràctiques 
il·legals”. C’s i Círculo coincidei-
xen a eixigir que demanin perdó 
a la ciutadania per reparar el mal 
causat a la imatge de la ciutat. 
En resposta a aquestes reclama-

cions, la portaveu del PSC, M. 
Carmen Porro, ha manifestat que 
el seu grup ja va demanar dis-
culpes públicament pel cas Mer-
curi quan es va presentar com a 
candidata a les eleccions i quan 
va prendre possessió del càrrec 
d’alcaldessa, un cop Pérez va ser 
inhabilitada per TSJC. Porro tam-
bé ha afegit que va ser l’anterior 
govern el que va iniciar els expe-
dients per inhabilitar l’exalcaldes-
sa i per reclamar-li els diners de la 
seva defensa. 
Per la seva banda, Convergència 
ha reconegut que Pérez va actuar 
erròniament però matisa que ho 
va fer a títol “unipersonal” i que 
la seva actuació no pot posar en 
dubte la “bona gestió” que va fer 
tot el govern i, en especial, la del 
seu grup, al qual desvincula de 
l’afer | PA

Els pressupostos 
són aprovats de 
forma defi nitiva

Els pressupostos del 2016 van 
ser aprovats al Ple del mes de 
febrer sense cap mena de debat 
i amb els mateixos vots que van 
rebre a la sessió de gener, els del 
govern –ICV-EUiA-E, ERC i 
Círculo Montcada– més els de 
C’s. La resta de l’oposició –PSC, 
CiU, la CUP i PP– hi va votar 
en contra. El grup socialista va 
ratifi car el vot diferenciat i favo-
rable a l’apartat d’inversions.
Un any més el Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció 
va presentar al·legacions que el 
govern va desestimar. Algunes, 
segons va explicar el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA-E), perquè ja han 
estan incloses als pressupostos i 
la resta, per motius econòmics, 
jurídics o competencials. 

Peticions. Entre les demandes 
dels ecologistes hi havia inclou-
re una partida per restituir el 
servei d’urgències nocturnes 
al CAP així com per augmen-
tar el nombre d’ambulàncies 
destinades al municipi, a l’es-
pera que la Generalitat, que és 
qui en té les competències, ho 
faci; incrementar la dotació a 
Serveis Socials per atendre les 
persones amb diferents graus 
de dependència i destinar més 
recursos a les beques escolars i 
de menjador. En opinió del col-
lectiu ecologista, per fer front 
a aquestes necessitats s’haurien 
de suprimir actuacions no prio-
ritàries, com ara el nou edifi ci 
per a la Policia Local, pressu-
postat en 600.000 euros. 

Pilar Abián | Redacció
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L’alcaldessa de BCN, Ada Colau 
(Barcelona en Comú), ha confi r-
mat la seva presència el proper 
10 de març a l’homenatge a les 
víctimes de les vies del tren que 
es farà a les 18.30h a l’anomena-
da Cruïlla del soterrament (entre 
els carrers Bogatell i Colon), acte 
que comptarà amb parlaments 
ofi cials, una actuació musical, a 
càrrec dels alumnes de l’Aula de 
Música del consistori, la projec-
ció d’un audiovisual elaborat per 
Cèsar Vilagut, un pilar de dol 
per part de la Colla Castellera, 
acompanyada dels Grallers, la ja 
tradicional ofrena fl oral al monò-
lit commemoratiu i el llençament 
d’unes salves d’honor. 
“És molt important el ressò me-
diàtic que té el fet que Barcelona 
se sumi a la nostra reivindica-
ció per exigir al Ministeri de 
Foment el compliment dels 

acords signats al 2007 per al so-
terrament de la línia R2”, ha dit 
l’alcaldessa montcadenca, Laura 
Campos (ICV-EUiA-E). 

Debat obert. També hi haurà una 
representant del consistori bar-
celoní a la taula rodona prevista 
el dia 9 (Auditori, 19h), titulada 
‘Signifi cat i conseqüència de la 
incorporació del soterrament de 
Montcada i Reixac a les priori-
tats de l’AMB’, concretament la 
regidora d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat, Janet Sanz,  així com 
el director general d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre de 
la Generalitat, Xavier Flores. 
Ambdós intervindran al costat de 
Campos i del portaveu de la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament 
Total (PTJST), Ramon Bueno, 
qui espera que Flores “marxi 
d’aquí amb un compromís si-
milar al de l’AMB per tal que 

el soterrament de l’R2 s’inclogui 
com un projecte prioritari en el 
llista d’infraestructures necessà-
ries per a Catalunya”. A la com-

plicitat institucional, l’Ajuntament 
i la Plataforma volen sumar el 
suport de la ciutadania, per això 
reclamen la seva participació als 

actes convocats. Els dies previs a 
la cita, la PTJST difondrà el con-
tingut del programa previst a tra-
vés de carpes itinerants.

JORNADES PEL SOTERRAMENT

Representants del consistori de Barcelona i de la Generalitat 
assistiran als actes programats els dies 9 i 10 de març

L’Ajuntament i la PTJST 
reclamen el suport 
veïnal i institucional

Pilar Abián | Montcada

L’alcaldessa, representants de la PTJST i de tots els grups municipals van presentar els actes en roda de premsa al costat del pas a nivell de Bogatell
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Adif comença a urbanitzar la superfície del pou de la LAV a Jaume I
Finalment, en resposta a les reclamacions municipals, 
Adif ja ha iniciat els treballs d’urbanització de la super-
fície del pou de ventilació de la LAV al carrer Jaume I. 
Si els terminis es compleixen, en dos mesos es recu-
perarà la zona d’aparcament per al servei d’ambulàn-
cies i per als treballadors del CAP Montcada i de l’Ins-
titut de la Seguretat Social –propietari dels terrenys– i 
es retiraran les tanques de protecció instal·lades fa 
dos anys amb motiu de l’inici de l’actuació. D’aquesta 
obra, només queda pendent la connexió del pou de 
ventilació amb el túnel de la LAV, operació que es farà 
per dins i que no afectarà la superfície. En una reunió 

amb tècnics municipals, Adif ha informat l’Ajunta-
ment que abans de l’estiu enllestirà  totes les actua-
cions derivades del pas de l’Alta Velocitat pel subsòl 
de Montcada. Una de les més urgents és la retirada 
de les terres contaminades que hi ha al pou d’atac, al 
costat de l’escola Font Freda. Aquesta operació anirà 
lligada a les millores als accesos al recinte escolar i 
les tanques protectores que limiten amb l’antic camp 
de futbol. L’altre espai inacabat és l’exterior del pou 
de ventilació del Parc de les Aigües, on només queda 
la construcció d’un nou col·lector d’aigües i eliminar 
l’escomesa elèctrica | LG
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HABITATGE

La sanció arriba després que el banc hagi fet cas omís a la proposta de destinar els habitatges a lloguer social

L’Ajuntament multa la SAREB amb 
12.000 euros per tenir pisos buits

L’Ajuntament imposarà a la Soci-
edad de Gestión de Activos Pro-
cedentes de la Reestructuración 
Bancaria (SAREB) una multa 
coercitiva de 12.000 euros (3.000 
per pis) per tenir tancats quatre 
habitatges en un bloc del centre 
del nucli urbà. Es tracta del primer 
expedient que tramita el consisto-
ri pel fet de tenir habitatges buits 
i es fa d’acord amb l’establert a la 
Llei del dret a l’habitatge per tal 
de promoure el lloguer social.

Procediment. Els expedients es 
van començar a tramitar a l’oc-
tubre, amb la imposició d’una 
taxa de 900 euros per habitatge, 
que cobreix els costos d’engegar 
el procés, un cop es va confi rmar 
que els pisos es trobaven deso-
cupats, entenent que hagin estat 
buits durant els últims dos anys. 
La imposició de multes arriba 
després d’un procés de negocia-
ció ofert pel consistori a la SA-

REB per tal que cedís els pisos a 
l’Ofi cina Local d’Habitatge.  
“Després de multitud d’intents 
de negociació amb la SAREB 
i davant l’absència de resposta, 
tirem endavant amb les mul-
tes”, ha manifestat la regidora 
d’Habitatge, Jessica Segovia (ICV-
EUiA-E), qui insisteix que l’objec-
tiu del consistori “no és multar 
els bancs sinó que ens cedeixen 
els habitatges per cobrir les ne-
cessitats de lloguer social del 
municipi”. 

Jornada per debatre i fer 
propostes sobre el comerç  

14 DE MARÇ

‘Present i futur del comerç de 
Montcada i Reixac’ és el títol de 
la jornada que la Regidoria de Co-
merç i Turisme ha programat per 
al proper 14 de març (Casa de la 
Vila, 13.30h). La sessió la impartirà 
Manel Amado, Cap d’Assessoria 
de Comerç Interior de la Cambra 
de Comerç de Sabadell, i abordarà 
l’actual situació del sector a la loca-
litat i les propostes estratègiques de 
futur. Els interessats a assistir-hi es 
poden inscriure a través del correu 
comerc@montcada.org. 

Subvencions. La Regidoria de Co-
merç i Turisme ha obert el termi-
ni per a la convocatòria d’ajudes 
‘Millora el Comerç’ destinades a 
incentivar la millora de la imatge 
externa i interna dels establiments 
comercials i la modernització de la 
gestió dels negocis de la localitat 
per adequar-los a les noves neces-
sitats del mercat. “Aquests ajuts 
pretenen millorar la ciutat i la 
seva qualitat de vida promovent 
la modernització dels establi-

ments comercials per la via de la 
cooperació entre el sector públic 
i el privat”, ha explicat la regidora 
de Comerç i Turisme, Montserrat 
Ribera (ERC). Les subvencions es 
poden sol·licitar fi ns al 30 de juny. 
En tots els casos l’import de l’ajut 
serà com a molt del 50% del cost 
objecte de l’actuació i fi ns a un mà-
xim de 600 euros.

Premi d’aparadors. D’altra banda 
el passat 17 de febrer els guardo-
nats en el marc del 46è Concurs 
‘L’Aparador’ de Nadal, convo-
cat per la Cambra de Comerç 
de Sabadell i l’Ajuntament, van 
poder gaudir del seu premi, que 
consistia en un viatge d’un dia a 
París per conèixer noves tendèn-
cies comercials. Hi van viatjar re-
presentants de Maresma Papers, 
Flors Laia, Maite’s Fruits, Escu-
der Perruquers i  A&R Estilistas 
i, com la sortida era oberta a la 
resta de comerciants del municipi 
que volguessin assumir-ne el cost,  
també s’hi va afegir el propietari 
d’Alimentació Susana.

Pilar Abián | Redacció

Pilar Abián | La redacció

Els guanyadors del concurs d’aparadors van gaudir d’una visita formativa a París

L’Ajuntament incorpora quatre pisos a la seva borsa de lloguer social
El consistori ha incorporat quatre nous pisos de titu-
laritat pública a la borsa de lloguer social que gestio-
na l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH). Aquests quatre 
habitages s’afegeixen als 8 que actualment preveu el 
conveni de col·laboració subscrit entre el consistori i 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per tal de ce-
dir-los a aquelles famílies del municipi amb necessi-
tats especials d’atenció. En total, l’OLH gestiona 31 
habitatges: 12 de la Generalitat, 15 de particulars i 4 
de titularitat municipal. Els pisos incorporats recent-

ment estan situats a Mas Duran i tenen uns 45 m2 
de superfície útil. El preu de lloguer mensual previst 
oscil·la entre els 170 i els 250 euros i en la seva adju-
dicació es prioritzen les unitats familiars amb reque-
riments d’assistència urgent i especial.

Nou horari del SIDH. A partir del 7 de març, l’horari 
d’atenció al públic del Servei d’Intermediació en Deu-
tes Hipotecaris que presta l’Ajuntament serà dilluns i 
dijous, de 9 a 14h, i dimarts, de 9.30 a 11.30h | LR
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Barcelona 
destina més 
recursos a la 
neteja del Turó
L’Ajuntament de Barcelona 
destinarà 200.000 euros més a 
l’operació de neteja i eliminació 
del barraquisme que està duent 
a terme el Consorci del Parc de 
Collserola al Turó de Montcada 
i al Torrent de Can Tapioles. El 
Ple de febrer va aprovar per una-
nimitat la incorporació d’aques-
ta nova partida al conveni que 
van signar els Ajuntaments de 
Barcelona i de Montcada i els 
Consorcis del Besòs i del Parc 
Natural de la Serra de Collse-
rola al 2014 per instal·lar al Tor-
rent de Can Tapioles el Centre 
d’Acollida d’Animals de Compa-
nyia de Barcelona (CAAB). Els 
700.000 euros que l’Ajuntament 
de Barcelona va destinar inici-
alment a l’actuació han resultat 
insufi cients per cobrir l’enderroc 
de les construccions il·legals i la 
retirada de les deixalles.

Casos puntuals. Actualment ja 
s’han eliminat la majoria de les 
barraques, però encara en queden 
dempeus una trentena. L’existèn-
cia de famílies en situació de vul-
nerabilitat, que estan sent ateses 
per Serveis Socials, i la presenta-
ció de recursos jurídics per part 
d’alguns dels habitants, han en-
darrerit l’operació. El president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), confi a que amb la nova 
injecció econòmica, l’espai pugui 
quedar enllestit abans de l’estiu i 
va anunciar que l’Ajuntament de 
Barcelona també es farà càrrec de 
les despeses de neteja del talús del 
Rec Comtal, on hi ha una gran 
quantitat de brossa acumulada, 
fet que han denunciat els veïns en 
reiterades ocasions | LG

Noves escales 
a la Muntanyeta 
de Can Sant Joan
Les obres de l’escala comple-
mentària a la mecànica entre els 
carrers Pont i Triangle es van 
iniciar a fi nal de febrer. L’actua-
ció l’executa l’empresa Coynsa, 
per encàrrec de l’Ajuntament, 
per un import de 208.000 euros 
i la previsió és que els treballs 
tinguin quatre mesos de dura-
da. Aquesta intervenció s’inclou 
al Pla Integral de la Muntanyeta 
de Can Sant Joan, fi nançat pel 
consistori i la Llei de barris de 
la Generalitat, i és prèvia a la 
col·locació d’un nou tram d’es-
cales mecàniques. Mentre duri 
la construcció de les escales, 
l’estacionament al carrer Pont 
serà restringit | LR
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Montcada Centre Comerç (MCC) ha repartit els 10 vals de compra per 
valor de 20 euros sortejats en el marc de la campanya per Sant Valentí. 
El lliurament dels premis es va fer el 26 de febrer i va servir també per 
inaugurar la nova seu de l’entitat (Doctor Buxó, 14) | PA

L’MCC reparteix els vals sortejats per Sant Valentí

La Regidoria de Comerç i Turisme impulsa la sessió i també 
convoca els ajuts per als establiments que es modernitzin

La SAREB serà la primera entitat bancària sancionada al municipi per tenir pisos buits
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ENTREVISTA A M. CARMEN PORRO

Després d’haver estat durant 16 
anys regidora amb responsabilitats 
de govern i, fi ns i tot, alcaldessa, en 
la recta fi nal de l’anterior mandat, 
M. Carmen Porro és l’actual cap de 
l’oposició. El PSC, tot i haver estat 
la força més votada, va passar de 
tenir set a quatre regidors i va per-
dre l’Alcaldia després de l’aliança 
dels grups que ara governen.

