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SOS Refugiats MiR 
recull més de sis 
tones de material 
per destinar a Grècia
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Montcada torna a dir prou
>MANIFESTACIÓ ESPONTÀNIA

La tercera víctima mortal de l’any a les vies provoca una 
onada d’indignació i la resposta del Ministeri  PÀG. 3
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NOU ATROPELLAMENT MORTAL

Foment respon a la indignació municipal 
i convoca l’Ajuntament a una trobada  
La Conselleria de Territori i Sostenibilitat trasllada al Ministeri que el soterrament de l’R2 és un projecte prioritari per a Catalunya

L’onada d’indignació ciutadana i 
municipal que va provocar l’últim 
atropellament a les vies del tren 
de l’R2, amb la mort d’un jove de 
20 anys el passat 6 d’abril al pas 
a nivell del carrer Bogatell, ha fet 
reaccionar el Ministeri de Foment. 
L’endemà del tràgic succés, que ha 
suposat la tercera víctima del 2016 
i la 165 en l’històric del municipi, 
la ministra de Foment, Ana Pastor, 
va trucar l’alcaldessa de Montca-
da, Laura Campos (ICV-EUiA-E) 
per fer-li arribar el seu condol per 
la pèrdua d’una altra vida a la lí-
nia ferroviària i convocar-la a una 
reunió urgent per parlar del soter-
rament. 
“La ministra ens ha convidat 
a seure la setmana vinent amb 
tècnics del Ministeri de Foment 
i d’Adif per començar a buscar 
solucions al problema”, ha ex-
plicat Campos, qui ha valorat la 
trucada amb un “optimisme mo-
derat” a l’espera de veure el grau 
de compromís del govern central 
amb la històrica reivindicació.  

També la Generalitat, en una 
carta de la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat al Ministeri de 
Foment, ha demanat a l’Estat que 
inclogui el soterrament de la línia 
de Portbou en el capítol d’inversi-
ons prioritàries. 

Reaccions. L’accident mortal del 
passat 6 abril va originar nombro-

ses mostres d’indignació al muni-
cipi. Unes 500 persones, segons 
fonts de la Policia Local, van tallar 
a la tarda durant prop d’una hora 
el trànsit ferroviari de la línia R2 
al pas a nivell del carrer Bogatell 
per tornar a dir prou als atropella-
ments mortals i exigir l’execució 
del projecte de soterrament.
D’altra banda, l’Ajuntament i la 
Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total (PTJST) van convocar 
a la tarda una concentració a la 
Cruïlla del Soterrament en record 
a la víctima i per demanar, amb 
contundència, el soterrament de 
la línia de Rodalies al seu pas per 
la ciutat. “No podem tolerar més 
viure en un territori maltractat 
per infraestructures que al fi nal 
es tradueixen en morts”, va dir el 
portaveu de la Plataforma TSJT, 
Ramón Bueno, qui va reclamar 
al Ministeri de Foment que com-
pleixi l’acord signat el 2007 en què 
es va comprometre a soterrar les 
vies a la vegada que s’executaven 
les obres del Tren d’Alta Velocitat. 
En aquest sentit també es va mani-
festar l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA-E), qui va culpabilit-
zar Foment i Adif de ser “els res-
ponsables morals de les morts 
al municipi, unes pèrdues hu-
manes que es podrien evitar fà-
cilment complint els acords”, va 
expressar l’edil. A l’acte va assistir 
l’alcaldessa de Santa Coloma, Nú-
ria Parlón (PSC), com a mostra de 
solidaritat amb Montcada i  la fa-
mília del jove atropellat. Els grups 
municipals d’ERC, C’s, PSC, 
CiU, la CUP i Círculo van lamen-
tar els fets en sengles comunitats i 
van exigir l’execució del projecte. 
També ho va fer l’alcadessa de 
Barcelona, Ada Colau, a través el 
seu compte ofi cial de Twitter.

Sílvia Alquézar | Montcada

PRIMERA REACCIÓ
L’Ajuntament va fer un minut de silenci i una 
roda de premsa al pas a nivell de Bogatell 
per reclamar l’execució del projecte
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Una pintura mural per reivindicar el projecte

L’última víctima a les 
vies ha estat un jove 
de 20 anys, atropellat 
accidentalment al pas 
a nivell de Bogatell

Membres de la Plataforma van col·locar fl ors al monòlit de la Cruïlla del Soterrament en record de l’última víctima a la concentració del 6 d’abril

L’artista Roc BlackBlock pintarà 
a la façana de l’edifi ci de l’antic 
Museu Municipal –situat al carrer 
Julio Garcia cantonada amb Bo-
gatell– un mural que evocarà la 
presència del tren a la ciutat i rei-
vindicarà el soterrament de la línia 
de tren de Portbou al seu pas per 
Montcada i Reixac. Aquesta acció 
s’ha consensuat a la taula de tre-
ball pel soterrament, formada per 
l’alcaldessa, els portaveus muni-
cipals, tècnics de l’Ajuntament 
i la Plataforma Tracte Just-Sote-
rrament Total. La previsió és que 
l’artista pinti la façana entre fi nal 
d’abril i principi de maig i la pre-
sentació ofi cial de l’obra coinci-
deixi amb la celebració de Festa 
Major, del 13 al 16 de maig. “La 
ubicació d’aquest edifi ci és per-
fecta, perquè es troba al costat 
d’un dels passos a nivell de la lí-
nia de Portbou; volem fer aquesta 
acció perquè tindrà molt impacte 
entre la ciutadania, a la qual hem 

d’implicar al màxim en la reivin-
dicació del soterrament perquè 
sigui una realitat”, ha manifestat 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E). Roc BlackBlock és un ar-
tista urbà de Barcelona que, entre 
d’altres obres, va pintar el mural 
de les I Jornades Antiincineració 
de Montcada i el que es pot veure 
a la façana que recorre el canal 
d’aigua del Rec Comtal, entre 
Montcada i Reixac i Vallbona.

Requeriment a Adif. L’Ajuntament 
ha decidit iniciar una altra ac-
ció legal contra l’Adiministrador 
d’Infraestructures Ferroviàries 
(Adif). El consistori  ha presentat 
un requeriment a Adif per tal que 
compleixi amb el conveni signat 
al 2011 i transformi la plaça de 
la Pedra, propera a l’estació de 
Can Sant Joan, en un aparca-
ment. El requeriment previ és un 
pas obligatori abans de la inter-
posició d’un recurs contenciós-

administratiu que el consistori 
està disposat a presentar en el 
cas que l’empresa pública con-
tinuï sense donar resposta. “Adif 
nega haver signat res i es manté 
en la més absoluta inactivitat, 
aquesta és una mostra més del 
tracte indignant que manté en-
vers el nostre municipi”, ha mani-
festat l’alcaldessa, Laura Campos, 
tot criticant la inacció de l’anterior 
govern municipal (PSC i CiU). C’s 
ha fet un comunicat en suport a 
l’acció iniciada pel govern en què 
el regidor Fernando Almansa qua-
lifi ca l’actuació de l’empresa fer-
rovària de “grotesca i indecent”. 
L’acord subscrit fa cinc anys en-
tre l’Ajuntament i Adif recull que 
l’empresa havia de construir un 
aparcament públic per a un cen-
tenar de vehicles i 20 motocicletes 
a més d’una pantalla vegetal i una 
zona d’arbrada a l’entorn de la nau 
logística construïda a l’antic dipòsit 
de ferralla | PA



4 1a quinzena | Abril 201604 Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 9

DIA DE LES ESQUADRES
Els Mossos organitzen al Teatre 
Municipal l’acte de reconeixement als 
seus agents i persones alienes al cos

SUPORT ALS REFUGIATS

Gran resposta ciutadana a la campanya de 
donacions per als campaments de Grècia
El col·lectiu SOS Refugiats MiR, desbordat pel nombre de donacions rebudes, tant del municipi com d’altres poblacions 

La plataforma ciutadana SOS 
Refugiats MiR, que es va po-
sar en marxa a mitjan de març 
ha aconseguit reunir en tan sols 
dues setmanes prop de sis tones 
de material, entre roba i aliments, 
destinat als campaments de refu-
giats de Grècia. La major part  
del recapte es va obtenir durant 
la matinal del 2 d’abril en què 
centenars de montcadencs van 
fer les seves donacions als cinc 
punts de recollida que es van 
habilitar a les portes d’establi-
ments com Condis, Mercadona 
i Caprabo amb la col·laboració 
d’una cinquantena de voluntaris. 
A les aportacions dels montca-
dencs també s’han sumat caixes 
arribades de diferents punts de 
Catalunya com Girona, Hostal-
ric, Pineda de Mar, Barcelona, 
Manresa i Berga i, fi ns i tot, de 
Càceres.

Suport inesperat. “La resposta 
de la gent realment  ha superat 
amb escreix les nostres especta-
tives; estem molt agraïts a les 
persones que han fet donacions 
i, especialment, als voluntaris 
i als punts de recollida”, ha dit 
Daimí Pérez en nom de SOS Re-
fugiats MiR, qui també ha desta-
cat la col·laboració de l’Abi, que 
ha cedit les seves instal·lacions 
per emmagatzemar el material, i 
el suport logístic de l’Ajuntament. 
L’enviament de les més de 600 cai-

xes amb donacions cap a Grècia 
es farà la setmana de l’11 d’abril 
i el coordinarà En red SOS Refu-
giados, un moviment de caràcter 
humanitari que aglutina diverses 
associacions arreu d’Espanya i 
que compta amb voluntaris so-
bre el terreny que s’encarreguen 
de distribuir el material allà on 
és necessari. L’organització tam-
bé disposa d’un pis a Atenes on 
acull i assisteix diàriament mares 
i nadons, tot i que a la nit han 
de tornar a dormir als camps per 
manca d’espai.

En primera persona. Toni Jimé-
nez, un veí d’Ulldecona que 
acaba de tornar de Grècia des-
prés d’anar-hi per lliure a fer de 
voluntari, està col·laborant amb 
SOS Refugiats MiR explicant 
el seu testimoni. El 29 de març 
va ser a Montcada en l’acte de 
presentació de la campanya so-
lidària al municipi. Jiménez va 
insistir especialment en la neces-
sitat que hi hagi persones dispo-
sades a anar a fer de voluntàries 
sobre el terreny i que augmentin 
les aportacions econòmiques: 
“Enviar diners és el més efec-
tiu perquè les necessitats als 
camps de refugiats varien a 
cada moment; potser avui ca-
len botes d’aigua per a la pluja 
o roba d’hivern i demà, aigua 
envasada o gorres per al sol”. 
Les persones interessades a fer 
donacions en ajut als refugiats 
poden col·laborar a través del 
compte de Red de Madres sin 
red IBAN ES77 2100 4804 01 
2200097145. Qui vulgui parti-
cipar en les properes accions de 
SOS MiR Refugiats pot contac-
tar amb el col·lectiu a través del 
correu refugiatsmir@gmail.com.

Laura Grau | Montcada
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El Ple aprova dues mocions en suport als refugiats 

Les prop de sis tones 
de roba i aliments 
recollides sortiran      
cap a Atenes la 
setmana de l’11 d’abril

El voluntari Toni Jiménez, explicant la seva experiència a Atenes durant la concentració convocada el 29 de març davant  de la Casa de la Vila

El Ple va aprovar el 31 de març dues 
mocions en contra de l’acord de l’UE 
amb Turquia i en suport als refugiats 
que han arribat a Europa fugint de la 
guerra als seus països d’origen des-
prés de no haver aconseguit consen-
suar un únic text de forma unànim. 
Si bé el contingut d’ambdues mo-
cions –una presentada per l’equip de 
govern i l’altra, pel PSC- era gairebé 
el mateix hi havia un punt de discre-
pància, si cal retirar o no la bandera 
de l’UE dels edifi cis públics munici-
pals. Els socialistes van lamentar la 
manca de consens per aprovar un 
únic text com sí s’ha fet al Parlament 
de Catalunya on el 17 de març va 
prosperar una resolució unànime. A 
Montcada, tots els grups van donar 
suport a la moció del PSC a excepció 
de Círculo i el PP, que es va abstenir. 
Círculo va argumentar que la propos-
ta de retirar la bandera, defensada 
pel seu grup, respon a una acció rei-
vindicativa davant del tracte “inhumà 
i salvatge” que el govern de l’UE està 

donant als refugiats i va denunciar 
que Europa està incomplint la Con-
venció dels drets humans i la de Gi-
nebra, que garanteix el dret d’asil a 
les persones que fugen de guerres o 
confl ictes ètnics. Per la seva banda, 
la regidora del PP va explicar que 
s’abstenia en les dues mocions per-
què no eren prou completes quant a 
les actuacions que cal fer, en espe-
cial amb els més vulnerables, com 
són els infants. 

Moció del govern. El text presentat 
pel govern –ICV-EUiA-E, ERC i Cír-
culo Montcada– està basat en el que 
ha fet el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i el col·lectiu Stop 
Mare Mortum i inclou les demandes 
de la plataforma ciutadana SOS Re-
fugiats MiR que són l’adhesió al ma-
nifest ‘Vergonya, ni un minut més!’ i 
el suport logístic de l’administració 
local a les campanyes ciutadanes 
que es facin davant d’aquesta crisi 
humanitària. L’únic grup que hi va 

votar en contra va ser C’s que sí va 
votar a favor del text del PSC ente-
nent que s’acosta més a l’esperit de 
la declaració feta pel Parlament de 
Catalunya. 
La CUP va votar a favor d’ambdues 
mocions i va denunciar el paper de 
l’UE i dels EUA en el drama que 
afecta els refugiats. En la mateixa lí-
nia, d’ICV-EUiA-E va acusar Europa 
i EUA de donar suport a dictadures 
i règims totalitaris per interessos po-
lítics i econòmics. Mentre CiU i ERC 
van posar l’èmfasi en el paper de la 
societat civil a l’hora de denunciar i 
reaccionar davant la situació de crisi 
que es viu a Grècia i Turquia. 
El debat el va tancar l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA-E) qui va 
agrair als regidors les aportacions 
fetes i els va animar a seguir parlant 
perquè, malgrat haver-se aprovat 
dues mocions, fi nalment es pugui 
enviar un únic text consensuat al 
Parlament europeu amb la resolució 
municipal | PA
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PLE DE MARÇ

Montcada és el primer municipi 
català que ha donat suport al pro-
jecte sanitari ‘Patologia ambiental 
per a professionals de la salut pú-
blica’, impulsat per l’Associació 
Espai Net Salut (Ensalut), entitat 
preocupada per les condicions 
ambientals i per l’augment de les 
anomenades malalties emergents. 
L’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat a la sessió plenària 
de març la moció presentada per 
l’equip de govern –ICV-EUiA-E, 
ERC i Círculo– en què s’insta la 
Conselleria de Salut de la Gene-
ralitat a implementar el projecte. 

El Ple també va acordar introdu-
ir el debat sobre la necessitat de 
formar en medicina ambiental 
els professionals de la salut pú-
blica dels CAP de Montcada a la 
Taula de Salut del futur Consell 
Municipal de Salut, a més de fer 
tallers als centres educatius sobre 
prevenció en salut ambiental per 
a una escola saludable. “És im-
portant que els professionals 
mèdics coneguin les malalti-
es ambientals perquè puguin 
atendre bé els seus pacients”, va 
argumentar la regidora de Salut 
Pública, Mar Sempere (Círculo 
Montcada). En aquest sentit es 
va manifestar també l’alcaldessa, 

Laura Campos (ICV-EUiA-E), 
qui va destacar la importàn-
cia d’aprovar una moció com 
aquesta “en un municipi com 
Montcada amb catalogació de 
protecció especial per contami-
nació”.

Suport mèdic. En el torn de par-
laments van intervenir dos mem-
bres d’Ensalut. El seu president, 
Eduard Antequera, va comentar 
que oferir als professionals els co-
neixements sobre aquest tipus de 
malalties no implica un cost ele-
vat pel sistema sanitari, sinó tot 
el contrari. “La prevenció és un 
estalvi davant l’augment de les 
despeses produïdes per l’agreu-
jament d’aquestes patologies”, 
va dir Anquetera. La doctora 
Carmen Ruiz, experta en Medici-
na Ambiental que treballa al CAP 
de Montcada, va afegir que “tots 
estem afectats per aquestes no-
ves malalties i és important tre-
ballar des de la prevenció i el 
coneixement”.