Es veuen diferents les coses des 
de l’oposició?
Evidentment no tens la mateixa 
responsabilitat que quan estàs al 
govern. Igualment, nosaltres ens 
prenem aquesta nova etapa de for-
ma seriosa amb l’objectiu de fer un 
seguiment acurat de la gestió i d’in-
tentar arribar als acords que calgui 
en benefi ci de la ciutat.

Quina nota li posa al govern pels 
primers mesos del mandat?
Entenem que és de suspens. A 
hores d’ara encara no veiem que 
hagi començat a desenvolupar 
el seu programa. El que hi ha és 
continuisme respecte els projectes 

iniciats a l’anterior mandat. L’Ajun-
tament ésta com aturat, sense em-
penta i el govern ho justifi ca amb 
l’excusa del llegat rebut. 
Creu que la queixa és injustifi ca-
da?
Des del 2008 tots els ajuntaments 
han patit una situació complexa. I 
malgrat tot, com a govern sortint 
vam guanyar les eleccions, de ma-
nera que entenem que la ciutadania 
va valorar la nostra feina. Evident-
ment quan estàs al govern es poden 
fer sempre més coses i millor, però 
el balanç va ser positiu.
I què n’ha de dir del llast de les 
expropiacions?
Quan acabin de fer l’auditoria ur-
banística, si és que la fan ben feta 
i des del principi, veurem quin va 
ser l’origen de les expropiacions. 
Vol dir que és previ als governs 
sociovergents? 
L’auditoria ho dirà.
Què n’opina del primer pressu-
post del nou mandat? 
Que és molt semblant al del dar-
rer exercici. De tot allò que els 
qui governen deien quan estaven 
a l’oposició no han fet res, ni par-
ticipació, ni tarifi cació social, ni 
moltes de les coses que havien 
promès. Molts dels compromisos 
que les formacions que ara gover-
nen van fer durant la campanya 
no hi són. 
Per què el PSC va renunciar a 

fer-hi aportacions?
Al novembre nosaltres vam dema-
nar participar-hi però la primera 
proposta de pressupost no ens va 
arribar fi ns al 13 de gener i fi ns a 
al dia del Ple, el 28, ens van enviar 
quatre versions diferents. És difícil 
fer aportacions quan no tens una 
base sobre la qual treballar. 
Fins ara el govern en minoria ha 
rebut suports puntuals de C’s, 
CiU i la CUP. 
Sí, és un equilibri de forces un pèl 
estrany que no acabem d’entendre 
però aquesta és la seva tasca, buscar 
els acords que consideri adients per 
tirar endavant els seus projectes. 
I el PSC, li donarà suport?
Nosaltres tenim voluntat de dià-

leg i, en allò que creiem benefi -
ciós per al municipi, sempre ens 
hi trobarà. 

Què n’opina del PAM?
Esperàvem que fos més ambiciós 
i innovador però és força conti-
nuista respecte el que vam presen-
tar al darrer mandat. No veiem 
cap de les novetats que els partits 
van plantejar als seus programes. 

Donarà el PSC explicacions po-
lítiques sobre la ratifi cació del 
Suprem de la sentència contra 
María Elena Pérez?
Nosaltres no podem fer altra cosa 
que acatar la resolució judicial i 
respectar la decisió dels jutges. 
Quant als els comentaris dels altres 
grups, els demanaria que miressin 
l’hemeroteca ja que nosaltres hem 
demanat disculpes i hem donat ex-
plicacions dues vegades, quan vaig 
prendre possessió com a alcaldessa 
i quan em vaig presentar com a 
candidata. També vam ser nosal-
tres els que vam iniciar l’expedient 
per a la inhabilitació de Pérez com 
a càrrec públic i el del retorn dels 
diners pagats per la seva defensa. 

Pilar Abián | Montcada

La portaveu del PSC, el principal grup de l’oposició, suspèn la gestió del govern durant els 8 primers mesos de mandat

‘No hem vist res d’allò que els que governen 
deien que farien quan estaven a l’oposició’

M. Carmen Porro, en primer terme, acompanyada dels membres del seu grup, d’esquerra a dreta, Juan Parra, Lupe Lorenzana i Francisco Hierro
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‘El PSC ja ha demanat 
disculpes i ha donat 
explicacions sobre 
la inhabilitació de 
l’exalcaldessa’

‘Quan es faci l’auditoria 
urbanística es veurà 
quin va ser l’origen de 
les expropiacions’

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

Clases particulares. Estudiante de 
Grado en la universidad se ofrece a dar 
clases particulares de todas las asigna-
turas y/o un seguimiento escolar desde 
primaria hasta la ESO. Con experiencia. 
Contactar al 632 671 780.
En venta. Plaza de parking en calle 

Pascual. Teléfonos 667 49 10 62 y 93 
564 08 43
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 (promoció, 10 
euros l’hora).
Classes. Professora amb experiència 
ofereix classes de repàs d’anglès nadiu. 
Tel. 667 516 603.

INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES

En marxa la redacció del projecte per 
millorar l’accessibilitat a les estacions

Renfe ha informat l’Ajuntament que s’està redactant el projecte de re-
crescuda d’andanes i millora de l’accessibilitat a les estacions del mu-
nicipi i que les actuacions previstes es duran a terme en els propers 2 
anys, tot i que, segons el calendari anunciat per la companyia l’octubre 
del 2014, aquestes ja s’havien d’haver iniciat. El pressupost que s’hi 
destinarà és de prop de 10 milions d’euros a l’estació de Montcada 
Bifurcació –per a la instal·lació d’ascensors, reforma de les andanes 
i els passos inferiors i col·locació de marquesines–, 6 milions a la de 
Manresa i 1,5, a la de França. El projecte respon a les reivindicacions 
veïnals i municipals motivades per les queixes dels usuaris que han de 
superar nombrosos obstacles –escales i una elevada separació entre 
vies i trens– per accedir als combois. D’altra banda, Renfe ha encarre-
gat pintar l’estació de Montcada-Manresa | PA
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Nova subvenció de 
l’AMB per comprar 
bicicletes elèctriques 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha posat en marxa una 
nova subvenció de 250 euros per 
als primers 1.000 ciutadans que 
decideixin comprar una bicicleta 
elèctrica. Un cop s’hagi publicat al 
BOP la llista dels nous establiments 
adherits, els ciutadans que vulguin 
benefi ciar-se del descompte només 
han d’anar a una de les botigues 
que col·laboren en aquest progra-
ma, escollir una bicicleta elèctrica 
dins del rang de preus adient (fi ns a 
1.350 euros) i omplir un formulari, 
on hauran d’acreditar que residei-
xen en un dels 36 municipis metro-
politans | LR



91a quinzena | Març 2016 Notícies 09

.....També és notícia......................................
FORMACIÓ LABORAL

Promoció Econòmica i Ocupació oferta 20 nous 
cursos gratuïts per a treballadors en actiu i aturats
Promoció Econòmica i Ocupació ha obert l’oferta de 
cursos gratuïts destinats a aturats i treballadors en 
actiu. En total, més de 20 opcions  –que es poden 
consultar al web montcada.cat– pensades perquè 
el ciutadans puguin completar el seu currículum, 
canviar d’orientació professional o reciclar-se. 
Aquest any s’incorporen sectors professionals nous 
i d’alta demanda professional: salut, neteja i admi-
nistració. Els cursos són de formació professionalit-
zadora i estàn orientats a treballadors en actiu, tot i 
que també hi pot participar un percentatge de per-
sones desocupades. Les temàtiques a tractar són: 
atenció al pacient, auxiliars d’infermeria, compta-
bilitat informatitzada, nòmines i seguretat Social i 
cambrera de pisos. 
L’oferta també inclou una formació mensual per 
iniciar-se en informàtica, amb programes com 
Word i Excel, i sobre orientació laboral i tècniques 

de recerca de feina. Enguany el programa reforça 
la importància d’ensenyar als candidats a un lloc 
de feina a treballar les competències professionals i 
personals i a dotar-los d’eines per saber presentar-
se adequadament davant d’una oportunitat laboral. 
Tots els cursos són en horari de matí i s’imparteixen 
a Promoció Econòmica i Ocupació, tret de algunes 
sessions breus que es faran a la Biblioteca Elisenda. 
“L’objectiu ha estat ampliar l’oferta de cursos i les ac-
cions formatives abastant diferents i variades àrees 
professionals per tal de promocionar les competèn-
cies tècniques, els coneixements i les aptituds que 
puguin ajudar a exercir una activitat professional”, 
ha assenyalat la regidora de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Ana Ballesta (Círculo). Les inscripcions es 
poden presentar a Promoció Econòmica i Ocupació 
(Alt de Sant Pere, 73), presencialment o a través del 
correu promocioeconomica@montcada.org | LR

Una colònia d’abelles 
genera molèsties 
a veïns dels carrers 
Leonor i Montiu
L’Ajuntament ha fet un requeri-
ment legal al propietari de la nau 
industrial del carrer Leonor on 
s’ha detectat la presència dels ei-
xams d’abelles per tal que els retiri. 
Aquesta operació té un elevat cost 
perquè, en tractar-se d’una espè-
cie protegida, requereix la interven-
ció d’una empresa especialitzada, 
a més d’un dispositiu de seguretat 
que obliga a tallar carrers. “Si el 
propietari no actua en el termini 
que marca la llei, el consistori as-
sumirà l’actuació d’ofi ci i li farà 
arribar la factura de les despeses”, 
ha dit la regidora de Salut Pública, 
Mar Sempere (Círculo Montcada), 
qui considera que la situació no és 
alarmant, “però cal evitar que vagi 
a més i resoldre-la abans que co-
mencin les obres del parc de l’an-
tiga cerveseria”. Una de les veïnes 
més afectades, Raquel Miguel, es 
queixa que no pot sortir a la seva 
terrassa a les hores de sol a causa 
de la presència de les abelles | LG

SUCCESSOS
Els Mossos detenen quatre homes per cultivar 2.300 
plantes de marihuana en una nau industrial del municipi

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Cer-
danyola del Vallès van detenir el 16 de febrer a Montcada i Reixac quatre 
homes com a presumptes membres d’una banda criminal organitzada i 
especialitzada en el cultiu de marihuana. El grup va passar a disposició 
judicial el 19 de febrer i el jutge va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. La 
banda disposava d’una nau industrial a la localitat de 500 m2 que estava 
perfectament equipada per cultivar, emmagatzemar i distribuir la mari-
huana i on s’hi van trobar 2.300 plantes, 55 kgs de cabdells a punt per 
a distribuir i 670 grams de pols d’haixix. Segons fonts policials, la droga 
intervinguda té un preu aproximat de 770.000 euros al mercat il·legal | LR

Tres detinguts a Mas 
Rampinyo per una 
presumpta estafa
El passat 24 de febrer, a les 6h, 
agents de la Policia Nacional van 
detenir tres membres d’una matei-
xa família resident en un dels blocs 
de pisos ocupats del carrer Sant Ig-
nasi de Mas Rampinyo per un pre-
sumpte delicte d’estafa, blanqueig 
de diners i crim organitzat en una 
operació que va comptar amb el su-
port de la  Policia Local. Als homes 
se’ls relaciona amb una banda que 
es dedica a ocupar habitatges buits 
amb l’objectiu de llogar-los a tercers. 
L’immoble és un edifi ci de nova 
construcció, propietat d’una entitat 
bancària, format per 64 habitatges, 
la meitat dels quals estaria sota el 
control d’aquest grup. L’Ajuntament 
ha aclarit que la intervenció no està 
relacionada amb un possible desa-
llotjament de les famílies que ocu-
pen els pisos del bloc | LR

MEDI AMBIENT
Ampliació de la xarxa de contenidors taronges 
per al reciclatge de l’oli domèstic al municipi

Montcada i Reixac 
disposa des del 2 de 
març d’un total de 
nou contenidors ta-
ronges per a la recolli-
da d’oli domèstic des-
prés de la instal·lació 
de quatre de nous 
que s’afegeixen als 
cinc que ja funciona-
ven al municipi. Els 
nous punts de reco-
llida estan ubicats al 
carrer Guadiana amb Rocamora, a la plaça Lluís Companys (ambdós a 
Montcada Centre), al camí de la Font Freda amb l’avinguda dels Països 
Catalans i a la plaça Joan Fuster (ambdós al Pla d’en Coll). Aquests punts 
se sumen als anteriors situats al carrer Reixagó (als números 5 i 49) de 
Can Sant Joan; al carrer Verdi (al costat del Centre Comercial El Punt); al 
carrer Llevant amb Conca (la Ribera), i al Centre Comercial de Can Cuiàs. 
La previsió de l’Ajuntament es demanar al Consorci per a la Gestió de Re-
sidus del Vallès Occidental, que s’encarrega de col·locar els contenidors i 
de la recollida de l’oli, que es puguin instal·lar tres més durant aquest any 
als barris de la Font Pudenta, Terra Nostra i Mas Rampinyo | RJ

Josep M. Campos i Jessica Segovia, triats com a 
co-coordinadors de la nova executiva local d’ICV
Seguint la línia de co-coordinació d’ICV a nivell nacional i a diferents 
localitats, Josep M. Campos i Jessica Segovia assumiran conjuntament 
les tasques de coordinadors de la nova executiva a Montcada. L’elecció 
dels membres de la junta de la formació es va fer en assemblea oberta 
el passat 29 de febrer. La resta de la direcció la formen Juan Carlos Vi-
llarino (organització); Silvia Piñero i Pedro Gómez (moviments socials, 
dona i cultura); Pedro Díaz (fi nances); José F. Márquez (relacions co-
marcals); Enric García (relacions unitàries i confl uències) i Imma Hoyo 
(comunicació i xarxes socials). Segovia també assumirà la tasca de 
responsable de política municipal d’una executiva que compta amb la 
presència de l’actual alcaldessa, Laura Campos. D’altra banda, el pro-
per 19 de març, Montcada acollirà la IX Assemblea comarcal d’ICV en 
què Àngels Marcuello (ICV Palau-Solità i Plegamans) i Ramon Capolat 
(ICV Rubí), ambdós portaveus dels grups municipals de la formació 
d’ICV a les seves localitats, opten a ser els co-coordinadors | LR
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EL GENOCIDI D’SREBRENICA
L’Auditori acollirà del 8 al 27 de març una 
mostra fotogràfi ca sobre l’assassinat de 
8.000 persones d’aquesta ciutat bosniana 

ç una 
de 
niana 
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Montcada i Reixac implementarà 
entre el 2016 i el 2021 el Pla Edu-
catiu d’Entorn (PEE), una inici-
ativa de cooperació educativa 
–impulsada per la Generalitat– 
que té per objectiu aconseguir 
l’èxit educatiu de l’alumnat de 0 
a 18 anys i contribuir a la cohesió 
social mitjançant l’equitat, l’ús de 
la llengua catalana, l’educació 
intercultural i el foment de la 
convivència. La Casa de la Vila 
va acollir l’1 de març la presen-
tació institucional del projecte, a 
la qual van assistir una delegació 
del Departament d’Ensenyament 
al Vallès Occidental encapçala-
da per la seva directora, Carme 
Vigués, l’inspector d’Educació a 
Montcada, Martí Teixidó, i una 
representació municipal formada 
per l’alcaldessa, Laura Campos, i 
la regidora d’Educació, Jessica Se-
govia, ambdues d’ICV-EUiA-E.