Silvia Alquézar | Redacció

A proposta d’una moció del govern aprovada per unanimitat 

Montcada, pionera 
en avalar un projecte 
sobre patologies 
de caire ambiental

Ensalut vol que els 
professionals es formin 
per atendre els seus 
pacients de forma efi caç

La Favmir convoca la primera trobada per establir les bases del nou ens local

Una dotzena d’entitats, interessades en 
la Taula de Treball per la Sanitat Pública

Una dotzena d’entitats locals ha 
mostrat la seva predisposició a 
formar part de la Taula de Tre-
ball per la Sanitat Pública, una 
nova iniciativa impulsada per la 
Favmir que té per objectiu apro-
fundir en les defi ciències dels 
serveis sanitaris al municipi i re-
clamar-ne millores. La primera 
trobada per establir les bases del 
nou col·lectiu va tenir lloc el 30 
de març a la Casa de la Vila. 
L’entitat veïnal va convidar Tri-
nitat Cuesta, de la Plataforma 
SAP Muntanya, que agrupa un 
conjunt d’entitats veïnals que rei-
vindica una sanitat 100% pública 
i universal  i que té com a àmbit 
d’actuació l’Àrea Integral de Sa-
lut Barcelona Nord, amb una po-
blació de més de 560.000 habi-
tants. “El primer pas és conèixer 
les dades sobre l’estat de salut de 
la població de Montcada”, va 
comentar Cuesta, qui va dema-
nar a l’Ajuntament l’elaboració 
d’un informe sobre la situació 
dels serveis sanitaris locals.

La regidora de Salut, Mar Sem-
pere (Círculo Montcada), pre-
sent a l’acte, va informar de les 
trobades que ha mantingut amb 
els responsables de la Generalitat. 
“Hem demanat dades sobre els 
problemes específi cs de salut de 
la població, però encara no han 
respost”, va indicar l’edil.
El president de la Favmir, Anto-
nio Cera, es va mostrar satisfet 
de la bona rebuda que ha tingut 
la Taula per part de les entitats i 
va fer una crida a la resta d’asso-
ciacions a participar-hi. “La idea 
és crear un grup de treball que 
es reuneixi regularment per 
marcar les reivindicacions pri-

oritàries en matèria de salut”, 
va dir tot afegint que la constitu-
ció de la Taula es farà a l’abril.

Conscienciació. D’altra banda, 
la Favmir va convidar  el 17 de 
març membres del col·lectiu Que 
No Pase Más, format per víctimes 
i familiars de negligències mèdi-
ques, a més de metges i advocats. 
L’entitat treballa per donar a co-
nèixer la situació dels afectats i 
alhora per impulsar un projecte 
de llei que posi fi  a la situació de 
vulnerabilitat que pateixen per la 
resistència de l’administració i les 
companyies asseguradores a re-
conèixer les males praxis. 

Sílvia Alquézar | Montcada
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Eduard Antequera va intervenir al Ple

El projecte es va presentar públicament el 30 de març a la Casa de la Vila
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ENTREVISTA A JOAN CARLES PAREDES

Joan Carles Paredes forma, junta-
ment amb Daniel Moly, el grup 
municipal de CiU. Després d’es-
tar 16 anys al govern amb el PSC, 
Convergència viu aquest mandat 
des dels seients de l’oposició. Per 
la seva banda, Paredes ha canviat 
la responsabilitat de regidor amb 
cartera per la vicepresidència del 
Consell Comarcal i l’Àrea de de-
senvolupament econòmic local 
del mateix organisme.

Què ha suposat passar del go-
vern a l’oposició?
És un canvi important, ara són 
uns altres els que tenen la res-
ponsabilitat de gestionar i de li-
derar la ciutat. 

D’entrada, hi ha menys pressió.
Òbviament és diferent a quan 
estàs al govern però la gent con-
tinua anant-te a veure per fer-te 
consultes i treball no falta perquè 
igualment, ni que sigui des de 
l’oposició, nosaltres seguim tre-
ballant per aportar el màxim a la 
millora del nostre municipi.

El fet de tenir experiència és un 
avantatge?
Quan has governat saps la difi -
cultat que és tirar endavant amb 
els projectes i com és de farrago-
sa l’administració per dins. Estar 
a l’oposició sense haver governat 
facilita el discurs negatiu i catas-
trofi sta. Quan hi has estàs, en-
tens millor els problemes.
S’atreveix, doncs, a posar nota 
a l’actual govern?
No crec que es tracti de fer-ho. Se 
l’ha de deixar treballar; l’examen 
el passarà a les properes eleccions.
De moment, però, què n’opi-
na d’aquests primers mesos de 
mandat?
Sincerament no hem vist els canvis 
que els partits que governen anun-
ciaven durant la campanya. El Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) que 
han presentat és continuista, no hi 
ha cap proposta agoserada ni com-
petitiva. En les polítiques socials hi 
ha petites millores però no són 
gaire diferents a la línia en què es-
tàvem treballant. I encara esperem 
els processos participatius que van 
anunciar que farien. Van vendre 
que hi hauria un govern rupturista 
però no el veiem per enlloc.
Així doncs, si pensa que la lí-
nia és continuïsta, deu estar 
satisfet com a membre de l’an-
terior govern? 
No, perquè fa més de quatre anys 

de l’últim el PAM que nosaltres 
vam fer i, quan acabi l’actual, 
n’hauran passat 8 anys en total. 
El municipi necessita nous plans 
de futur. 
A diferència d’anteriors man-
dats, ja no hi ha una majoria 
absoluta i això obliga al govern a 
buscar suports per avançar.
És obvi que tenir majoria et per-
met governar amb tranquil·litat. 
No obstant això, crec que arribar 
al consens en qüestions estratègi-
ques de ciutat no serà difícil per-
què entenc que tots els regidors 
de l’Ajuntament volem el millor 
per a Montcada. Cadascú pot 
tenir un ordre de prioritats però 
al fi nal, l’objectiu és comú, volem 

tot allò que sigui benefi ciós per al 
nostre municipi. Com a regidors i 
veïns, estem al Ple per resoldre els 
problemes de la ciutadania.

Hi ha data per a la consulta que 
CiU i ERC volen fer sobre 
l’entrada de Montcada a l’As-
sociació de Municipis per la 
Independència? 
Hem tingut converses al respecte 

però la coincidència de diferents 
processos electorals en poc temps 
ha fet que la consulta hagi quedat 
a l’espera. La plantejarem més en-
davant.
Convergència es troba precisa-
ment ara en un moment de re-
fundació. 
Més que refundar el partit el que 
volem és crear un de nou que 
doni resposta al nou país que es-
tem en procés de construir. Du-
rant 40 anys, CDC ha resolt les 
necessitats que hi ha hagut i ara 
l’escenari canviarà i el partit, amb 
ell. I aquest nou partit es farà des 
de les bases, per això estem fent 
debats a nivell local, perquè tot-
hom pugui dir la seva. 

Pilar Abián | Montcada

El portaveu de CiU considera que la línia de gestió és continuista i el Pla A’ctuació Municipal (PAM), poc agoserat

‘Els partits en el govern van vendre un 
canvi rupturista que no veiem per enlloc’

Els dos membres del grup de CiU, Joan Carles Paredes, a l’esquerra, i Daniel Moly, al Museu Municipal
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‘Volem crear un nou 
partit des de les bases 
que doni resposta al 
nou país que estem   
en procés de construir’

‘Quan has governat, 
entens millor els 
problemes que implica 
la gestió municipal’

El pagament 
del justipreu 
a Tort es farà 
en tres anys
El Ple ha ratifi cat per unanimitat 
la nova proposta de calendari per 
formalitzar el pagament del justi-
preu per expropiació que l’Ajun-
tament ha d’abonar a l’empresa 
Tort S.A. Fins ara, el consistori ja 
ha fet efectiu el 58% del deute, és 
a dir, 5.744.000 euros del total del 
justipreu –que puja a 9.800.000 
euros. La resta, 4.063.000 euros, 
es distribuirà entre aquest any, el 
2017 i el 2018. El govern confi a 
que el nou calendari sigui acceptat 
pel TSJC, després que desestimés 
l’anterior proposta. “Tindrem 
uns pressupostos hipotecats per 
aquestes despeses heretades del 
govern anterior”, ha lamentat el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA-E) | LG

PLE DE MARÇ

Una moció presentada per CiU aposta per ajustar els horaris a les necessitats socials

El Ple vota per una reforma horària 
que permeti racionalitzar la jornada

Tots els grups de l’Ajuntament van 
votar en el Ple de març a favor de 
la moció presentada per CiU en 
suport a la necessitat d’una llei 
de reforma horària que permeti 
conciliar la vida laboral i familiar. 
Aquesta proposta, impulsada per 
la plataforma ciutadana Iniciativa 
per a la reforma horària-Ara és 
l’Hora, ja ha estat recollida pel 
Parlament de Catalunya. 
Entre les qüestions a legislar hi 
hauria tant els horaris laborals, 
com els de les administracions. 
També es planteja suprimir les 
jornades compactades als instituts 
i fer les vacances escolars més cur-
tes. En matèria de comerç, tot i re-
conèixer que hi ha interessos opo-

sats, la reforma hauria d’anar en 
la línia d’altres països d’Europa, 
en què les botigues tanquen més 
d’hora i, en aspectes com l’oci, 
s’aposta per avançar els horaris 
dels programes televisius més vis-
tos, entre d’altres.
La moció aprovada pel consistori 
acorda donar suport a les mesu-
res que facin possible la transició 
cap a la reforma horària; impul-
sar una jornada per debatre la 
questió amb els sindicats i les 
patronals de la comarca i fer ar-
ribar la resolució a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), 
la Federació Catalana de Mu-
nicipis (FMC) i a la plataforma 
Iniciativa per a la reforma horà-
ria-Ara és l’Hora. Tots els grups 

van coincidir a dir que els horaris 
actuals són arcaics i que regular-
los requerirà la implicació de tota 
la societat ja que afectarà àmbits 
com el laboral, l’escolar, el cultu-
ral, l’esportiu i l’associatiu.

Canvi de franja. Una altra reivin-
dicació que van fer grups com 
ERC i ICV-EUiA-E és que Espa-
nya, a l’igual que Portugal, Canà-
ries i Anglaterra, s’ajusti a l’hora-
ri que li correspon d’acord amb 
al meridià de Greenwich –una 
hora menys a l’actual. Al 1942 
el govern franquista va adoptar 
l’horari de Berlín per simpatia 
amb el seu aliat nazi i, tot i trac-
tar-se d’una ordre temporal, avui 
encara continua vigent.

Pilar Abián | La redacció

Canvis al 
Pla d’Usos 
del centre 
El Punt
L’Ajuntament ha aprovat en Ple 
canvis en el Pla d’Usos del Cen-
tre lúdic i de serveis El Punt de 
Montcada amb l’objectiu de re-
gularitzar la situació dels locals del 
complex i atorgar la possibilitat 
que l’hotel pogués esdevenir una 
residència per a gent gran, opció 
que, ara per ara, no contempla 
l’empresa gestora. Tots els grups 
hi han votat a favor, a excepció 
del PP, que va preferir abstenir-se 
per considerar que el canvi obre 
la porta a que la Generalitat des-
carti construir la residència per a 
gent gran Les Vinyes. El govern, 
però, ha respost que ambdues 
qüestions no estan vinculades i 
que està buscant fórmules per fer 
realitat el projecte | LG
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AIGUA POTABLE

La formació argumenta que és un dret fonamental que no pot estar en mans privades

La CUP dóna a conèixer experiències 
sobre municipalització del servei

Cada vegada són més el munici-
pis de Catalunya que es plante-
gen assumir directament la gestió 
del servei de l’aigua en conside-
rar que és un dret fonamental i 
no un bé econòmic i en consta-
tar que la gestió privada suposa 
uns sobrecostos que es podrien 
evitar. El consistori de Montcada, 
a proposta de la CUP, va anun-
ciar al gener la creació d’una co-
missió per estudiar la viabilitat 
d’aquesta opció. Amb l’objectiu 
de conèixer l’experiència d’altres 
municipis que ja han començat el 
procés, la CUP va organitzar el 
2 d’abril unes jornades al Casal 
de la Mina, a les quals va convi-
dar una representant de Decidim 
Ripollet, Alba Soria, i l’exregidor 
de la CUP d’Arenys de Munt, 
Jordi Colomer. També hi va par-
ticipar un representant d’Aigua 
és Vida, Quim Pérez, col·lectiu 
partidari d’una gestió no mer-
cantil de l’aigua que assessora els 
municipis interessats.

Exemples. Ripollet és el munici-
pi més gran de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) que 
afronta la municipalització de 
l’aigua. El primer pas que ha dut 
a terme és encarregar un infor-
me jurídic que avali la decisió de 
fer-se càrrec del servei, que fi ns 
ara depèn de l’ens metropolità i 
que a Ripollet gestiona l’empresa 

Sorea; una auditoria per compro-
var l’estat de les instal·lacions i 
un estudi sobre la viabilitat d’as-
sumir la gestió pública de l’aigua. 
Segons la ripolletenca, després de 
realizar un examen exhaustiu de 
les despeses d’explotació del ser-
vei, s’ha constatat un sobrecost 
del 18%, “diners que podríem 
revertir en millores a la xarxa 
o en abaratir el rebut, això ho 
decidirà la població”. 
Colomer va descriure algunes 
de les estratègies que segueixen 
les companyies d’aigües “per 
maximitzar els seus benefi cis 
i repercutir en la factura fi -
nal més costos dels que real-
ment tenen”. En aquest sentit, 
va assenyalar la incapacitat dels 
ajuntaments per fer el control i 
el seguiment dels serveis públics 
que adjudica a empreses priva-
des. “Farien falta una legió de 

tècnics i, com això no és pos-
sible, les empreses fan el que 
volen”, va concloure Colomer, 
qui creu que l’única solució per 
evitar aquests abusos és que els 
municipis controlin el servei.
Quim Pérez, d’Aigua és Vida, 
considera que ara és un moment 
favorable perquè els municipis 
apostin per la gestió pública de 
l’aigua, tenint en compte que una 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
ha anul·lat la contractació de 
l’aigua a una societat mixta amb 
participació pública (un 15% de 
l’AMB) i majoria de capital privat 
(70% d’Aigües de Barcelona i 15% 
de La Caixa). En aquest context, 
Aigua és Vida ha posat en mar-
xa una campanya de recollida de 
signatures a favor del canvi de 
model i promou la creació d’un 
Observatori Ciutadà de l’Aigua.

Laura Grau | Can Sant Joan

D’esquerra a dreta, Garcia (CUP Montcada), Soria (Decidim Ripollet) i Colomer (CUP Arenys de Munt)
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Els diputats de Podem a la coa-
lició Catalunya Sí Que Es Pot 
(CSQEP), Albano Dante i Joan 
Giner, van participar l’1 d’abril 
en un acte organitzat per Po-
dem Montcada en el marc de la 
campanya ‘Parlament obert’, que 
pretén establir una comunicació 
directa entre els ciutadans i els 
seus representants parlamentaris. 
La presidenta de l’Àrea Social de 
l’Ajuntament per Círculo Mont-
cada i secretària de general de Po-
dem a la localitat, Ana Ballesta, va 
destacar la importància de no per-
dre el contacte amb la gent quan 
s’arriba a les institucions. “Aquest 
és un dels motius pels quals 
hem impulsat des del govern la 
fi gura del regidor de barri”, va 
dir l’edil qui va posar al dia als 
parlamentaris de les principals 
necessitats del municipi, desta-
cant la del soterrament de la línia 
R2. Dante i Giner són dos dels 
onze representants que la coalició 
d’esquerres té al Parlament de Ca-
talunya, un nombre discret que 
els obliga a formar part de vàries 
comissions alhora. “Estar al dia 

de tot és un tasca ingent i es fa 
difícil arribar-hi”, va reconèixer 
Dante, qui considera que els ciu-
tadans han de ser coneixedors de 
les limitacions amb què es troben 
els seus representants a les institu-
cions i no abandonar la lluita al 
carrer com a “element de pres-
sió i d’estímul”. 