L’acte va servir per donar a co-
nèixer l’acord entre l’Ajuntament 
i la Generalitat per cogestionar, 
coliderar i cofi nançar el PEE, 
que incidirà en la millora de les 

condicions d’escolarització,  en la 
implicació de la comunitat educa-
tiva, en la divulgació de l’educa-
ció en valors i el compromís cívic 
i en la difusió de l’educació en el 
lleure i el treball en xarxa de tots 
els agents educatius. “Esperem 
que el PEE de Montcada si-
gui un referent”, va dir Vigués, 
qui va afegir que el conveni amb 
l’Ajuntament és el primer que 
subscriu el Departament després 
de les retallades pressupostàries 
dels últims anys. Els PEE es van 
posar en marxa al 2005 i, des 
d’aleshores, s’han elaborat 96 
projectes per a 79 municipis d’ar-
reu de Catalunya que impliquen 
un total de 885 centres educatius, 
el que suposa gairebé el 28% del 
total d’alumnat del territori. Al 
Vallès Occidental, el PEE s’ha 
implementat a vuit poblacions.

Aposta municipal. “Ens fa mol-
ta il·lusió aquesta iniciativa 
on la participació de tothom 
és fonamental”, va comentar 
Campos, remarcant que l’Ajun-
tament aposta “per la missió 
transformadora de l’educació 
per aconseguir una societat 
més democràtica, justa i lliu-
re”. L’edil va reclamar a la Ge-
neralitat la dotació dels recursos 
econòmics necessaris “perquè 
l’èxit del PEE no dependrà 
només del capital humà”, va 

dir. En el torn d’intervencions, 
l’inspector Martí Teixidó va des-
catar la importància de projectes 
d’aquest tipus per “fer ciutadans 
amb cultura que pensin per 
ells mateixos”. En aquest sentit, 
la regidora d’Educació va insistir 
en la necessitat de “reactivar els 
agents educatius per crear xar-
xa i aconseguir una ciutat edu-
cadora”. Segons el pla de treball, 
fi ns al mes de juliol s’ha d’enlles-
tir el conjunt d’accions previstes 
al PEE perquè es posin en marxa 
a partir del curs vinent.

PROPOSTA INNOVADORA

Sílvia Alquézar | Montcada

D’esquerra a dreta, Jessica Segovia, Carme Vigués, Laura Campos i Martí Teixidó durant la presentació institucional del PEE a la Casa de la Vila

El projecte s’adreça 
a l’alumnat de 0 a 18 
anys i s’implementarà 
en els propers 6 anys

La iniciativa, cogestionada i cofi nançada per la Generalitat i l’Ajuntament, es va presentar l’1 de març a la Casa de la Vila

Montcada engega el Pla Educatiu d’Entorn 
per millorar l’èxit acadèmic i la cohesió social 

Creació de comissions i grups de treball
El Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
inclou la creació de diversos 
plans i grups de treball per trac-
tar de forma sectorial qüestions 
com l’absentisme, l’acollida, la 
convivència, la implicació de les 
famílies, l’impuls a la lectura, 
l’esport escolar, la interculturali-
tat, l’equitat i l’èxit escolar, entre 
d’altres. El PEE proposa consti-
tuir una comissió institucional, 
formada per l’alcaldessa o el re-
gidor en qui delegui, el director 

dels Serveis Territorials o l’ins-
pector i una representació de 
la resta d’agents socials. Aquest 
òrgan s’encarregarà d’aprovar 
el projecte d’actuacions i la me-
mòria. 
També es crearà una comis-
sió operativa o òrgan de gestió 
–sense la presència dels repre-
sentants polítics– que haurà 
d’elaborar el pla d’actuació i la 
memòria, a més de dinamitzar 
les accions | SA 
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El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat ha confi rmat a 
l’Ajuntament que mantindrà al 
municipi el nombre de grups de 
P3 i de 1r d’ESO per al pròxim 
curs perquè, segons les dades del 
cens d’habitants, es preveu  que hi 
hagi una xifra similar d’alumnes 
a la del curs actual. La Regidoria 
d’Educació s’ha mostrat satisfeta 
“perquè, en principi, no patirem 
cap tancament com passarà a 
d’altres poblacions”, ha dit la 
regidora d’Educació, Jessica Se-
govia (ICV-EUiA-E).

Secundària. Ensenyament con-
sidera que no caldrà obrir cap 
aula extra per acollir els alumnes 
que el curs vinent començaran 1r 
d’ESO, una previsió que coinci-
deix amb les xifres que disposa 
l’Ajuntament. Malgrat tot, el 
consistori ha insistit que seguirà 
reivindicant la reducció del nom-
bre d’alumnes per classe, ja que 
actualment la ratio està per sobre 
dels 30 estudiants que marca la 
llei. Respecte el problema de la 

saturació a les aules, la regidora 
ha afegit que “també cal te-
nir present la matrícula viva, 
perquè a Montcada sol haver-
hi un nombre important de 
matrícules fora de termini de 
famílies nouvingudes al muni-
cipi”, ha indicat Segovia, qui ha 
comentat que, des del Departa-
ment d’Ensenyament, els han 

avançat que el seu objectiu és 
ampliar les línies a secundària en 
un futur immediat. 
D’altra banda, l’Ajuntament està 
treballant en un nou mapa de 
zonifi cació per millorar la dis-
tribució de l’alumnat al municipi 
i perquè tothom pugui optar en 
igualtat de condicions a l’escola 
pública i la concertada. 

Sílvia Alquézar | Redacció

CURS 2016-2017

La Generalitat mantindrà el nombre d’aules per a P3 i primer d’ESO cara al curs vinent
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La Generalitat mantindrà el nombre 
d’aules tant a P3 i com a 1r d’ESO
Segons el cens, es preveu que hi hagi una xifra similar d’alumnes a la d’aquest curs

Com cada any, els centres edu-
catius de primària i secundària, 
públics i concertats, organitzen 
jornades per mostrar el seu 
projecte pedagògic i les seves 
instal·lacions. Les portes obertes 
es fan dies abans del procés de 
preinscripció per al curs 2016-
2017, que enguany anirà del 30 
de març al 7 d’abril. 

El calendari. A infantil i primària, 
les portes obertes als centres 
públics arrenquen el dia 8 a les 
escoles Elvira Cuyàs de Mas 
Rampinyo i El Viver de Can 
Sant Joan, ambdues a les 17.15h. 
Al Font Freda, al Pla d’en Coll, 
la jornada és el 10 de març, a les 
17h. El Mas Rampinyo, a Mas 
Duran, fa la visita l’11 de març, a 
les 15.15h, mentre que El Turó, 
a Montcada, organitza les portes 
obertes el dia 14, a les 15.15h. 
L’escola Reixac, també al centre, 
fa la jornada el 15 de març, a les 
17.45h, i el Mitja Costa, a Terra 
Nostra, el dia 16, a les 17h. Pel 
que fa a la concertada, el FE-

DAC Montcada, al carrer Major, 
obre portes el dia 6, a les 11h; el 
col·legi Ginesta de Can Cuiàs, 
el dia 12, a les 11h; i La Salle, a 
Montcada Nova-Pla d’en Coll, el 
dia 15, a les 18h. 
A secundària, l’INS La Ferreria 
obre portes el 9 de març, a les 
17.30h; La Ribera, al centre, el 
dia 14, a les 18h; el Montserrat 
Miró, a Montcada Nova, el dia 
16, a les 18h, mentre que la Gin-
esta també dedicarà la jornada 
del dia 12 a la secundària. La 
Salle obre portes per a secundària 
el dia 17, a les 18h. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Jornada de portes obertes 
als centres educatius
La reserva de places tindrà lloc del 30 de març al 7 d’abril

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

La Veu ha parlat sobre l’asset-
jament escolar amb Ferran Vi-
nyals, responsable de l’ofi cina 
de Relacions amb la Comunitat 
de la Comissaria local dels Mos-
sos d’Esquadra.

Com es defi neix el bullying?
Es tracta d’un acte degradant cap 
a les persones tant a nivell físic 
com psicològic que es pot pro-
duir en grup i individualment de 
manera continuada o reiterada 
en l’entorn escolar. L’assetjament 
és un atac cap a la dignitat de la 
persona que pot perdurar en el 
temps i en el record.  
És difícil d’establir la barrera 
del que és o no bullying?
De vegades ens truquen pares 
per dir-nos que al seu fi ll li han 
pegat o insultat. Només es con-
sidera que hi ha bullying si són 
atacs reiterats en el temps. Si no 
passa això, es tracta de fets pun-
tuals i esporàdics que passen i  
han passat tota la vida. 
El bullying va associat a la 

violència física o no necessà-
riament?
No, molts estudis estadístics re-
cents diuen que els atacs físics es 
redueixen només al 10%, la res-
ta són emocionals, psicològics 
i a través de les xarxes socials. 
Poden haver-hi cops, baralles, 
empentes, però els actes vio-
lents han d’anar acompanyats 
d’un factor més emocional com 
un maltractament verbal, psico-
lògic o una exclusió social.
L’assetjament virtual a les 
xarxes socials és igual de greu 
que la resta de casos?
És més greu perquè l’assetja-
ment es produeix durant tot el 
dia, ja que el jove afectat pot 
consultar les xarxes socials les 
24 hores. Això el fa viure amb 
una obsessió constant i encara 
és més dramàtic.
Habitualment les víctimes del 
bullying viuen l’assetjament 
en silenci. A què es deu aquest 
fet?
Per por, perquè no es veuen 
amb cor d’explicar-ho. Els joves 

necessiten el suport dels pares i 
sentir-se protegits. Així serà més 
fàcil que puguin explicar qualse-
vol problema.
Quins factors poden ajudar 
les famílies a detectar un pos-
sible cas de bullying?
Els típics blaus o cops a la pell 
poden ser un senyal. També si 
hi ha una deixadesa en el vestir 
o en la higiene. Un altre símpto-
ma podria ser si veiem que s’ha 
tornat més tancat o, contrària-
ment, si es comporta de manera 
més agressiva.
Un cop confi rmat que el fi ll 
pateix bullying, quines són les 
passes a seguir?
Si el jove ha aconseguit parlar-
ho amb els pares, ja tenim molt 
guanyat, és un pas positiu. Hem 
de tenir en compte la fi gura dels 
educadors per parlar amb ells, 
ja que passen moltes hores amb 
els joves i els poden fer un segui-
ment i, fi ns i tot, una mediació. 
Per això, sempre els preguntem 
als pares si han parlat amb els 
directors de l’escola o els insti-

tuts. Altres vegades ja ho han fet 
i els casos ens arriben a través 
dels centres educatius. 
Què feu els Mossos quan us 
arriba una denúncia?
Escoltar, recollir la informació, 
intentar ajudar i derivar el cas 
als professionals més adients. 
Contactem amb els educadors i 
altres entitats que puguin contri-
buir a solucionar el problema.
Què es pot fer per prevenir el 
bullying?
Donar molta informació sobre 

el tema. Nosaltres fem activitats 
i campanyes de prevenció a les 
escoles.
Com poden ajudar els com-
panys de classe a la víctima?
El seu paper és molt important 
perquè poden ser la solució de 
molts casos. El simple fet de no 
seguir el joc d’un instigador ja 
és moltíssim.
Ha canviat el tractament legal 
cap al bullying?
Sí, ara el nou codi penal el con-
sidera un delicte. 

Sílvia Alquézar | Redacció

‘El ciberbullying és molt greu perquè 
l’afectat el pateix les 24 hores del dia’
Ferran Vinyals és el responsable de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria dels Mossos

ASSETJAMENT ESCOLAR

Ferran Vinyals és el responsable de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria local dels Mossos
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Un pare visita el laboratori d’un institut local
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La Regidoria d’Educació ha po-
sat en marxa aquest mes de març 
el projecte ‘Can Tauler als barris’ 
amb l’objectiu d’apropar el servei 
als joves. Es tracta d’una iniciativa 
d’acció social i d’acompanyament 
socioeducatiu destinada a joves 
entre els 12 i els 18 anys, on es 

treballen aspectes en el temps de 
lleure per afavorir la capacitat crí-
tica, la participació, el creixement 
social i la transmissió de valors 
positius. 
Una de les particularitats del pro-
jecte és el treball amb els joves al 
carrer. Això permet incidir més 
directament, detectar problemà-

tiques i fer derivacions a altres 
serveis comunitaris. El servei es 
traslladarà els dilluns i els dime-
cres als diferents barris del mu-
nicipi. La primera visita es va fer 
el 2 de març a Montcada Nova. 
Pel que fa a la resta de barris, el 
primer dilluns de mes es traslla-
darà a Mas Rampinyo; el segon 
dilluns de mes, a Can Cuiàs; el 
segon dimecres, a Can Sant Joan; 
el tercer dilluns, a Terra Nostra; 
el tercer dimecres, a La Ribera; 
i el quart dilluns, a la Font Pu-
denta. Qualsevol jove que vulgui 
contactar amb l’equip de Joventut 
els dilluns i dimecres, ho pot fer a 
través del telèfon 667 17 32 49.

L’entitat de motoristes 
Blue Iron celebra 
el quart aniversari

Mariam Sabar és una nena de 
Montcada que va néixer sense la 
mà dreta. Malgrat la seva malfor-
mació, la petita, que cursa P5 a 
l’escola El Turó, ha desenvolupat 
unes grans habilitats per fer hà-
bits tan quotidians com cordar-se 
la bata o la jaqueta. “És tan es-
pavilada que ho fa més ràpid 
que altres companys de classe 
i, fi ns i tot, s’ofereix per ajudar 
els que no han acabat”, comen-
ta la seva tutora, Montse García.  
Però a partir d’ara, Mariam tam-
bé pot experimentar un ventall 
de sensacions noves com anar en 
patinet o bicicleta gràcies a la ini-
ciativa de l’escola. Sota la direc-
ció del coordinador d’informà-
tica, el professor Nacho Gálvez, 
dos alumnes de sisè –Guillem 
Marqués i Ulisses Madurell– han 
dissenyat una pròtesi de mà per 
a la nena, que han imprès amb 
la impressora 3D que l’escola va 
guanyar l’any passat en ser un 
dels centres premiats a l’ITworl-
dEdu, l’esdeveniment anual de 

referència del sector tecnològic 
educatiu.
El passat 18 de febrer, l’escola 
li va posar la pròtesi a la petita, 
que s’ha mostrat molt contenta 
amb la seva nova eina. “Ara que 
provi a fer moltes coses amb la 
nova mà com agafar objectes, 
anar amb bicicleta o patinet”, 
explicava Gálvez a la família de 
Mariam, molt agraïda amb l’es-
cola per la iniciativa, mentre li 
posava la pròtesi a la nena.  

Nou projecte. Aquesta història 
tan emotiva, que posa en valor la 
bona feina que es fa des de les es-
coles malgrat la manca de recur-
sos, és una de les activitats que 
formen part del projecte ‘El Turó 
disseny 3D’. El centre ha posat 
en marxa la iniciativa aquest curs 
“per veure com funciona amb 
els alumnes dels cicles mitjà i 
superior que enllesteixen les 
feines més ràpid”, ha comentat 
la directora, Imma Espinosa, qui 
ha afegit que la idea és implemen-
tar-ho a totes les classes d’aquests 

nivells el curs vinent, “però tot 
dependrà dels recursos infor-
màtics dels quals disposem”.
El projecte ‘El Turó disseny 3D’ 
consisteix a dissenyar i fabricar di-
ferents objectes i eines que donen 
un servei al centre com la pròtesi 
per a Mariam. Els alumnes han 
de cercar les necessitats i respon-
dre a les propostes que els arriben 
per part de l’escola. Mitjançant la 
plataforma Tinkercad fan el dis-
seny –en ocasions un pas previ 
amb materials físics– i després 
l’imprimeixen amb la impressora 
3D. Alguns dels projectes duts a 
terme són un joc de monedes per 
als alumnes d’infantil, premis per 
als diferents concursos escolars, 
peces de seguretat i ulleres ‘gran 
dictat’ per treballar la llengua oral 
a les aules, entre d’altres. “És un 
projecte global on intervenen 
moltes disciplines. De vegades, 
consultem temes en fòrums en 
anglès que també ens serveix 
per practicar l’idioma”, explica 
Gálvez. Aquest projecte de l’es-
cola El Turó ha estat seleccionat 

per l’ITworldEdu, que impulsa 
el Departament d’Educació de la 
Generalitat, per participar en la 
modalitat de metodologies inno-
vadores amb suport de les TIC. 
Els cinc fi nalistes escollits tindran 
l’oportunitat d’exposar les se-
ves experiències el pròxim 8 de 

març al Palau de Congressos de 
Barcelona. L’any passat, l’escola 
El Turó ja va ser seleccionada en 
aquest mateix certamen per un 
projecte sobre geocoaching, amb 
el qual va guanyar la impresso-
ra 3D que ha donat peu al nou 
projecte.

Sílvia Alquézar | Montcada

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

L’escola El Turó fabrica una pròtesi 
de mà per a una alumna d’infantil
L’han feta dos companys de 6è en el marc d’un projecte educatiu iniciat aquest curs
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Mariam Sabar pot anar amb patinet gràcies a la pròtesi de mà que li han fet Guillem i Ulisses

NOVA INICIATIVA

L’Espai Jove Can Tauler 
es desplaça als barris
L’objectiu del projecte és apropar el servei als joves

Sílvia Alquézar | Redacció

L’entitat de motoristes Blue Iron  
celebrarà el 12 de març el quart 
aniversari amb un programa 
d’activitats que es faran al cos-
tat del restaurant Ca la Roser, a 
Terra Nostra, a partir de les 10h. 
Hi ha previst una recollida d’ali-
ments per a Càritas Montcada, 
sortejos de material a favor de la 
investigació de la dermatomiosi-
tis juvenil i un estand informatiu 
de l’entitat Rodes Solidàries. La 
jornada estarà amenitzada pel 
grup Six in Town | SA 

L’Ajuntament recapta 
244 euros per a l’ong 
Somriures de Bombay
La Regidoria de Ciutadania de 
l’Ajuntament va recaptar 244 eu-
ros a l’espectacle infantil ‘Coope-
rem o competim?’ que l’Associa-
ció Comsoc va representar el 21 
de febrer a l’Auditori Municipal. 
Els diners es lliuraran 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. L’entitat té 
23 escoles bressol, anomenades 
baldawis, on hi ha escolaritzats 
més d’un miler d’infants | SA  
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Montcada celebrarà el Dia de la 
Dona amb un variat programa 
d’actes organitzats pel Consell 
Municipal de Dones i la Regi-
doria de l’Ofi cina d’Atenció a la 
Dona i Polítiques d’Igualtat. “Les 
activitats són diverses i amb 
un objectiu cohesionador”, ha 
destacat la regidora d’aquest de-
partament, Jessica Segovia (ICV-
EUiA-E), qui s’ha mostrat molt 
satisfeta perquè enguany hi han 
col·laborat dues entitats de dones 
de recent creació com PakMiR i 
la secció de l’AV Can Sant Joan.

El programa. Un dels plats forts 
serà la representació de l’obra ‘Et 
vindré a tapar’, de la companyia 
Espai en construcció, el 13 de març 
(Kursaal, 19h).  Les entrades es 
poden comprar anticipadament 
al preu de 6 euros a l’Auditori o al 
servei www.mirteatre.cat. El mateix 
dia de la funció costaran 8 euros. 
La recaptació es destinarà a una 
associació de dones que decidirà 

el Consell Municipal. Una altra 
de les activitats destacades serà 
la xerrada ‘Evolució i història de 
la dona, pels seus drets, des del 
S. XIX fi ns a l’actualitat’, a càrrec  
de la psicòloga Adelina Escandell. 
L’acte, organitzat pel Grup de 
Dones de Can Cuiàs, es farà dia 9 
(18h) al Centre Cívic del barri. 

Altres actes. El programa comen-
çarà el dia 5 amb una caminada 
que sortirà de la plaça Lluís 
Companys (10h). El mateix 8 
de març, l’Esplai per a la Dona 
farà un berenar a l’Abi (17.30h).
Per la seva banda, el Pla de De-
senvolupament Comunitari, amb 
la col·laboració de la Unitat tèc-
nica d’Integració i de l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona (OAD), ha 
organitzat una trobada sota el tí-
tol ‘Enganxa’t, dona’, que es farà 
al Centre Cívic La Ribera, el dia 
11 (11h). La mateixa jornada, el 
grup de dones de l’AV de Can 
Sant Joan organitza al Kursaal 
(17h) activitats com tallers i exposi-

cions, entre d’altres. L’endemà, 
hi haurà un taller de defensa 
personal impartit per la Policia 
Local, de 10 a 12h, al pavelló 
Miquel Poblet (inscripcions a ofi -
cinadona@montcada.org). 
D’altra banda, el tradicional sopar 
de germanor a càrrec del Grup de 
Dones de Can Cuiàs tindrà lloc el 
dia 12. Les persones interessades 
poden fer la reserva fi ns al 8 de 
març, al Centre Cívic  del barri. 
Els actes acabaran el dia 16 amb 
un cinefòrum al Centre Cívic de 
Terra Nostra (18h) i un col·loqui 
del PSC (Casa de la Vila,19.30h).

Sílvia Alquézar | Redacció

8 DE MARÇ

Un espectacle teatral i una xerrada sobre 
els drets de la dona, plats forts del programa
Hi ha previstes activitats molt variades com una caminada, un taller de defensa personal, un cinefòrum, un sopar i una trobada

L’Auditori acollirà del 8 al 27 de 
març l’exposició ‘Srebrenica, me-
mòria d’un genocidi’, promoguda 
per l’Observatori Europeu de Me-
mòries de la Fundació Solidaritat 
de la Universitat de Barcelona 
per recordar un dels episodis 
més terribles de la història recent 
d’Europa: l’assassinat de més de 
8.000 persones d’aquesta ciutat 
bosniana l’11 de juliol de 1995.  
La mostra és un recull d’imatges 
del fotoperiodista Alfons Rodrí-
guez en el marc de la marxa com-
memorativa del 15è aniversari 

dels fets. Una riuada humana de 
milers d’activistes pels drets hu-
mans va acompanyar les víctimes 
en un trajecte que va culminar 
amb l’enterrament de les restes 
de gairebé 800 persones. La mos-
tra arriba a Montcada gràcies a 
la iniciativa de la Regidoria de 
Ciutadania, que inaugurarà l’ex-
posició el dia 15 (18.30h) amb la 
projecció d’un documental i una 
xerrada a càrrec del director de 
la Fundació Solidaritat, Xavier 
López, sobre les causes i les con-
seqüències d’aquells crims contra 
la Humanitat 20 anys després. 
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El genocidi d’Srebrenica, 
en imatges a l’Auditori
L’exposició s’inaugurarà el 15 de març amb una xerrada

MEMÒRIA HISTÒRICA

Per tretzè any consecutiu, el Banc 
de Sang i Teixits (BST), en coor-
dinació amb la Regidoria de Salut 
Pública de l’Ajuntament, organit-
za la Marató de Donació de sang, 
que tindrà lloc el 7 de març, a la 
Casa de la Vila, de 9 a 14.30h i 
de 16 a 21h. El BST s’ha marcat 
com a objectiu arribar a les 300 
donacions, superant així les 209 
que es van captar l’any passat. 
L’esdeveniment rep el suport de 
l’Associació de Donants de Sang 
de la comarca, l’assemblea local 
de Creu Roja i l’AV Font Puden-
ta-Muntanyeta. Com a novetat, 
hi haurà una unitat mòbil davant 
del Centre de Serveis de La Fer-
reria, de 9 a 14.30h. 

Acte solidari. Un any més, 
l’esdeveniment comptarà amb la 
xocolatada de l’AV Font Puden-
ta-Muntanyeta, a les 16.30h, al 
carrer Major. “Animo tothom a 
participar en aquesta jornada, 
la sang és un element que no 
es pot fabricar i cada dia és 

necessària per als tractaments 
mèdics; és d’un acte senzill i 
solidari que pot arribar a sal-
var vides”, ha manifestat la regi-
dora de Salut Pública, Mar Sem-
pere (Círculo Montcada).
Per donar sang cal tenir 18 anys 
o més, pesar un mínim de 50 qui-
los i, en el cas de les dones, no 
estar embarassada. No hi cal es-
tar en dejú. No obstant, abans de 
procedir amb l’extracció, l’equip 

mèdic fa omplir als participants 
un qüestionari amb dades sobre 
la seva salut. Al web www.donar-
sang.gencat.cat es dóna resposta a 
les preguntes més freqüents sobre 
la donació de sang. Els homes 
poden donar sang quatre cops 
l’any i les dones, tres vegades.
A més, enguany la jornada es 
podrà seguir a través de la xarxa 
social Twitter, amb l’etiqueta 
#MSangMontcada.

Sílvia Alquézar | Redacció

TRETZENA EDICIÓ

La tretzena edició de la Marató de sang es farà el 7 de març, a la Casa de la Vila

AR
XI

U
/S

ÍL
VI

A 
AL

Q
U

ÉZ
AR

El Banc de Sang vol arribar a les 
300 donacions a la Marató del dia 7  
La jornada es farà a la Casa de la Vila, però també hi haurà una unitat mòbil a la Ferreria

Antonio Muñoz guanya el I Concurs de cartells del 8 de març
El montcadenc Antonio Muñoz Agea ha guanyat 
la primera edició del concurs de cartells del Dia 
de la Dona, convocat per l’Ajuntament i el Consell 
Municipal de Dones, amb l’objectiu de buscar una 
imatge per il·lustrar el cartell –veure portada– i els 
elements de difusió publicitària del programa d’ac-
tivitats amb motiu del 8 de març al municipi. En 
aquesta primera edició s’ha presentat un total de 
24 obres. El guardó està valorat en 450 euros i el 

seu lliurament es farà el 8 de març a la Casa de 
la Vila (19.30h), coincidint amb la inauguració de 
l’exposició amb tots els cartells participants, que es 
podrà visitar fi ns al 2 d’abril. En aquest acte també 
es farà públic el veredicte de la segona edició del 
concurs de microrelats ‘8 de març’, que ha comptat 
amb la participació d’una trentena d’obres. Aquest 
certamen atorga premis a les tres millors creacions 
literàries, de 200 euros cadascun | SA

Una de les imatges que es podran veure a l’exposició sobre el genocidi d’Srebrenica, a l’Auditori
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L’espectacle teatral ‘Et vindré a tapar’ es representarà al Kursaal el 13 de març, a les 19h
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Riera de Sant Cugat
Hola, em dic Marçal, tinc 13 anys i 
visc al barri de Terra Nostra. Cada 
tarda, amb la meva gossa, que es 
diu Freya, surto a passejar pel polí-
gon de la Ferreria, al costat de la riera 
de Sant Cugat, i veig l’estat en què es 
troba. Està molt bruta, plena d’excre-
ments, mobles, escombraries i males 
herbes. Fins i tot hi ha rates. Per aquí 
cada dia passem també molts alum-
nes de camí a l’INS La Ferreria.
M’agradaria que la riera es pogués ne-
tejar i que al costat es fes un passeig 

per poder passejar al costat del car-
ril bici en un espai agradable, sense 
brutícia ni pudor. No sé a qui li toca 
fer-ho, però qui sigui, si us plau que 
ho arregli. 

Marçal Marin
Terra Nostra

Massa anuncis a la tele
Jo volia queixar-me d’un assumpte 
que a la majoria de la societat li mo-
lesta: la publicitat. Concretament, els 
anuncis de televisió. Comprenc i en-
tenc que facin anuncis, ja que d’algu-

na manera la gent ha de patrocinar 
els seus productes perquè altres els 
comprin. Fins aquí està tot bé, el pro-
blema arriba quan es passen posant 
anuncis; sé que serveixen per pagar 
les cadenes però d’aquí a veure nor-
mal que facin sis minuts d’anuncis, 
doncs no. Si sumem tots els minuts 
d’anuncis que fan durant una sèrie, 
programa o documental, veurem que 
fan gairebé els mateixos que els de 
l’emissió que estan donant. En sèries, 
com ara Els Simpson, fan anuncis 
de sis minuts, tornen al capítol, un 

personatge diu una frase i tornen a 
posar publicitat. Això és abusiu. Sin-
cerament penso que podrien posar 
menys anuncis, ja que guanyarien 
més audiència

Míriam López
Terra Nostra

Fe d’errates
L’equip de l’AEE Montserrat Miró que 
va arribar a les semifi nals de la Copa 
Catalana C de korfbal és un sènior i 
no pas un júnior, tal i com s’indicava a 
la secció a l’última edició de La Veu.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 
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>Editorial
Pla de Reixac
Que el Pla de Reixac és una 
zona molt temptadora per als 
constructors queda sobrada-
ment demostrat per les moltes 
vegades que el seu nom ha sal-
tat a la premsa com a seu de 
projectes de gran envergadura 
com el Casino Eurovegas o la 
Ciutat de l’Espanyol, projectes 
que han tingut molt rebombo-
ri, però que afortunadament 
no s’han fet realitat perquè 
haurien  suposat la destrucció 
d’un espai de gran valor medi-
ambiental. L’última proposta, 
la de construir una universitat 
americana, arriba justament 
quan el govern ha pres la de-
cisió de donar-se un any de 
temps per pensar i decidir 
el destí d’aquest territori tan 
preuat per als especuladors. 
Un temps que també servirà 
perquè la Generalitat valori la 
possibilitat de declarar-lo Es-
pai d’Especial Interès Natural i 
perquè anul·li el pla de habitat-
ges projectat al 2008, tal com 
ha demanat l’Ajuntament.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 18 de març
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Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

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

Agenda
laveu.cat/agenda

TEATRE
‘Espanyols, Franco ha mort’ 
del grup Vada Retro

6 DE MARÇ, 18H
LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO

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

6 l diumenge
Visita. A la Casa de les Aigües (45 mi-
nuts). Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal.

Teatre. ‘Espanyols, Franco ha mort’, del 
grup de teatre Vada Retro. Hora: 18h. 
Lloc: La Unió (av. Catalunya, 16-18). 
Preu: 4 euros per als socis i 5, per a la 
resta.  