Nova convocatòria. El 19 d’abril es 
farà a la Casa de la Vila una taula 
rodona sobre la Llei 25 d’Emer-
gència Social que Podemos ha 
presentat al Congrés per garan-
tir el dret a l’habitatge, l’accés al 
subministrament de llum i aigua 
i la universalitat de l’atenció sani-
tària (19h).

POLÍTICA

Els representants de la formació, en contacte amb la ciutadania

Podem porta a Montcada 
el ‘Parlament obert’

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Giner i Dante

L’assemblea comarcal d’ICV 
reconeix la singularitat del municipi

La 9a assemblea d’ICV del Vallès 
Occidental per escollir els nous 
coordinadors comarcals, celebra-
da el 19 de març a la Casa de les 
Aigües, va aprovar per unanimi-
tat una resolució presentada per 
l’alcaldessa, Laura Campos, en 
què es compromet a reconèixer la 
singularitat del municipi per do-
nar suport a tres reivindicacions 
locals com són el soterrament de 

la línia ferroviària R2, la reobertu-
ra de les urgències mèdiques noc-
turnes i la fi  de la valorització de 
residus a la cimentera.  L’assem-
blea va escollir com a coordina-
dors comarcals amb el 93% dels 
vots afi rmatius Àngels Marcuello 
(ICV Palau-Solità i Plegamans) i 
Ramon Capolat (ICV Rubí). Els 
nous líders comarcals de la for-
mació es marquen com a objectiu 
enfortir l’organització.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan
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.....També és notícia......................................

ECOPARC 2
L’Ajuntament demanarà a l’ACA que sancioni la planta de 
tractament de residus per l’abocament d’aigües residuals
L’Ajuntament ha obert un expedient 
de restitució del medi a l’empresa 
Ecoparc del Besòs, titular de la plan-
ta de residus de Can Cabanyes, en 
terme municipal, per l’abocament 
d’aigües residuals ocorregut el 24 
de març, al torrent de Mas Duran. 
Arran d’una denúncia veïnal, tècnics 
dels departaments de Medi Ambient 
i de Salut Pública i agents de la Policia Local es van desplaçar a la 
zona afectada i van constatar que el vessament es va produir en un 
col·lector de l’Ecoparc que la direcció de l’empresa no tenia registrat. 
Com a primera mesura, la direcció de la planta va instal·lar un sistema 
provisional de recollida dels lixiviats per tal de deixar neta la llera. El 
segon pas ha estat iniciar les obres necessàries per tancar aquest col-
lector. El consistori montcadenc ha anunciat que posarà l’incident en 
coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Direcció Gene-
ral de Qualitat Ambiental i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
sol·licitarà a l’ACA, organisme que en té la potestat, que sancioni l’em-
presa. “No podem tolerar aquest tipus d’incidents; no és normal que 
la direcció de l’Ecoparc digui que desconeixia l’existència d’aquest 
ramal que ha provocat l’incident mediambiental”, ha manifestat el 
regidor de Medi Ambient, Sergi Martín (Círculo), qui ha anunciat que 
el consistori “es reserva el dret a emprendre accions legals” | LR

CE
R

D
AN

YO
LA

 IN
FO

R
M

A

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Una jornada sobre cooperació empresarial destaca els seus 
benefi cis per generar riquesa i millorar la competitivitat
Una trentena de repre-
sentants d’empreses 
instal·lades als diferents 
polígons va participar 
el 31 de març en una 
jornada de cooperació 
empresarial organit-
zada per l’Ajuntament 
en col·laboració amb 
la Diputació i Activa 
Prospect en el marc 
del projecte COOP MiR, que pretén impulsar experiències de cooperació 
empresarial a la localitat. La regidora de Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació, Ana Ballesta (Círculo Montcada), va destacar la importància 
que les empreses “identifi quin necessitats comunes i estableixin rela-
cions per trobar benefi cis sense assumir riscos o canvis estructurals”. 
Josep Alsina, conseller delegat de l’empresa amfi triona de la jornada, va 
explicar com la companyia ha pogut la crisi econòmica gràcies a la seva 
internacionalització. A la jornada van intervenir Marc Bernadich, llicenciat 
en Administració i Direcció d’Empreses i especialitzat en Emprenedoria i 
Innovació, i Montserrat Ambrós, gerent de l’Associació d’empresaris del 
polígon industrial de Bufalvent, a Manresa. Ambdós van destacar que els 
empresaris són els que generen la riquesa d’una societat i que, en aquest 
sentit, la cooperació “és important i necessària” | RJ

Projecte per instal·lar 
escales mecàniques 
al pas soterrat 
de Mas Rampinyo

El govern municipal ha decidit in-
cloure en el llistat d’inversions per 
a l’actual mandat la instal·lació de 
dos ascensors al costat de les es-
cales mecàniques que hi ha al pas 
soterrat de Mas Rampinyo. L’ob-
jectiu és facilitar la mobilitat entre 
l’av. de Catalunya, la carretera de 
Ripollet i el carrer Tagamanent, 
separats per la línia ferroviària R3. 
“Aquest és un dels punts crítics 
de connectivitat que tenim al 
municipi i que s’arrossega des 
de fa molts anys”, ha reconegut 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). 
Les escales mecàniques, en fun-
cionament des del 2003, faciliten 
el pas però no són prou resoluti-
ves perquè s’espatllen sovint i no 
estan preparades per a l’accés de 
cotxets infantils o cadires de ro-
des. Precisament ara fa un any la 
Favmir va dur a terme una cam-
panya de recollida de signatures 
per reclamar al consistori una so-
lució a aquest problema. El cost 
de la intervenció pujarà a 450.000 
euros que seran sufragats amb 
una aportació que l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) ha 
assignat al municipi | PA

Amb l’enderroc del mur d’entrada al recinte es van iniciar a mitjan 
de març les obres per transformar el solar de l’antiga cerveseria 
en un parc infantil, una antiga demanda veïnal que aviat veurà la 
llum. L’actuació està pressupostada en 150.000 euros que pagaran 
al 50% l’Ajuntament i l’AMB. L’accés al recinte es mantindrà pel 
carrer Montiu, tot i que n’hi haurà un altre pel carrer Elionor i es 
tancarà a la nit per garantir el descans dels veïns | LR

AL CARRER MONTIU
Comencen els treballs per convertir l’antiga cerveseria 
en un parc amb l’objectiu d’estar enllestits a l’estiu
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RENOVACIÓ DE CÀRRECS
Manuel Moreno continua al front de la junta de l’associació 
de comerciants Montcada Centre Comerç (MCC)

L’associació Montcada Centre Comerç ha renovat i ampliat la seva junta 
–de 5 a 9 membres–, que segueix presidida per Manuel Moreno. Les no-
ves incorporacions són Enrique García Cuervo, com a vicepresident primer; 
Jordi Gómez Mestre, com a vicepresident segon i Joan Asbert Mañosa, 
com a tresorer. També s’estrenen com a vocals Josep Armengol, Fina Masó 
i Ramon Mollet. La nova junta celebra que el nou govern sigui receptiu a 
les seves demandes i hagi decidit crear 70 noves places de zona taronja 
al centre. L’altra assignatura pendent és eliminar les barreres arquitectòni-
ques i la mala imatge que donen els edifi cis ruinosos o en obres que hi ha 
a zones tan cèntriques com el carrer Major | LG
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DIA DE LES ESQUADRES
Els Mossos d’Esquadra homenatgen 
els agents més destacats durant el 2015