7 l dilluns
Solidaritat. Marató de donacions de 
sang. Hora: De 9 a 14.30h i de 16 a 21 
h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza: Banc 
de Sang i Teixits.

9 l dimecres
Taula rodona. Sobre el soterrament amb 
la participació Xavier Flores, de la Gene-
ralitat; Janet Sanz, de l’Ajuntament de 

Barcelona; l’alcaldessa de Montcada i 

Reixac, Laura Campos, i Ramon Bueno, 

de la PTJST. Hora: 19h. Lloc: Auditori 

Municipal.

10 l dijous
Homenatge. A les víctimes de les vies 

del tren. Hora: 18.30h. Lloc: Cruïlla del 

soterrament (Bogatell/Colon). Organitza: 

PTJST i Ajuntament.

11 l divendres
Poeticae. ‘Paraules de tardor’, de Po-

nent Poètic. Hora: 22h. Lloc: Auditori 

Municipal. Gratuït.

13 l diumenge
Visita. ‘A tota màquina’ (nova visita tea-

tralitzada a la Casa de les Aigües. Hora: 

12h. Preu: 5 euros. Organitza: Museu 

Municipal.

Teatre familiar. ‘Kissu’, del Centre de Ti-

telles de Lleida. Hora: 12h. Lloc: Auditori 

Municipal. Preu: 4 euros.

Teatre. ‘Et vindré a tapar’, d’Espai en 
Construcció. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 6 euros anticipada/ 8 a taquilla. 

14 l dilluns
Xerrada. Jornada sobre present i futur 
del comerç a Montcada. Hora: 13.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. 

15 l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Srebrenica, 
memòria d’un genocidi’ i xerrada. Hora: 
18.30h. Lloc: Auditori Municipal. 

16 l dimecres
Xerrada. Sobre la dona, amb Sílvia Pe-
ralta, secretària d’Igualtat de l’executiva 
de Federació del PSC, i Bernat Escude-
ro, del grup Zero Machos. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. Organitza: PSC.

17 l dijous
Assemblea. De socis de l’Associació Be-
nèfi co Instructiva Abi. Hora: 20h. Lloc: 
Abi (Colon, 5). 

EXPOSICIÓ
OBRES DEL CONCURS 
DE CARTELLS DEL 
DIA DE LA DONA

8 de març, 19.30H

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

4 5 6

11 12 138 9 107
R.Miró El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixDuran

V.Nieto

J.Relat Rivas DuranV.Nieto

16 1817

J.Relat J.Relat

19 20

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

14 15
J.Vila C.Pardo C.Pardo

sala 
principal

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

TEATRE FAMILIAR
KISSU
Centre de Titelles de Lleida
13 de març, 12h

18 DE MARÇ, 18.30H
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA

PROCESSÓ
De la Verge dels Dolors

EXPOSICIÓ
DECADÈNCIA
de José Valera
Fins al 8 d’abril

POETICAE
PARAULES DE TARDOR
Ponent Poètic
11 de març, 22h

TEATRE
ET VINDRÉ A TAPAR
Espai en construcció

13 de març, 19h
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Les persones de la coalició ICV-EUiA continuem compromeses 
amb la lluita per aconseguir el soterrament, amb el compromís 
de fer pressió des de totes les institucions. Gaudim de suport 
total per part dels nostres grups al Congrés (En Comú Podem) i 
al Parlament de Catalunya (Catalunya Si Que Es Pot). En aquest 
sentit, el mes passat el grup que ens representa al Congrés dels Diputats, En Comú Podem, va 
presentar una Proposició No de Llei instant al govern a executar sense més dilacions el projecte 
de soterrament de la línia convencional de Portbou al pas pel nostre municipi, allò a que l’Estat 
es va comprometre l’any 2007.
L’empenta del nou equip de govern, juntament amb el treball de la Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total, ha fet que Adif comenci a assumir els compromisos pendents amb el nostre municipi. 
Les obres d’urbanització del pou de ventilació del carrer Jaume I han començat i en dos mesos 
podrem recuperar aquest espai. També hem aconseguit el compromís per part d’Adif d’enllestir 
d’aquí al mes de juny aquelles actuacions pendents derivades de les obres de l’AVE. Per exemple, 
el més urgent, la retirada de les terres contaminades al costat de l’escola Font Freda i la fi nalitza-
ció de l’exterior del pou de ventilació del Parc de les Aigües. Cal dir que arriben tard i que sense la 
pressió que s’ha fet tenim seriosos dubtes que s’hagués continuat amb les actuacions pendents 
al nostre municipi. Adif no ens regalarà res, cal que mantinguem la tensió i la reivindicació per tal 
que es compleixin els compromisos i que, per fi , comencin les obres del soterrament de la línia 
de Portbou al seu pas pel centre de la nostra ciutat.El projecte del soterrament no el podrem tirar 
endavant sols, necessitem comptar amb la ciutadania i també amb la complicitat d’altres institu-
cions. En aquest sentit, hem aconseguit la complicitat de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea 
Metropolitana. El fet que participi en els actes l’Ajuntament de Barcelona i l’alcaldessa Ada Colau 
tindrà ressò mediàtic, que sumarà forces a la nostra reivindicació per continuar exigint al Ministeri 
de Foment els acords signats al 2007. Per tot això, per tal de mantenir la pressió, us convidem a 
acompanyar-nos als actes que organitzaran l’Ajuntament i la Plataforma els propers dies 9 i 10 de 
març per continuar reivindicant de l’execució d’un soterrament que és necessari i just.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Adif, se’ns acaba la paciència

Óscar Gil

El govern de la nostra ciutat ha posat de manifest, altre cop, la 
seva incongruència i dubtes davant el futur del nostre municipi, 
aquesta vegada en relació al Pla de Reixac. Al darrer Ple han 
presentat una proposta d’acord per suspendre la tramitació de 
plans urbanístics i fer un estudi pel futur planejament d’aquest 
àmbit, i a la vegada han donat suport a una moció que es limita a demanar a la Generalitat que 
deixi sense efecte l’ARE previst i que s’iniciïn els tràmits per declarar-lo paratge d’especial interès 
natural. Al PSC de Montcada i Reixac ja ens sembla bé que es faci un estudi complert d’aquesta 
zona, el que no compartim és que aquest govern li posi, ja de sortida, límits al resultat. 
Saben que comportaria la declaració com a paratge d’especial interès? Els objectius establerts 
en la llei 12/85 són clars: Protecció dels recursos naturals al voltant dels ecosistemes i la pre-
servació de la diversitat biològica; el arrelament de la població afectada, per mitjà del foment de 
l’agricultura, la silvicultura i la ramaderia, que permetin mantenir la diversitat paisatgística, les 
comunitats rurals, així com el foment de les infraestructures, equipaments i activitats relacionades 
amb el turisme verd en les zones protegides, a fi  d’orientar el seu desenvolupament compatible 
amb la protecció, i facilitar activitats econòmiques a les comunitats residents; la investigació dels 
sistemes naturals per tal de millorar el seu coneixement, i de racionalitzar la seva gestió i activitats 
pedagògiques, al voltant de les ciències naturals i l’ecologia. Però clar, i si del estudi sorgeix la 
necessitat que sigui considerat com a paratge natural d’interès nacional, o com a reserva natural 
integral per a la protecció d’ecosistemes, comunitats o elements biològics que, per la seva raresa, 
fragilitat, importància o singularitat mereixen una valoració especial?
Abans del resultat de l’estudi, no li posin vostès mateixos portes al camp. I si tenen tan clar que 
el que volen és només aquesta declaració com a paratge d’especial interès natural; per què no 
ho han impulsat des del Govern, com un acord de Ple, i han esperat una moció per part d’un 
grup que no en forma part? Potser hi ha, a darrera d’aquests dubtes i incongruències, altres 
motius que aquest govern no ens explica. Pel bé del nostre municipi, siguin seriosos amb el Pla 
de Reixac.

Siguin seriosos amb el Pla de Reixac

M. Carmen Porro

Fa anys que la ciutat està lluitant i treballant per recupe-
rar i per vetllar per tots aquells espais naturals que tenim 
a la nostra ciutat. La pressió urbanística de la ciutat i el 
seu entorn metropolità han fet que durant molt de temps 
es destruïssin paratges del nostre entorn que haurien de 
haver estat protegits des del primer dia. Montcada, en la seva situació estratègica, està rode-
jada d´espais meravellosos, el Pla de Reixac, el Turó de Montcada, Collserola, Vista Rica i tota 
la Serralada Marina. Espais amb un alt valor natural, patrimonial i paisatgístic. Aquest dies 
hem parlat molt a la ciutat del Pla de Reixac, aprovant una moció declarant que sigui un espai 
natural alhora que aprovàvem també la suspensió de llicències per redactar un nou planeja-
ment urbanístic a l’àmbit. El Pla de Reixac és sols un clar exemple de tot aquest valor que té 
la ciutat. En aquesta riquesa, a més, cal afegir el gran valor patrimonial que sols trobem en 
aquest espais, masies i cases d’alt valor patrimonial que ens recorden els nostres orígens. CDC 
va crear la Regidoria de Patrimoni per poder vetllar, recuperar i donar a conèixer a la ciutadania 
l’existència de patrimoni rural i arquitectònic que tenim. Però és feina de tots plegats, entitats, 
administracions i ciutadania, conscienciar de la importància i la necessitat de preservar l’entorn 
natural. CDC, en el seu programa electoral, ja parlava de preservar els espais naturals que te-
nim i de recuperar alguns d’ells per a usos de la nostra ciutat que durant molts anys ha viscut 
tancada entre rius, carreteres i altres infraestructures. CDC va proposar i proposa obrir-nos en 
fora, cap a tots aquest espais naturals que tenim i que són la nostra gran riquesa. La Serralada 
Marina; tot un frontal verd amb un gran patrimoni natural que pot ser la nostra gran escola de 
la natura, amb moltes rutes i camins i amb gran diversitat vegetal i animal. Les lleres dels rius 
Ripoll i Besòs, que poden servir d´espais lúdics per a la ciutadania sent respectuosos amb el 
medi natural i paisatgístic. El Pla de Reixac, perfecte per l’agricultura de Km. 0 i com a corredor 
verd del Vallès. Vista Rica, el pulmó natural just al centre de la ciutat. Ens els propers anys 
Montcada ha de continuar treballant per ser el gran espai natural del Vallès, amb un alt valor 
natural i patrimonial a recuperar i preservar.

Un gran espai natural del Vallès

Joan Carles Paredes

S’apropa el 8 de març. Aquest dia tan simbòlic en què re-
coneixem els avenços aconseguits per les dones en la seva 
lluita per la igualtat efectiva. Una lluita àrdua i fatigosa, llar-
ga i no sempre fructífera, en la qual continuem exigint una 
societat justa, capitanejada per administracions que apliquin 
polítiques igualitàries en tots els aspectes, especialment en la pobresa, la desigualtat laboral 
i la violència masclista. Continuem demanant un trencament amb la precarietat sociolaboral 
(sous, pensions, accés a serveis bàsics i a la protecció social), ja que les causes que provoquen 
aquesta bretxa salarial en la meitat de la població que conformem les dones es deu, principal-
ment, a la temporalitat i eventualitat dels treballs, a la incapacitat de compatibilitzar la família 
i la feina (conciliació laboral) i a la segregació vertical, en la qual els llocs de responsabilitat 
ocupats per dones són escassos.
La presència equilibrada de les dones en política és també un repte democràtic. Homes i dones 
hem de compartir espais de poder per decidir tots plegats el full de ruta de la nostra societat.
La llei d’Igualtat exigeix als partits almenys un 40% de representació de tots dos sexes a les 
llistes electorals, fet que ha permès la visibilitat de la dona en els espais polítics decisius, mal-
grat que encara ens queda molt camí per recórrer. Cal aconseguir arribar fi ns al 50% de repre-
sentativitat desitjat, i a una major rotació dels càrrecs femenins, apoderant les dones perquè 
la seva visibilitat estigui més enllà de la simple numeració en una llista cremallera. Necessitem 
crear models de lideratge efectius perquè les dones conquereixin nous espais de poder on 
siguin el model a seguir, tal com hauria de signifi car una veritable societat justa, equilibrada i 
igualitària.
Fins que aquesta igualtat no sigui real, continuarem reivindicant i celebrant el 8 de març, i 
treballant des de les bases, en el nostre dia a dia, des de les nostres feines i des dels espais 
polítics, pels drets i llibertats de les dones que, durant tant de temps, se’ns han denegat.

8 de març, seguim lluitant

Mar Sempere
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

La relació amor-odi de Montcada amb el tren ve de lluny i és 
de tots coneguda. Moltes famílies hi han arribat vinculades al 
tren. I 5 estacions i 3 línies de rodalies ens donen proximitat 
i connexió amb Barcelona, malgrat que el servei molts cops, 
massa, deixi molt que desitjar o falli estrepitosament. El pitjor, 
però, és que aquestes vies trinxen la població de manera sagnant. El problema de fons ha estat 
que les infraestructures que ens creuen han estat pensades i dissenyades des de fora de Mont-
cada, com una servitud a la capital barcelonina, sense tenir en compte els nostres interessos. No 
només passa amb el tren: una autopista com la C33 ens travessa pel ben mig del poble, trinxant 
el territori sense ni tan sols tenir una sortida o una entrada a Montcada. 
Adif ens ha tractat històricament amb menyspreu. Les ferides ofertes pel pas de les vies semblen 
no preocupar-los. La degradació, tant a vies com a estacions, i el defi cient manteniment són una 
realitat que hem de combatre constantment. L’incompliment per part del Ministerio de Fomento 
dels acords pel Soterrament de la línia de França de Rodalies, signats al novembre del 2007, ha 
estat reiterat, governi qui governi. Aquesta és la fi ta més transcendent en la lluita de Montcada per 
exigir un tracte just. Però no és l’únic objectiu: el desdoblament i soterrament de la línea de Vic, 
que genera greus problemes de mobilitat a Mas Rampinyo; el conveni de la plaça de la Pedra a 
Can Sant Joan; o la millora dels accessos a les estacions de Can Sant Joan i Montcada-Manresa, 
on la distància del tren a les andanes fa que no hi puguin pujar persones grans i és arriscat per 
a tothom. És hora de fer-nos respectar i d’exigir els compromisos pendents. Per fi , després de 
múltiples reclamacions, han començat les obres de fi nalització del pou de ventilació de Jaume I, 
amb el compromís de restaurar l’aparcament (on podrem instal·lar una base d’ambulàncies 24 
hores) i la zona verda en 2 mesos. Igualment, els 50.000 m3 de runes provinents del pou d’atac 
de la tuneladora han de ser recollits defi nitiva i immediatament, restaurant l’entorn de l’escola 
Font Freda. Hem de continuar exigint el compliment dels compromisos pendents. I els dies 9 i 10 
de març tenim una nova oportunitat. Participem tots, Plataforma, Ajuntament i ciutadania, en les 
Jornades pel Soterrament per exigir ja! un tracte just per a una ciutat singular.

Montcada i el tren

Los próximos 9 y 10 de marzo se van a celebrar actos en 
Montcada i Reixac para reivindicar el “soterrament” de las 
vías que trinchan nuestra ciudad en dos, además de un ho-
menaje a las víctimas que han perdido la vida en todos estos 
años. Desde C´s invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a 
estas jornadas para demostrar que somos una sola voz para reclamar el tan anhelado ‘Soter-
rament’.
Este es un proyecto de ciudad, quizás el más importante que tenemos por delante a nivel de 
infraestructuras y, por lo tanto, no debe tener colores políticos. Quiero aprovechar estas líneas 
para agradecer el enorme trabajo que ha llevado y está llevando la Plataforma ‘Tracte Just So-
terrant Total’. El día que este proyecto vea la luz toda la ciudadanía de Montcada i Reixac estará 
en deuda con vosotros, y confi ad, lo vamos a lograr todos juntos, porque es de justicia y porque 
todos los diputados, tanto del Parlamento de Cataluña como del Congreso de los Diputados, 
deben conocer de primera mano todo lo que soportamos los montcadenses para que, de una 
vez por todas, se haga justicia con nuestra ciudad.
Como les decía anteriormente, todos somos imprescindibles en esta reivindicación, si estamos 
unidos y somos una sola voz el proyecto del “soterrament” será una realidad, debemos de 
concienciarnos de que este proyecto es determinante para lograr una ciudad mejor y más 
segura. Ha llegado el momento de demostrar que nos importa Montcada i Reixac y lo que en 
ella suceda.
Debemos dejar atrás las promesas incumplidas y mirar al futuro con optimismo sabiendo que 
es un excelente momento para hacer entre todos el proyecto del “soterrament” realidad. Desde 
partidos políticos, pasando por entidades y ciudadanía debemos hacernos nuestro un proyecto 
que vertebrará por fi n Montcada i Reixac.
Os invito a asistir a las jornadas del próximo 9 y 10 de marzo a favor del ‘soterrament’. Comien-
za una nueva etapa que seguro será decisiva para lograr nuestro objetivo como ciudad, juntos 
lo vamos a lograr.

Soterrament, ara!

David Gerbolés

L’Ajuntament de Montcada i Reixac és l’administració més 
propera als ciutadans, que millor coneix els problemes reals 
de la gent, i, en molts aspectes, des d’on es poden gestionar 
millor les competències que tenen relació amb el benestar de 
la ciutadania. Això passa sense cap tipus de recolzament per 
part del Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques socials 
i el que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes 
polítiques s’implementin amb garanties de qualitat. Aquesta situació s’ha agreujat en els dar-
rers anys, i molt especialment en les dues darreres legislatures del Parlament de Catalunya do-
nat l’elevat deute de la Generalitat de Catalunya amb el món local: amb Montcada aquest deute 
és de 2’7 milions d’euros que ens deuen i no ens paguen. A aquesta situació s’han de sumar 
continuades retallades que ha anat aplicant el Govern català al món local pel manteniment de 
serveis essencials per als ciutadans que han hagut d’assumir el nostre ajuntament. Tot plegat 
ha afectat de manera molt negativa a les polítiques socials, polítiques en les que la Generalitat 
té competència plena però que ni les ha implementat ni ha permès, amb la retallada al fi nan-
çament local, que els municipis les puguin implementar: polítiques com les d’infància, de lluita 
contra la pobresa, de protecció social, de lluita contra la pobresa energética, la d’accessibilitat 
sense recursos per implementar la nova llei; les partides per l’educació 0-3 anys que la Genera-
litat ha deixat a zero o les de beques menjador que són clarament insufi cients. Aquells que volen 
ser independents i crear un Estat propi i no sé quantes tonteries més, han afectat concretament 
els serveis municipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les 
escoles de música i els serveis socials així com centres per a persones amb discapacitat o gent 
gran. Els municipis necessitem un govern autonòmic que compleixi els seus compromisos, pagui 
els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a les corporacions locals. Un 
Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es comprometi amb l’augment dels recur-
sos que reben els ens locals i amb el fi nançament dels serveis bàsics que presten als ciutadans. 
En defi nitiva, un govern seriós, responsable i no morós com el que tenim.

La Generalitat no ens paga

Eva García

Any rere any, a Montcada escrivim manifestos, denúncies 
públiques, es llancen dades sobre la precarietat laboral, ex-
plotacions, feminicidis, abusos de drets fonamentals, cosifi -
cació, sexisme als carrers i el masclisme i micromasclismes 
que s’impregna entre els i les més joves. Cada dia sospirem 
davant la televisió o passem ràpid la pàgina del diari davant d’un nou assassinat a una dona 
mentre pensem “una altra” i preguem, inconscientment per les agnòstiques, que no ens toqui 
a nosaltres o a les companyes més properes. Són laments que sabem que recauen en una 
educació global que margina la igualtat de ser, d’oportunitats, de drets i deures i que s’acomoda 
en la manca de generar esperit crític i fomentar el poder i les submissions entre homes i dones. 
“Per costum”, “per cultura”, per comoditat, per preservar privilegis.
Hi ha un proverbi àrab que diu “Qui vol fer les coses busca les eines, qui no, busca les excuses”. 
Per tant, només podem lamentar-nos de no haver treballat per una igualtat real on el respecte 
sigui la base de la convivència. Agafeu la ma d’aquelles que tenen projectes musicals, artístics, 
pedagògics.  Literatura, historia recuperada, textos analítics i amb propostes. Grups de dones i 
d’homes. Són mans que teixeixen projectes, que analitzen i s’autoavaluen alhora que s’ocupen 
de la llar i mantenen les responsabilitats en els seus espais laborals. No són éssers sobrenaturals, 
no deixen d’estar explotades, patir assetjament, rebre impactes sexistes a la publicitat, les can-
çons i la moda, prémer fort les agulles i esquivar aquests missatges amb vestit d’esgrima i cordes 
d’alpinisme per rescatar-nos si caiem en alguna de les trampes.  Són mans que buscaran altres 
mans que les ajudin a aixecar-se i veure les ferides com a aprenentatges, mans que deixaran de 
feinejar per aplaudir a aquells i aquelles que se sumin a la lluita feminista sense por del terme 
perquè el contingut i les conseqüències són la raó de pes,  mans que seguiran treballant des de 
l’àmbit privat al públic. Mans que esperen haver de deixar de comptar dades i denúncies. Mans 
que esperen que des de les cases, l’escola, la política, el carrer, el mercat i des d’un mateix, una 
mateixa assumim el problema com a propi i prioritari i que les excuses i les banalitzacions no si-
guin l’excusa de la por a enfrontar-nos a allò que s’està fent massa monstruós “al primer món”.

Juntes, junts, som més fortes

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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‘ARTEULES’, AL KURSAAL
José Valera presenta una original 
col·lecció de teules artístiques

Entre els mesos de març i abril 
Montcada viurà la setena edició 
del festival de poesia Poeticae, or-
ganitzat per la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni. Enguany el cicle 
aposta per una major presència de 
col·laboracions de grups i artistes 
locals. El programa arrencarà l’11 
de març al Kursaal (22h) amb 
‘Paraules de tardor’, un muntatge 
de David Velasco a partir d’una 
selecció de poemes de la poetes-
sa Mireia Calafell (Premi Lletra 
d’Or 2015).  “És una poe sia 
fresca i actual, que aborda te-
mes com el cos, la identitat i el 
desig”, explica Velasco, qui reci-
tarà acompanyat de Gina Raymat 
(veu) i Laura González (teclat).

Propostes. Dèria Teatre tornarà a 
representar ‘Mujeres habitadas’ el 
8 d’abril a l’Auditori. L’oferta tea-
tral la completen els espectacles 
de Bubulina Teatre i de Q-arsTea-
tre. Es mantenen les cites ja con-
solidades, com la Marató Poètica 
Popular (19 de març), el recital 
del Grup 7 de Cors (16 d’abril) 
i la cercavila poètica i el recital 
‘A cau d’orella’, que incorpora 
com a novetat una performance 
de l’Aula de Teatre (17 d’abril). 
El cicle clourà amb l’enregistra-
ment en directe del programa de 
Montcada Ràdio ‘La tempesta’ al 
Kursaal amb la participació del 
públic (24 d’abril).

Laura Grau | Redacció

El cicle de poesia arriba a la setena 
edició amb més protagonisme local 
‘Paraules de tardor’, de David Velasco sobre poemes de Mireia Calafell, obre el programa l’11 de març

POETICAE 2016

Marta Rodríguez 
fa gira per Itàlia 
amb el grup 
Lazzi Comici

El 12 d’abril és l’últim dia per participar a la cin-
quena edició del concurs Petit Poeticae adreçat 
a infants nascuts entre el 2003 i el 2009. Els 
premis seran material escolar i entrades per a 
espectacles familiars. L’acte de lliurament de 
guardons tindrà lloc el 15 d’abril a la Biblioteca 
Elisenda. Les bases es poden consultar al portal 
www.mirteatres.cat. Amb motiu del certamen, 
membres del Grup 7 de Cors impartiran un taller 
d’escriptura poètica per als més petits el 30 de 
març a la Biblioteca Elisenda (17.30h). I amb el 
títol ‘La poesia al teu abast’, durant els mesos 
d’abril i març també es duran a terme sessions 
escolars d’introducció a la poesia als col·legis 
Font Freda, Elvira Cuyàs, El Turó i El Viver | LG

Es convoca el cinquè Petit Poeticae per a infants
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Marta Rodríguez, amb un company del grup
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La montcadenca Marta Rodrí-
guez, de 19 anys, va viatjar a Ità-
lia de l’11 al 15 de febrer per re-
presentar l’espectacle ‘Saturnalia’ 
amb el grup Lazzi Comici, de la 
Llagosta. L’obra, de creació prò-
pia, té com a punt de partida una 
antiga festivitat romana en què 
esclaus i amos intercanviaven els 
seus papers durant un dia. Basa-
da en la comèdia de l’art italiana, 
el muntatge va fer temporada 
a la sala Fènix de Barcelona el 
passat mes de gener. Rodríguez 
i els seus companys d’escena van 
haver d’aprendre’s els respectius 
papers en llengua italiana per 
poder representar l’obra en una 
sala de Roma i una altra del po-
ble d’Arpino. “Hem viscuts mo-
ments molt entranyables i ens 
hem sentit molt ben acollits”, 
ha dit la jove, que estudia Ciències 
Biomèdiques i es dedica al teatre 
com a afi ció. Rodríguez ha parti-
cipat en dos espectacles del Grup 
de Teatre de La Salle (L’esperit de 
Woodstock’ i ‘Mamma Mia’) i en 
el darrer muntatge de Dèria Tea-
tre ‘Mujeres habitadas’ | LG 

La marató de lectura poètica popular tindrà lloc el 19 de març a l’Auditori MunicipalDavid Velasco participa al Poeticae amb ‘Paraules de tardor’
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Alumnes del SLC graven 
un programa de ràdio
S’emetrà el 8 de març a l’emissora local a les 13h i a les 19h

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA

Tres amics queden una nit per 
sortir de festa i recordar un mem-
bre de la colla que va morir fa 10 
anys. Res ha sortit com havien 
previst i les seves vides no són ni 
de bon tros el que havien imagi-
nat quan tenien 15 anys. Aquest 
és el punt de partida de ‘Wasted’ 
(‘malgastat’ en anglès), el segon 
espectacle de la companyia llei-
datana Íntims Produccions , es-
trenat a la darrera edició de la 
Fira de Teatre de Tàrrega i que 
arriba al Kursaal el 5 de març 
(21h). L’obra està basada en un 
text inèdit fora del Regne Unit 
de la poe ta, rapera i dramatur-
ga Kate Tempest, que retrata els 
joves dels suburbis a qui la socie-
tat condemna a treballs precaris 
i a un futur sense expectatives. 
“És un text de 2011 que es pot 
extrapolar a la nostra realitat”, 
explica un dels actors, Xavier 
Teixidó.

Investigació. Una de les particu-
laritats del muntatge, dirigit per 

Iván Morales, és que integra el 
públic al mateix espai escènic 
en què es mouen els actors. Els 
espectadors poden veure l’evolu-
ció dels personatges asseguts al 
voltant dels altaveus d’una disco-
teca com si en fossin clients. “In-
terpretar tenint el públic tan 
a prop és un dels principals 
reptes de l’obra”, explica l’actor 
Xavier Teixidó, qui destaca que 

“s’ha hagut de fer un curós tre-
ball corporal per retratar els 
canvis físics i anímics dels per-
sonatges a mesura que avança 
la nit i l’alcohol i altres subs-
tàncies fan esclatar les emoci-
ons”. L’assessorament corporal 
ha anat a càrrec de la prestigiosa 
companyia Los Corderos, que 
ha treballat amb grups com la 
Fura dels Baus. 

‘Wasted’ retrata una generació de 
joves descontents amb el present
L’espectacle, que es podrà veure el dia 5 al Kursaal, integra el públic a l’espai escènic

Xavier Teixidó, Sandra Pujol i Oriol Esquerda, en una imatge promocional de ‘Wasted’

Laura Grau | Redacció

CA
R

LO
S 

R
O

D
R

ÍG
U

EZ

TEATRE

Els alumnes van gravar els seus textos a l’estudi mòbil que Montcada Ràdio va dur al SLC

Montcada Ràdio (104.6 FM) 
emetrà el 8 de març –a les 13.05h 
i a les 19.05h– el programa que 
van gravar el 21 de febrer els 
alumnes dels cursos del Servei 
Local de Català (SLC) a l’estudi 
mòbil que ha estrenat l’emissora 
municipal. L’activitat, coordinada 
per la responsable de l’SLC, Mar-
ta Lluís, va servir per celebrar el 
Dia Internacional de la Llengua 
Materna. Cada alumne va expli-
car records de la seva infantesa 

en la seva llengua materna  i des-
prés en català. El programa posa 
de manifest la gran diversitat 
lingüística que existeix al nostre 
municipi –es podran escoltar idi-
omes com el mapudungú, l’igbo, 
el chorotega, l’armeni, el guaraní 
i l’àrab– i l’interès de persones de 
diferents orígens en aprendre el 
català. Els alumnes també van vi-
sitar les instal·lacions de Montca-
da Ràdio i van saludar personal-
ment l’alcaldessa Laura Campos 
(ICV-EUiA-E).

Laura Grau | Redacció
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Els Castellers de Montcada i Reixac 
han renovat la seva junta tècnica 
que, durant les dues pròximes tem-
porades, dirigirà Josep Monclús com 
a cap de colla, en substitució de Jo-
nàs del Río. La resta de components 
de la junta són Anna Riera (sots cap 
de colla i cap de canalla), Mario Del-
gado i Pol García (equip de troncs), 
Rubén Bernal (cap de pinyes) i Mi-
reia Sanz (sots-cap de canalla). Els 
nous càrrecs van ser escollits durant 
l’assemblea extraordinària que l’enti-
tat va fer el 21 de febrer.  Monclús, 
antic sots-cap de colla en la temporada 2015, és membre de l’entitat des 
dels seus nous inicis i els seus objectius principals són “dinamitzar els 
assaigs, augmentar la massa social de l’entitat i el seu compromís amb 
la colla i, d’aquesta manera, poder assolir castells que per el moment 
no s’han pogut portar mai a plaça durant el 2015 com són el Pd5, el 
5d6 i el Pd4caminant”. L’equip tècnic que l’acompanya, gran part del 
qual repeteix, també es mostra amb ganes de millorar en el tercer any 
d’aquesta nova etapa, on la colla ja és membre de ple dret de la Confe-
deració de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) | LG

L’artista montcadenc José Valera, 
de 42 anys, exposa a l’Espai Cultu-
ral Kursaal fi ns al 8 d’abril l’expo-
sició ‘Decadència’, on mostra una 
quarantena d’‘arteules’, nom amb 
què ha batejat les crea cions que fa 
a partir de teules, a les quals apli-
ca pintura, esmalts, guix i diver-
ses tècniques per transformar-les 
en objectes artístics. “M’agrada 
experimentar amb pigments 
i substàncies diverses que rea-
profi to d’altres usos”, va explicar 
l’autor durant la inau guració, feta 
l’1 de març amb la presència de 
l’alcaldessa, Laura Campos, i la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA-E), 
que van destacar l’originalitat de 
la proposta. 