El Teatre Municipal de Montcada i Reixac va acollir el 6 d’abril el Dia 
de les Esquadres, organitzat per l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Cer-
danyola, de la qual depenen les comissaries de Montcada, Ripollet, 
Cerdanyola, Badia i Barberà. L’acte, al qual van assistir l’alcaldessa 
de Montcada, Laura Campos (ICV-EUiA-E), i altres regidors de 
l’Ajuntament, va servir per homenatjar els agents i altres persones 
alienes al cos policial que han protagonitzat actuacions meritòries 
durant el 2015. Entre els guardonats hi havia el jutge de pau de 
Montcada, Pere Oliva, en agraïment a la seva col·laboració i suport 
als Mossos; i Montse Ribera –a la foto–, que treballa a l’àrea adminis-
trativa de la comissaria de Montcada i des del juny de l’any passat es troba en excedència per ocupar el càrrec de regidora de Serveis Ge-
nerals de l’Ajuntament. En el torn de parlaments, el responsable de l’ABP de Cerdanyola, l’inspector Antonio Sánchez, va destacar el paper 
que juguen els Mossos en la seguretat de la ciutadania, tot i que va remarcar la seva contribució a resoldre altres tipus de situacions. “Ens 
agrada treballar amb un model de policia de prevenció, creiem que és el model de l’èxit”, va dir Sánchez. Per la seva banda, l’alcaldessa 
va lloar el “paper fonamental” de la policia en la societat i la tasca de la comissaria dels Mossos a Montcada, que a fi nal del 2016 complirà 
10 anys. “L’Ajuntament també aposta per la policia de proximitat i la cooperació entre els cossos de seguretat per oferir el millor servei 
a la ciutadania”, va comentar l’edil, qui va destacar el valor afegit que desenvolupen els agents al municipi per la seva singularitat. “No és 
fàcil i agradable trobar-se amb situacions com els atropellaments del tren”, va manifestar | SA

L’acte institucional va tenir lloc el 6 d’abril al Teatre Municipal 
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POESIA REIVINDICATIVA
El Kursaal acollirà el 15 d’abril un recital de 
poemes de l’escriptora Silvia Delgado, autora 
del llibre ‘Canción inútil para Palestina’
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La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (EBM) ofertarà el curs 
vinent el mateix nombre de places 
que l’any passat “amb l’objec-
tiu de poder obrir grups de tots 
els nivells a totes les escoles”, ha 
comentat la regidora d’Educació, 
Infància i Joventut, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA-E). En total, hi haurà 
158 vacants repartides entre els 
cinc centres de titularitat munici-
pal: Mitja Costa, a Terra Nostra; 
Font Freda, a Montcada Nova-Pla 
d’en Coll; Camí del Bosc, a Can 
Cuiàs; Can Casamada, a Montca-
da; i Can Sant Joan. Els dos centres 
que ofereixen més places són Font 
Freda i Can Casamada, amb 40 
vacants cadascun. D’altra banda, 
Camí del Bosc n’oferta 31, Can 
Sant Joan, 27, i Mitja Costa, 19. 

L’oferta de places inicial que pre-
senta cada escola es pot veure mo-
difi cada en funció de la demanda 
posterior recollida al període de 
preinscripció, que enguany tindrà 
lloc del 2 al 13 de maig. Quan la 
demanda d’alumnes no sigui sufi -
cient per mantenir oberta una aula, 

l’Ajuntament oferirà una plaça a un 
altre dels centres públics si hi ha 
disponibles o es valorarà la possi-
bilitat de reconvertir aquesta classe 
o una altra de l’escola en una aula 
mixta, permetent així mantenir 
aquests infants al centre sol·licitat. 
D’altra banda, si calgués tancar 
una aula perquè durant el procés 
de preinscripció no s’ha cobert la 
ràtio mínima exigida, es crearà una 
llista d’espera per a aquest nivell, 
sempre i quan la resta de centres no 
pogués absorbir-la. També hi ha la 
possibilitat d’obrir la classe un cop 
iniciat el curs, si s’arriba a la matrí-
cula mínima.

Mateixa quota. Les bases de preins-
cripció no s’han modifi cat, mante-
nint els mateixos criteris i barems 
d’admissió que el curs actual. Tam-
poc variaran els preus, amb una 
quota d’escolarització completa de 
180 euros. Les escoles de Can Sant 
Joan i Camí del Bosc ofereixen la 
possibilitat de pagar una quota de 
mitja jornada, si l’alumne només 
ve al matí. No obstant, en el mo-
ment de l’admissió, tindran priori-
tat les preinscripcions de jornada 
completa. L’Ajuntament destinarà 
el mateix pressupost que enguany 
–40.000 euros– a beques. “La ta-
rifació social la implementarem 
el curs 2016-17 perquè és un pro-
jecte complex que estem acabant 
d’estudiar”, ha avançat Segovia. 

EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS 

Sílvia Alquézar | Montcada

Un grup de nens i nenes de l’escola bressol de Can Sant Joan, que ofereix la possibilitat de pagar una quota de mitja jornada per als matins 

El període per fer       
la preinscripció a     
les EBM tindrà lloc
del 2  al 13 de maig

Montcada disposarà de 158 vacants per al curs vinent repartides entre els cinc centres gestionats per l’Ajuntament a la ciutat 

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals 
mantindrà l’oferta de places a tots els nivells

Jornada de portes obertes i una festa per donar a conèixer les EBM
La Xarxa d’Escoles Bressol Muni-
cipals organitza el 16 d’abril una 
festa a la plaça Lluís Companys 
(11h) per donar a conèixer el 
funcionament dels cinc centres 
municipals, una proposta que es 
va estrenar l’any passat amb una 
gran acollida de públic. Hi haurà 
carpes amb tallers de música, de 
manualitats, d’experimentació i 
transvasaments, de jardineria, de 
joc i de contes, a més d’una car-
pa de les cuineres de les pròpies 
escoles que oferiran un esmorzar 

saludable a base de fruita. D’altra 
banda, com cada any, les escoles 
faran jornades de portes obertes 
amb l’objectiu que les famílies co-
neguin les instal·lacions i els pro-
jectes educatius. L’EBM Can Sant 
Joan inaugurarà el cicle de visites 
el 18 d’abril, a les 18h, i l’ende-
mà serà el torn de l’EBM Mitja 
Costa, a les 17.30h. L’EBM Font 
Freda organitza dos dies de por-
tes obertes: el dia 20 adreçat a les 
famílies amb fi lls i fi lles nascuts el 
2015 i el 2016 i el dia següent per 

als nascuts el 2014, totes dues 
visites a partir de les 17.30h. El 
mateix succeix a l’EBM Can Ca-
samada, dedicant el 26 d’abril als 
alumnes nascuts el 2015 i el dia 
27 als infants del 2014 i 2016, a 
les 17.30h. Tancarà el calendari 
de portes obertes l’EBM Camí del 
Bosc, el 28 d’abril a les 17.30h. 
Pel que fa a l’oferta privada d’es-
coles bressol, la Llar d’Infants Dis-
ney, a Montcada Nova-Pla d’en 
Coll, farà les portes obertes el 25 
d’abril, a les 18h  | SA
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El pressupost destinat a ajuts es-
colars s’incrementerà en un 7% el 
curs vinent, amb un partida que 
ascendirà a 140.000 euros, dels 
quals 80.000 es destinaran als 
ajuts d’escolarització que atorga 
l’Ajuntament –uns 6.000 euros més 
que enguany– i la resta –amb un 
augment de 10.000 euros– servirà 
per complementar les beques de 
menjador que concedeix el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. El 
Ple municipal, reunit el 31 de març, 
va aprovar per unanimitat les bases 
dels ajuts d’escolarització per al 
curs 2016-2017 adreçats a famílies 
en situacions econòmiques desafa-
vorides. Podran demanar les beques 
els alumnes empadronats a Mont-
cada que cursin infantil, primària i 
ESO de les escoles públiques i con-
certades de qualsevol població. Les 
sol·licituds s’hauran de presentar de 
l’11 d’abril al 10 de maig a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana (OAC). 