‘Arteules’. Cada ‘arteula’ és el 
resultat d’un intens procés en 
què l’artista aboca sobre la su-
perfície d’argila cuita diferents 
tipus de materials per crear 
textures i relleus. La base de les 
obres són teules rústiques que 

rescata d’antigues construcci-
ons esfondrades. Disposa d’una 
pàgina a Facebook, ‘Arteules’, 
on es poden veure els seus tre-
balls, que també fa per encàrrec. 
A la mostra, Valera exposa els 
primers quadres que ha pintat 
en una nova faceta creativa que 
inicia de forma autodidacta. Des 
de molt jove, Valera va apostar 

per l’expressió artística lliure i al 
marge de doctrines. Als 25 anys 
va abocar la seva passió crea tiva 
en projectes musicals de rock 
transgressor, amb grups com El 
turno del pez Simón i 11 Varas 
–amb el que està a punt de treure 
un nou treball discogràfi c. Fa 10 
anys que va decidir endinsar-se 
en el món de la pintura. 

Laura Grau | Can Sant Joan

José Valera, durant la inauguració, fl anquejat per Mónica Martínez i l’alcaldessa Laura Campos

KURSAAL

> Bona acollida de la mostra de músics locals

> Soriano passa comptes amb el seu passat
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L’artista José Valera transforma 
teules rústiques en objectes d’art
La mostra ‘Decadència’, formada per una sèrie d’‘arteules’, es pot visitar fi ns al 8 d’abril

Donar visibilitat als músics locals i crear sinèrgies entre ells són dos 
dels objectius que es planteja la Unió Musical Montcada (UMM), un 
col·lectiu que es dedica a promoure a sales i bars locals activitats de 
difusió de la música que es fa a casa nostra. La darrera iniciativa va ser 
dissabte 20 de febrer al Cafè Colon, que va acollir un vermut acústic 
al migdia amb Salva Criado, Carlota Pagès i Manigua Flamenco i un 
berenar elèctric amb els grups The Alls Secs, Desenfreno, La Tara i So-
netokao. “Estem animats a continuar promovent aquest tipus d’es-
deveniments, que ajuden a conèixer els grups locals i alhora que es 
coneguin entre ells”, ha dit el responsable de l’UMM, Rafa Ruiz, qui 
lamenta que des de les institucions no es dediquin més esforços a po-
tenciar la creació local. L’entitat té la intenció de publicar properament 
un recopilatori de músics locals de diferents estils, seguint la fi losofi a 
del projecte Montcada Sona | LG
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> Els Castellers renoven la seva junta tècnica
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El montcadenc Francesc Soriano ja té a punt un nou llibre de poesia i 
una tercera novel·la titulada ‘Sucedió en París’, tot just després de pre-
sentar públicament les seves dues primeres obres de fi cció. L’acte va 
tenir lloc el 16 de febrer al Cafè Colon. ‘Dani’ i ‘18 capítulos con Mario’, 
que l’autor ha autoeditat, estan basades en diferents etapes de la seva 
vida passades pel sedàs de la fi cció, tal com va explicar l’encarregat 
de presentar-les, Josep Bacardit. Per a Soriano, l’escriptura d’aquests 
llibres ha suposat “una espècie de teràpia que m’ha permès expressar 
vivències i sentiments acumulats al llarg del temps” | LG
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FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic de ‘Pinti’ ja és 
líder en solitari de 2a Catalana i està 
cada cop més a prop de l’ascens

INCLUSIÓ SOCIAL

L’esport, una via de superació i d’integració
per a jugadors amb diferents discapacitats
Dani Mateo, Iker González i Luis Pablo Jiménez són tres exemples d’esportistes que lluiten per superar les seves limitacions

La xantomatosis cerebrotendi-
nosa és una malaltia minoritària 
que provoca diferents trastorns 
neurològics i problemes de mo-
bilitat perquè afecta la muscula-
tura de les cames. A Dani Mateo 
li’n van diagnosticar quan tenia 
23 anys. Però no és l’únic de la 
família, també n’està afectat el 
seu germà bessó. Malgrat tot, 
ambdós han trobat en el tennis 
de taula una afi ció 
que ha esdevin-
gut una part molt 
important de lea 
seves vida. Ma-
teo, qui resideix 
a Badalona, va 
començar a jugar 
dempeus, però la 
pèrdua progressiva d’estabilitat el 
va obligar a competir amb cadira 
de rodes. Ara, amb 43 anys i la 
malaltia estabilitzada, està vivint 
la tercera temporada al CTT La 
Unió. 
Campió de Catalunya de dis-
capacitats fa sis anys, el badalo-
ní ha recuperat al club de Mas 
Rampinyo un bon nivell després 
d’uns anys de parèntesi. Actu-
alment, forma part de l’equip 
sènior B de Tercera Provincial i 
juga contra rivals 
que no tenen cap 
minusvalidesa.
“Des de fora, es 
pot pensar que 
és complicat ju-
gar així, però 
és més fàcil del 
que sembla. Hi ha molt d’es-
forç i sacrifi ci, però tot està a la 
ment”, diu Dani qui, juntament 
amb el seu germà, és un dels tres 
únics jugadors de la província de 
Barcelona que competeix en ten-
nis de taula amb cadira de rodes. 

El seu entrenador, Francisco Javi-
er Aguado, destaca el bon nivell 
de l’esportista: “Posa moltes ga-
nes i agressivitat en el joc. Des 
del primer dia, li vaig dir que 
apostaria per ell”. Mateo s’en-
trena per participar al Campionat 
d’Espanya de discapacitats que es 
disputarà a Blanes al juny. 

Bàsquet. Iker González, de 14 
anys, també té la mobilitat redu-

ïda a causa de la 
síndrome de Han-
nart. Li falten dits 
a les dues mans i 
el peu esquerre,
fet que l’obliga a 
portar una pro-
tèsi. Això, però, 
mai l’ha incapa-

citat per fer esport. Va comen-
çar com a porter de futbol sala 
quan tenia 10 anys. En un mo-
ment de la seva progressió al 
planter, el CFS Montcada el va 
descartar perquè tenia massa 
porters i Iker va provar sort a 
l’atletisme. A la JAM no hi va 
estar gaire temps i, desde fa tres 
temporades, forma part de l’UB 
MIR. “Des de que vaig en-
trar al club, m’he sentit molt 
estimat pels meus companys. 

M’ajuden molt 
i no sento que 
tingui més pro-
blemes que ells 
per jugar”, co-
menta Iker, que, 
tot i sentir-se molt 
a gust a l’UB 

MIR, reconeix que li agradaria 
poder tornar algun dia al futbol 
sala. El seu tècnic al cadet B blau, 
Isidoro García, està encantat
amb el seu rendiment: “És un 
bon jugador i una gran perso-
na. Serà ell qui decideixi quan 

vol deixar de jugar a bàsquet i 
com a club, no li posarem cap 
limitació”.

Korfbal. Els límits de Luis Pablo 
Jiménez semblaven grans quan 
la seva família d’adopció, que el 
va portar des de Guatemala amb 
tres anys, es va adonar que te-
nia una discapacitat intel·lectual. 
Luis Pablo té ara 18 anys i rep 
una educació compartida entre 
el centre ACIDH de Barcelona 
i l’INS Montserrat Miró. Aquí 
va descobrir el korfbal quan te-
nia 13 anys i en l’actualitat forma 

part del sènior de l’AEE Mont-
serrat Miró, que juga a Tercera. 
Acostumada a trobar obstacles 
en el seu camí, la seva mare, 
Carolina Ibáñez, 
ha rebut tot ti-
pus de facilitats 
al club esportiu 
del Miró. “L’aco-
llida va ser im-
p r e s s i o n a n t .
El meu fi ll se 
sent com un més 
i ha millorat les seves habilitats 
socials, obrint-se també a les 
noies gràcies a què el korfbal

és un esport mixt. A més, la 
seva presència també benefi -
cia als altres jugadors perquè 
tractar amb discapacitats fa 

que la societat 
sigui més huma-
na i generosa”, 
diu Ibáñez. En 
referència al debat 
sobre la presència 
de discapacitats a 
l’esport ordinari, 
Ibañez ho té clar: 

“En el cas de la discapacitat 
intel·lectual, fer un esport or-
dinari dignifi ca a la persona”. 

Rafa Jiménez | Redacció

Tot i que l’evolució de la seva malaltia el va obligar a utilitzar la cadira de rodes, Dani Mateo s’ha adaptat per continuar gaudint del tennis de taula
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Iker González, durant un partit de competició Luis Pablo Jiménez va aixecar la Copa Catalana que el júnior de l’AEE M. Miró va guanyar al 2014
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Mateo és un dels tres 
únics jugadors de la 
província de Barcelona 
que fa tennis de taula 
amb cadira de rodes 

Iker González juga a 
bàsquet tot i faltar-li 
dits a les mans i tenir 
una pròtesi al peu

Luis Pablo Jiménez, 
amb una discapacitat 
intel·lectual, es troba 
plenament integrat al 
seu equip de korfbal
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Modesto ‘Tato’ Sanchís conti-
nuarà sent el president del CD 
Montcada després de rebre el su-
port de la trentena de socis i sim-
patitzants que van assistir el 28 de 
febrer a l’assemblea convocada 
pel club verd. Després de la der-
rota del primer equip contra l’At. 
Sant Pol, Sanchís va anunciar
que posava el seu càrrec a dis-
posició dels socis, que, fi nalment, 
han avalat la seva gestió. “La ve-
ritat és que necessitava aquest 
gest; ara continuarem treba-
llant per portar el club enda-
vant”, ha dit el president verd. 
Tot i voler esgotar els dos anys 
que li resten de mandat, Sanchís 
també ha reafi rmat que no tindrà 
cap problema a “marxar” si apa-
reix algú que vulgui fer-se càrrec 
de la presidència “sempre que 

presenti un projecte seriós”, ha 
puntualitzat. A nivell esportiu, el 
primer equip ha encadenat dues 
victòries i ha deixat de ser el cuer 
del grup 2n de Segona Catalana.

Marxa Casado. El coordinador i 
director esportiu, Cristobal Ca-
sado ha abandonat l’entitat “per 

motius personals”, segons ha 
confi rmat el president. Casado va 
arribar al CD Montcada al 2013 
i va ser l’encarregat de recuperar 
l’estructura del futbol formatiu. 
“Va fer una molt bona feina 
perquè vam començar de zero 
i avui tenim gairebé una vinte-
na d’equips”, ha valorat Sanchís.

L’assemblea del 28 de febrer va servir per avalar la gestió de l’actual junta directiva verda

Rafa Jiménez | Redacció

‘Tato’ Sanchís rep el suport dels socis 
i seguirà presidint el CD Montcada

Als seus 17 anys, ha debutat a la Lliga Femenina 2 de bàsquet

“És complicat viure de 
l’esport quan ets una noia”

Paula Orenes té 17 anys i està 
estudiant Batxillerat Científi c a La 
Salle. Filla d’Àngel Orenes, exjuga-
dor del Valentine Montcada a Lliga 
EBA, Paula es va iniciar en el bàs-
quet a l’escola del CB Montcada 
fi ns que va ser fi txada per l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià ara fa set anys. 
Campiona de Catalunya júnior 
a les dues últimes temporades,
el 6 de febrer va debutar amb el 
primer equip a la Lliga Femenina 
2, la segona màxima categoria del 
bàsquet estatal. Juga habitualment 
d’ala o escolta, però la seva poliva-
lència també li permet actuar de 
base i, fi ns i tot, d’ala-pivot.

Com va anar el teu debut contra 
el CB Almeria?
Bastant bé. Només em vaig posar 
nerviosa quan vaig escoltar el meu 
nom en el moment del canvi, però 
sabia que les meves companyes 
m’ajudarien. Durant el partit, es-
tava tranquil·la perquè porto tota 
la temporada entrenant amb el pri-
mer equip.
Creus que podràs arribar a 
viure del bàsquet?
De moment, només penso en el 
present i el futur ja vindrà. Però 

sí que m’agradaria seguir jugant a 
un gran nivell durant uns quants 
anys. Quan ets noia, és molt com-
plicat arribar a viure de l’esport.  
En el cas dels nois, és diferent. 
Un dels teus objectius és anar a 
estudiar a una universitat dels 
EUA. T’ajudaria en la teva for-
mació esportiva? 
Encara no hi ha res segur, però 
als EUA. es juga a un gran nivell i 
per tant m’ajudaria a millorar bas-
tant. Però no només ho faria pel 
bàsquet, sino també per tenir una 
bona formació acadèmica | RJ

CR
IS

TI
N

A 
SÁ

N
CH

EZ

FIL DIRECTE AMB... PAULA ORENES (SANT ADRIÀ)

Paula Orenes juga a l’Snatt’s Sant Adrià

Resten 12 jornades per acabar 
la lliga i l’UE Sant Joan-Atlètic 
s’ha situat, per primera vegada, 
líder en solitari del grup 2n de 2a 
Catalana. L’equip de José Manu-
el Martín ‘Pinti’ no va desapro-
fi tar la derrota a la 22a jornada 
del Premià Club Esportiu con-
tra l’UD Cirera (2-1) i, amb el 
triomf aconseguit a casa de l’UD 
At. Gramanet (0-1) gràcies a un 
gol de Miguelito, ocupa la pri-
mera posició amb 49 punts. Els 
de Can Sant Joan tenen un avan-
tatge de tres punts amb el segon, 
el Premià, i sis sobre el tercer, la 
Fundació Privada Hermes. Tot i 
la bona situació de l’equip, ‘Pinti’ 
demana prudència perquè “en-
cara queda molta lliga i tots 
els equips estan augmentant 
la seva intensitat per complir 
el seus objectius”. El calendari 

determina que la Unió haurà de 
jugar d’aquí al fi nal de la lliga el 
mateix número de partits com a 
local i com a visitant i s’enfron-
tarà als seus dos rivals directes: 
a quatre jornades del fi nal, rebrà 
la visita de l’Hermes i tancarà la 

temporada al camp del Premià. 
“Si aconseguim guanyar els sis 
partits que tenim a casa i tres 
a domicili, crec que podrem 
assolir l’objectiu d’arribar a la 
primera o a la segona posició”, 
ha reconegut ‘Pinti’.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

A manca de 12 jornades per al fi nal de la lliga, suma tres punts més que el segon

L’UE Sant Joan-Atlètic, líder en solitari 
després d’una derrota del Premià

Miquel Morató (UB MIR GrupoUno CTC)
EL SELFIE

Aquest veí de Mas Rampinyo, de 21 anys, va provar el futbol de pe-
tit, però, als 14, va canviar-se a la seva altra gran passió: el bàsquet. 
Fa quatre anys va formar un equip amb un grup d’amics a l’Elvira-La 
Salle i junts han anant progressant dins de l’estructura de l’UB MIR. 
Aquesta temporada, aquest grup és el nucli del GrupoUnoCTC, que 
és líder i lluita per pujar a Tercera. Miquel, que està estudiant per 
ser mestre d’educació física, és el capità i considera que la clau de 
l’èxit està en el treball de l’entrenadora, Marta Balaguer, que “ens ha 
convertit en un equip, dins i fora de la pista” | RJ
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
L’UD Santa María ha marcat 13 gols en els seus dos últims 
partits i puja fi ns a la cinquena posició del grup 8è de Quarta 
Catalana amb 35 punts.  

A manca de 12 jornades per al fi nal de la lliga, el CD Montcada
B segueix sent el cuer del grup 6è de 3a Catalana amb 13 punts.

Més informació a 

El retorn d’algunes jugadores, una de les claus d’aquesta ratxa

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Cinquena victòria seguida 
per a l’EF Montcada

Nerea Talavera, en acció contra l’EF Tàrrega

El sènior femení de l’EF Mont-
cada encadena cinc victòries 
consecutives al grup 2n de 1a 
Catalana. Les ‘reds’, que han re-
cuperat algunes jugadores com 
Ronie, Sandra de la Cruz i Jessi 
León, han pujat fi ns al vuitè lloc 
amb 33 punts. “El retorn de ju-
gadores, la voluntat de sortir 
de la ratxa negativa i l’empen-
ta de les futbolistes de pes són 
factors que han donat confi an-
ça i força al col·lectiu”, ha valo-
rat el tècnic, Yannick Llaugé | RJ
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El president felicita un jugador després de la victòria en l’últim partit contra l’AD La Llàntia (2-1)
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Rafa Jiménez | Redacció

El president felicita un jugador després de la victòria en l’últim partit contra l’AD La Llàntia (2-1)
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L’EF Montcada guanya el derbi amb el Can Cuiàs
El sènior masculí de futbol sala de l’EF Montcada va guanyar per 
4 a 1 el derbi contra l’AE Can Cuiàs A que es va disputar el 27 de 
febrer en partit corresponent a la 15a jornada del grup 1r de 2a 
Catalana. L’equip de José Luis Carrasco va ser superior i al des-
cans guanyava per 2 a 0 amb gols d’Alberto Fernández (2’) i Ma-
rio Giménez (4’). L’AE Can Cuiàs va retallar distàncies mitjançant 
Rubén Lozano (30’), però va acabar perdent amb dos gols més de 
Mario Giménez (35’) i Ricardo Rodríguez (37’). Després d’aquesta 
victòria, els vermells es mantenen quarts amb 28 punts, mentre 
que l’equip de Matías Ruiz és penúltim amb 3 | RJ

Reconeixement de la federació 
a l’handbol montcadenc 
La Federació Catalana d’Handbol organitza el 4 de 
març a Sant Joan Despí una gala de commemoració 
del seu 75è aniversari on hi haurà un destacat prota-
gonisme local. L’ exjugador i exàrbitre Emilio León re-
brà la insígnia d’or i brillants per la seva dedicació. El 
Club Handbol La Salle i Josep Gómez, molt vinculat 
al club lassal·lià amb diferents tasques, també rebran 
un guardó. Eugenio Díaz, un dels fundadors del BM 
Montcada femení, rebrà un premi de reconeixement 
a la tasca d’aquest desaparegut club  | RJ

AUTOMOBILISME
Un taller de Can 
Sant Joan adapta de 
manera altruista un 
cotxe de l’any 90 per 
participar en un raid 
solidari al desert

Autos Sant Joan, un taller de reparació de cotxes ubicat al carrer del 
Drac de Can Sant Joan, ha col·laborat en l’adaptació d’un vehicle que 
està competint a l’Unidesert, una cursa automobilística amb un fi  soli-
dari que va començar el 27 de febrer al Marroc i que fi nalitzarà el 6 de 
març. L’Unidesert és un raid dirigit a estudiants d’entre 18 i 28 d’anys 
que han de conduir cotxes antics (fabricats abans de 1991) amb tracció 
a les dues rodes i que han de transportar un mínim de 30 quilograms de 
material per anar deixant en els diferents pobles del recorregut. Francis-
co Martínez, propietari d’Autos Sant Joan i membre del grup d’afi cionats 
als cotxes clàssics de Montcada i Reixac, va estar des del mes de juliol 
adaptant de manera altruista un Renault Super 5 conduït per Jordi Hur-
tado i Dani Figueras, dos estudiants de Vilanova del Camí | RJ

.....Minut i resultat....................................
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El sènior GrupoUnoCTC de l’UB 
MIR aspira a l’ascens a Tercera
L’equip que dirigeix Marta Balaguer és líder del grup 
6è de la Territorial de Barcelona amb 35 punts i un im-
portant avantatge de dues victòries respecte al segon, 
el CB Sant Antoni-Poble Sec A. Els montcadencs, que 
van protagonitzar un inici de temporada molt discret 
amb tres derrotes a les sis primeres jornades, no perden
des del 8 de novembre i des d’aquella última enso-
pegada han encadenat 13 victòries consecutives. 
A manca de set jornades per al fi nal de la lliga, els 
blaus disputaran el 13 de març un partit decisiu a la 
pista del segon per confi rmar les seves aspiracions a 
l’ascens directe a Tercera | RJ

Lluís Tort guanya la 
Puiggraciós XRace
L’atleta de l’UltraJam va ser el millor 
a la prova de 10 quilòmetres (+400 
metres de desnivell) de la Puiggra-
ciós XRace que es va disputar el 
21 de febrer a l’Ametlla del Vallès. 
Llum Capilla, també de l’UltraJam, 
va acabar tercera a la categoria ve-
terana femenina a la prova de 23 
quilòmetres (+1.200 metres) de la 
V Cursa Eramprunyà que es va ce-
lebrar el mateix dia a Gavà | RJ  
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
El CH La Salle consolida el sisè lloc al grup D de la Primera 
Estatal després de superar l’H. Sant Esteve Sesrovires (25-24). 
Per la seva part, el femení és segon al grup B de 1a Catalana.

En futbol sala, el Broncesval va perdre a Manresa (6-3) i ho té 
cada vegada més complicat per evitar el descens. En canvi, el 
sènior B del CFS Montcada segueix el camí de l’ascens i continua 
líder del grup 1r de 3a Catalana amb 37 punts.

El montcadenc Sergio González (Catgas Santa Coloma) ha estat 
convocat per disputar amb el primer equip la Copa d’Espanya 
de futbol sala que se celebrarà a Guadalajara entre el 10 i el 
13 de març. D’altra banda, Ceuta acollirà a fi nals d’abril la fase 
fi nal del Campionat d’Espanya de seleccions sots-19. 

Més informació a 

Celia Celma (JAM), subcampiona de 
Catalunya júnior en pista coberta
L’atleta júnior de la Joventut Atlètica Montcada –a la foto, 
la primera per l’esquerra– és la nova subcampiona de 
Catalunya en pista coberta a la distància dels 1.500 me-
tres. La montcadenca, de 17 anys, va fer un temps de 
5:14.34 en la fi nal que es va disputar el 27 de febrer a 
Sabadell. Tot i aquest èxit, Celma no ha pogut fer la mar-
ca mínima per disputar el Campionat d’Espanya | RJ FR
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Bon paper al Mundial de formacions de ball
L’equip del CBE Endansa va obtenir el cinquè lloc al Campionat del 
Món de Formacions de Ball que es va celebrar el 27 de febrer a 
Torremolinos (Málaga). L’equip local va ser un dels 15 participants 
en la fase fi nal d’aquesta competició després d’haver superat dues 
eliminatòries prèvies amb la presència d’una trentena de grups. El 
conjunt montcadenc estava format per 23 ballarins que van com-
petir amb la coreografi a ‘Perdidos en África’. D’altra banda, Rubén 
López i Martina Moyano han ascendit a la categoria C Nacional 
júnior 1 llatí després de fer un bon paper al Campionat d’Espanya 
que es va disputar el 20 de febrer a Oropesa del Mar  | RJ

Marina Castro es classifi ca per 
disputar l’Europeu júnior 
La montcadenca s’ha proclamat campiona 
d’Espanya júnior a les proves dels 400 i 800 me-
tres que es van disputar en el marc del Campionat 
d’Espanya infantil i júnior que es va celebrar a la 
seu del CN Terrassa entre el 27 de febrer i l’1 de 
març. Amb aquestes dues victòries, aconseguides 
amb dos nous rècords del campionat, la nedadora 
del CN Sabadell ha assolit la marca mínima per 
participar a l’Europeu júnior que es disputarà a 
Hongria entre el 5 i el 10 de juliol | RJ

Pau Segura (AEE M. Miró) anirà 
al Mundial sots-17 de korfbal
Pau Segura, jugador del sènior de Tercera de l’AEE 
Montserrat Miró, ja ha participat en tres entrenaments 
amb la selecció catalana sots-17 i ha estat convocat per 
disputar el Mundial que se celebrarà a Schijndel (Holan-
da) entre el 18 i el 20 de març. Els rivals a la primera 
fase de l’equip que dirigeix Javier Navarro seran Bèlgica, 
Alemanya, Portugal i Hongria | RJ

M
AY

TE
 A

PA
R

IC
IO

CB
E 

EN
D

AN
SA



Komal Naz
Un referent. Komal Naz, de 22 anys, és una de les fundadores de l’Associació PakMiR, una 
nova entitat del municipi que treballa en l’àmbit de la dona. El seu objectiu és ajudar i assessorar 
el col·lectiu femení nouvingut perquè pugui tirar endavant en el seu nou entorn sense dependre de 
la fi gura de l’home, que normalment arriba al nou país abans que la resta de la família. Komal va 
néixer al Pakistan i, als 12 anys, es va traslladar a Montcada amb la seva mare i els seus tres ger-
mans –tots més petits que ella– per viure amb el seu pare, instal·lat a Catalunya des del 1998. La 
jove, que parla set idiomes, reconeix que l’adaptació va ser difícil perquè no entenia res de castellà 
ni de català. Deu anys després de trepitjar terra catalana, Komal està a punt de llicenciar-se en 
Humanitats per la Universitat Autònoma de Barcelona i té moltes ganes de seguir ajudant la gent.

‘Ajudem les dones a no 
dependre dels homes’

Per què heu decidit crear Pak-
MiR?
Som un petit grup de dones que 
ens sentim bé ajudant altres perso-
nes. Des que vaig aprendre el cata-
là i el castellà, acompanyo les ami-
gues de la meva mare al metge, a 
arreglar els papers per a una beca o 
a fer qualsevol altre tràmit. Pensant 
una mica en tot això, vam decidir 
crear una entitat que es dediqués 
a assessorar les dones nouvingudes 
perquè siguin autosufi cients i no 
depenguin dels homes de la famí-
lia, que normalment arriben abans 
al nou país i, per tant, coneixen mi-
llor l’idioma.
Quins projectes voleu fer?
Ens agradaria fer un projecte simi-
lar al de la Casa Àsia, a Barcelona, 
on estic fent les pràctiques de la ca-
rrera. En el marc del projecte ‘Apre-
nem junts, família en xarxa’, el que 
promovem són classes de llengua 
i d’informàtica que imparteixen els 

fi lls als seus pares. També fem sor-
tides i xerrades i, la veritat, és que el 
balanç és molt positiu. La idea que 
sobretot intentem transmetre entre 
els progenitors és la importància 
d’estudiar i formar-se, que els fi lls 
no abandonin els estudis quan aca-
ben l’ESO per treballar en unes fei-
nes poc remunerades. Comprenc 
que necessiten els diners, però els 
hi diem que paga la pena fer l’esforç 
perquè l’educació és el camí que els 
permetrà obrir-se portes a la vida. He 
conegut molts nois i noies que, a la 
llarga, s’han penedit d’haver deixat 
els estudis. El coneixement fa que 
les persones tinguin una mentalitat 
més oberta, i és la base del respecte 
cap als altres.
A casa teva t’han animat sempre 
a estudiar?
Sí. La meva mare és mestra i el meu 
pare és fi lòleg en llengua anglesa. 
Al Pakistan teníem una escola i es-
tàvem ben situats, però els meus 

pares van decidir venir a Europa, on 
ja teníem família, perquè ens volien 
oferir a mi i als meus germans una 
vida millor. No ha estat ni és fàcil. 

El meu pare treballa de taxista i l’he 
vist patir molt per treure’ns enda-
vant, però sempre ha tingut molt 
clar, juntament amb la meva mare, 
que el nostre futur passava per 
formar-nos i anar a la universitat. 
Jo estic acabant Humanitats, els 
meus dos germans estan estudiant 
Enginyeria i la petita està a primer 
de batxillerat. 
Què representa per a una nena de 
12 anys, com va ser el teu cas, 

arribar a un país desconegut?
Buf! Va ser molt dur. Recordo que 
sortia amb mal de cap d’estar tantes 
hores a classe sense entendre res. 
Jo he tingut molt suport dels meus 
pares, però la realitat dels infants 
nouvinguts és que ho han de fer tot 
per ells mateixos perquè viuen dues 
cultures a la vegada, amb el que 
suposa compaginar valors que en 
una cultura són normals i a l’altra 
són tabús, per exemple. 
Què en penses de la multicultura-
litat?
Crec en la inclusió, que tothom pu-
gui conviure aportant el seu bagat-
ge cultural. Sobre el paper és molt 
bonic, però la realitat és una altra. 
Nosaltres mateixos ens distanciem 
per les diferències en comptes 
d’unir-nos per les similituds. Jo tinc 
una fi losofi a: no miris d’on ve el 
que consideres positiu, adopta-ho 
i ja està! Em considero una planta 
que van sembrar en un test ano-

menat Pakistan i que després van 
transplantar en un altre que es diu 
Catalunya, on es convertirà en un ar-
bre. Vull ajudar altres persones que 
han viscut la mateixa experiència 
que jo per assessorar-les i compartir 
amb elles el camí, que no és fàcil. 
Has tornat al Pakistan?
Només una vegada. Va ser al 2012, 
hi vaig anar al casament d’un fami-
liar. Hi vaig trobar molts canvis. Em 
vaig sentir estranya a la meva pròpia 
ciutat, però crec que els principals 
canvis estaven en mi. L’experiència 
migratòria m’ha fet veure la vida des 
d’una altra perspectiva que m’ha 
enriquit molt a nivell personal.
Quins projectes tens per al teu fu-
tur personal?
Seguir estudiant. Aquest curs aca-
bo la carrera i després m’agradaria 
fer un màster. I continuar fent pe-
dagogia allà on sigui del fet que 
l’educació és el camí per aconse-
guir un món millor.

“Des de la nostra 
entitat transmetem la 
importància d’estudiar 
i formar-se per optar  
a un futur millor”

Fundadora de l’entitat PakMiR

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e002000270077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e002000270077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e002000270077006500620027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b0049006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B00420061006A00610020007200650073006F006C00750063006900F3006E005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