Novetats. Amb l’objectiu de sim-
plifi car els tràmits, per primera 
vegada es podran demanar en una 
mateixa sol·licitud les beques per a 
material i sortides i les de menja-
dor, marcant les caselles correspo-
nents. Un altre dels canvis és que 
s’ha assignat un període concret a 
cada escola per lliurar els impresos 
a l’OAC. “Hem decidit fer-ho de 
manera esglaonada per facilitar 
les tasques administratives, ja 

que normalment la majoria de 
sol·licituds es presentava durant 
els últims dies”, ha comentat la 
regidora de Serveis Socials i Polí-
tiques d’Inclusió, Mar Sempere 
(Círculo Montcada). Així, de l’11 
al 15 d’abril, serà el torn de l’escola 
El Viver i l’INS La Ferreria. Del 
18 al 22 d’abril, ho podran fer les 
escoles El Turó i Mestre Morera 
–a Ciutat Meridiana– i els instituts 
Montserrat Miró i La Ribera. Del 
25 al 29 d’abril, les escoles Elvira 
Cuyàs, Font Freda, Mas Ramp-
inyo, Mitja Costa i Ciutat Comtal 
–a Vallbona–; del 2 al 6 de maig, 
les escoles Reixac, Fedac, Ginesta, 

La Salle i Fontetes –Cerdanyola– i 
la resta d’escoles fora del municipi. 
Els dies 9 i 10 de maig es destinaran 
a resoldre les incidències.  També 
per primera vegada les bases in-
clouen en la documentació a pre-
sentar una autorització que han de 
signar tots els membres de la unitat 
familiar perquè l’Ajuntament pugui 
verifi car les dades a les institucions 
i administracions corresponents.
Els grups municipals van do-
nar suport a les bases i les seves 
novetats, destacant la importància 
d’anar augmentant progressiva-
ment el pressupost per ajudar les 
famílies amb més problemes.

Sílvia Alquézar | Redacció

CURS 2016-2017

L’Ajuntament incrementarà en 16.000 euros el pressupost destinar a ajuts escolars
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L’Ajuntament augmentarà en un 7% 
el pressupost per a beques escolars
El Ple de març va aprovar per unanimitat les bases dels ajuts per a material i sortides

L’escola Font Freda acollirà el 19 
d’abril (17.15h) una xerrada so-
bre com prevenir les addiccions a 
càrrec de la responsable del Punt 
d’Assessorament Sobre Drogues 
(PASSA) de l’Ajuntament, Rosa 
Galbany, qui donarà estratègies 
per actuar davant les conductes 
de risc. Aquesta conferència com-
plementarà la que va tenir lloc el 
dia 5 també al Font Freda sobre 
el pas de la infància a l’adoles-
cència. A la primera part, la pro-
fessora Merche Hernández, de 
l’INS La Ferreria, va explicar el 
procés d’adaptació de primària a 
secundària:  “El més important 
és que els fi lls no se sentin sols, 
és fonamental que els pares 

els acompanyin en tot aquest 
procés”. A la segona part, van in-
tervenir el psicòleg Albert Mon-
taner, responsable del CSMiJ’s, i 
la psicopedagoga Anna Solano, 

els quals van donar pautes per 
viure l’adoslescència “com una 
etapa a descobrir i no com un 
problema a resoldre”, va dir 
Montaner.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

L’escola Font Freda acollirà un taller 
sobre com prevenir les addiccions
La xerrada tindrà lloc el 19 d’abril i anirà a càrrec de Rosa Galbany, del servei PASSA

ESCOLA DE MARES I PARES

Merche Hernández, al centre, durant la xerrada sobre l’adolescència a l’escola Font Freda

> La Mostra d’Ensenyament acabarà el 22 d’abril

L’Espai Jove Can Tauler acollirà fi ns al 22 d’abril la 16a edició de la 
Mostra d’Ensenyament, organitzada per la Regidoria d’Educació, In-
fància i Joventut amb l’objectiu d’orientar els joves en l’elecció d’un iti-
nerari acadèmic tenint en compte les seves capacitats i inquietuds. El 
saló clourà amb diferents tastets d’ofi cis, que tindran lloc del 19 al 22 
d’abril, de 18 a 20h. Es faran tallers relacionats amb disciplines artísti-
ques, d’esports, dibuix, disseny i imatge i so. La Mostra també ofereix 
sessions informatives, tallers i tastets d’ofi cis adreçats als instituts –a 
la foto, alumnes del grup de tercer d’ESO de l’INS La Ribera–, a més 
d’una assessoria vocacional de l’estudiant, un servei d’autoconsulta i 
un punt d’informació per a pares i mares | SA
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> Carnet per a gent gran amb descomptes
L’Ajuntament està impulsant una nova iniciativa que consisteix en la 
creació d’un carnet per a la gent gran, amb el qual les persones majors 
de 65 anys se’n podran benefi ciar de descomptes i altres avantages en 
serveis municipals i del sector privat. La mesura també pot servir per 
dinamitzar la xarxa d’establiments comercials de la ciutat i facilitar la 
creació de nous públics a l’oferta cultural i esportiva. La Regidoria de 
Comerç ha fet una crida entre els comerços locals a adherir-se al nou 
projecte, que veurà la llum en les properes setmanes  | SA

> Premi per al curtmetratge ‘Pasapalabra’
El curtmetratge ‘Pasapalabra’, 
protagonitzat pel montcadenc 
Yassin El Idrissi, de 12 anys, ha 
rebut una menció especial del 
premi del jurat a la 13a edició 
dels Festival de Curts contra el 
Racisme organitzat per SOS Ra-
cisme Madrid. El fi lm, dirigit per 
Andrea Testini, es va rodar al juny 
de l’any passat a l’escola El Turó 
amb la participació també de tres 
alumnes del centre: Javier Gar-
cía, Alan Torres i Marian Benk-
haya | SA 
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> Recital del Casal de Gent Gran de Montcada

Alumnes del taller d’escenifi cació teatral del Casal de Gent Gran de 
Montcada van participar l’1 d’abril en un recital de poesia titulat ‘Lorca 
y sus mujeres’ que va tenir lloc al teatre del col·legi La Salle. L’actor i 
director teatral Santiago Jiménez, responsable del taller, ha destacat que 
el recital suposa el debut a l’escenari de les set alumnes que van iniciar 
el curs ara fa dos anys. “Per a totes elles, és la primera vegada que han 
actuat davant d’un públic i ho han fet molt bé perquè han treballat 
força”, ha afegit Jiménez. L’acte s’ha inclòs en el programa commemo-
ratiu del 35è aniversari de l’equipament del Parc Salvador Allende | LG
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PLAÇA EN RECORD DEL 
MOSSÈN JUAN-TORRES
El Ple de març va 
aprovar posar el nom 
del rector a la plaça 
situada davant de 
l’església de Reixac 

Tots els grups van donar suport a la proposta de l’associació 
Amics de Reixac. Els portaveus municipals van destacar la và-
lua humana del rector, que va morir l’any passat als 80 anys, i 
el seu compromís amb Montcada, que ja va ser reconegut en 
vida per part de l’Ajuntament, al 1996, quan va ser nomenat Fill 
Adoptiu, i al 2004, quan va rebre la medalla de la ciutat –a la 
foto. L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA-E), va destacar l’es-
perit crític i l’humanisme d’un capellà “únic, atípic i irrepetible”. 
Jordi Salat, d’Amics de Reixac, present entre el públic, va recor-
dar que “si avui dia podem gaudir de Reixac i els seus voltants, 
és en gran part als seus esforços per conservar-los” | LG

.....també és notícia..................................

R
XI

U
/M

O
N

TC
AD

A 
CO

M
U

N
IC

AC
IÓ

TROBADA INSTITUCIONAL
Una delegació municipal visita la Fundació Engrunes, 
dedicada a la inserció laboral de persones en risc social
L’alcaldessa, Laura Campos, el regidor d’Hisenda i Intervenció, Òscar Gil, 
tots dos d’ICV-EUiA-E, i la regidora de Serveis Socials i polítiques d’inclu-
sió, Mar Sempere (Círculo), van mantenir una trobada amb representants 
de l’equip directiu de l’entitat i van visitar les instal·lacions per conèixer 
de primera mà les activitats que desenvolupa com a empresa d’inserció: 
serveis de muntatge i desmuntatge de fi res i festes populars, pintura a 
l’estiu d’escoles públiques i el curs de formació per a joves que no han 
completat l’ESO i que es diu “Aprendre i emprendre” | SA

Tallers d’informàtica per 
a gent gran a diversos 
equipaments municipals

L’AV de Can Sant Joan organitza un recital de 
poesia sobre Palestina el 15 d’abril al Kursaal

El Centre Cívic Can Cuiàs ofe-
reix dues sessions –el 18 i el 25 
d’abril–, de 17 a 19h. Al Centre 
Cívic l’Alzina, les classes tindran 
lloc el 19 i el 26 d’abril, de 16 a 
18h. En el Casal de la Mina, hi ha 
previst fer el taller els dies 2, 9, 23 
i 30 de maig, de 16.30 a 18.30h. 
De dilluns a divendres hi haurà 
l’aula oberta, de 16.30h a 19h. Pel 
que fa al Casal de Gent Gran de 
Montcada, l’aula oberta tindrà lloc 
d’abril a juny, els dilluns, de 16.30 
a 18.30h, i els dimarts, de 10.30 
a 12.30h. També s’obriran tres 
grups de classes d’informàtica: un 
d’iniciació, un sobre disseny de 
documents de text i un altre sobre 
retoc fotogràfi c i presentacions 
digitals. Els cursos són gratuïts. 
Les persones interessades s’han 
d’inscriure als equipaments on es 
faran les classes | SA 
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CALAIX DELS RECORDS
Voluntaris dels casals de gent gran ensenyen als 
infants els jocs amb què es divertien quan eren petits

L’Ajuntament ha posat en marxa la 16a edició del ‘Calaix de records’, una 
activitat en què els més grans expliquen a la canalla de 1r de primària 
com es divertien quan ells eren infants. La iniciativa va començar el 30 
de març amb l’escola El Turó –a la foto– i es desenvoluparà als mesos 
d’abril i maig, amb la participació de 325 alumnes de les escoles Font 
Freda, Elvira Cuiàs, El Turó, El Viver, Reixac, La Salle i Sagrat Cor. 
Les persones que vulguin ser voluntaris es poden apuntar als dos 
casals del municipi. D’altra banda, l’Ajuntament ha creat una pàgina 
de Facebook –Envelliment Actiu Montcada i Reixac– on es pot seguir 
l’actualitat de la gent gran de la ciutat | SA 
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El Consell de Dones 
es reuneix el dia 13 
al Centre Cívic l’Alzina
Els temes més destacats de l’or-
dre del dia són l’organització dels 
actes per celebrar el Dia Interna-
cional per la Salut de les Dones i 
el Dia contra l’Homofòbia. També 
hi ha previst tractar el reglament 
de funcionament del Consell i el 
protocol de dol en cas de femini-
cidis. La reunió començarà a les 
18.30h  | SA

L’AV de Can Sant Joan ha convidat l’escriptora basca Silvia Del-
gado Fuentes, autora del llibre ‘Canción inútil para Palestina’, a 
recitar els seus poemes en un acte que tindrà lloc al Kursaal el 
15 d’abril (19h). Delgado estarà acompanyada del montcadenc 
Ramon Bueno, que també recitarà poemes de l’autora, i de María 
Domínguez, al violí, i Paula Vázquez, a la viola. L’entrada és gra-
tuïta. Silvia Delgado és activista pels drets humans i de les dones 
i va publicar el llibre l’any 2007 després d’un viatge que va fer a 
Palestina on va veure la dramàtica situació que pateix la població 
de Gaza i Cisjordània | LG 
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Seguretat vial inexistent 
El motivo de este escrito es denun-
ciar la actitud de la Policía Local en 
la vigilancia de las entradas y salidas 
a la escuela Elvira Cuyàs y hacerle 
ver el peligro que están corriendo 
nuestros hijos al intentar cruzar los  
tres pasos de peatones que hay justo 
enfrente de la puerta del centro, en 
la confl uencia de las calles Baix de 
Sant Pere y Puigcerdà.
Empezaré recriminando la actitud de 
muchos de los padres que llevan a 
los niños a la escuela, dejando los 
coches en medio de la calle, encima 
de la acera, en el callejón de acce-
so al aparcamiento de la escuela y, 
sobre todo, bloqueando los pasos de 
peatones en su totalidad, obligándo-
nos a cruzar la mayoría de las veces 
por mitad de la calle…Desgraciada-
mente no es lo peor, aún hay más. 
Una vez han dejado a los niños en 
la escuela, no tienen ningún respe-
to por los que vamos caminando. 
Parece que ni miran cuando echan 
marcha atrás –prefi ero pensar eso– y 
hacen la vista gorda frente a los pa-
sos de peatones, teniendo que parar 
la mayoría de las veces de golpe e 
incluso estirando a nuestros hijos 
para evitar que nos atropellen (no 
comprendo esa forma de conduc-
ción). Lo peor de todo eso es que 
casi siem pre hay o debería haber un 
policía municipal, que no hace abso-
lutamente nada. Esta misma maña-

na (17 de marzo), un vehículo que 
iba a una velocidad inadecuada casi 
nos atropella en medio del paso de 
peatones y el policía que había a 5 
metros, ¡se ha apartado para dejar-
lo pasar! Cuando le he recriminado 
su actitud pasiva me ha contestado:  
“No puedo estar al tanto de todo”, 
y ha seguido mirando a la nada. ¡Es 
indignante! 
No se tomen este escrito como una 
crítica a ninguna gestión. Tan sólo es-
toy pidiendo ayuda y reclamando el 
derecho a poder andar por la vía pú-
blica y llevar a mi hija al colegio con 
garantías. Hoy por hoy, ni yo mismo 
me siento seguro para cruzar estos 
pasos de peatones que son un autén-
tico peligro.

Antonio Castel
Mas Rampinyo

Deures escolars 
Tan sols tinc 13 anys però vull parlar-
vos sobre els deures que hem de fer 
els adolescents. Els alumnes d’insti-
tuts d’avui dia solem tenir deures a di-
ari que, de vegades, ens deixen sense 
ni tan sols dues hores de descans per 
als nostres afers personals. Al meu 
entendre, veig molt bé que ens posin 
deures per no deixar de treballar el 
temari i no oblidar-nos per a la prope-
ra classe, però veig innecessari que 
ens posin més de dos exercicis ja que 
no només tenim deures d’una assig-
natura sinó també d’altres, de mane-

ra que de vegades ens passem hores 
fent aquestes feines a casa després 
d’haver estat 6 hores a l’institut. 
Actual ment hi ha molts mètodes dife-
rents d’aprenentatge en què no són 
tan necessaris els deures i crec que 
estaria bé posar-los més en pràc-
tica. Si algun professor està llegint 
això, quan posi deures que tingui en 
compte que també està traient temps 
d’oci als seus alumnes.

Alba Aguilera
Montcada

Agraïment
Sovint acostumem a escriure als 
mitjans de comunicació per exposar 
les nostres queixes sobre el funcio-
nament dels serveis públics o els 
perjudicis de determinades decisions 
polítiques. En aquesta ocasió, vull 
aprofi tar aquestes línies per agrair a 
l’Ajuntament que prengués la decisió 
de prohibir la celebració de les fes-
tes del Rocío al parc de Mas Duran. 
Trobo que la decisió és plenament 
encertada, atès que conec de pri-
mera mà els perjudicis que aquest 
esdeveniment comportava tant per al 
medi ambient com per als veïns que 
residim a la zona. 
Durant aproximadament dos me-
sos –ja que s’ha tenir en compte els 
temps de muntar i desmuntar les 
casetes–, resultava impossible passe-
jar pel parc i gaudir de la natura i la 
tranquil·litat que caracteritza aquest 

indret. No estic en contra de la cele-
bració del Rocío, les meves arrels són 
andaluses i el respecto plenament, 
però considero que aquests tipus 
d’esdeveniments s’han de realitzar en 
recintes que estiguin preparats per 
acollir una quantitat tant nombrosa 
de gent, sense perjudicar el descans 
dels altres i quelcom tant valuós com 
els espais naturals, tant escassos a 
les zones urbanes.

Cristina Sánchez
Mas Rampinyo

Hecha la ley...
Tengo 56 años y en las convocatorias 
del Plan de Ocupación de Promoción 
Económica y Ocupación para contra-
tar personal de jardinería, peones y 
paletas que salieron el pasado mes 
de marzo, se ha incluído la norma de 
que no puedes presentarte si has es-
tado contratado anteriormente en otro 
plan durante los últimos 5 años. 
Esta norma anula la libertad de los 
sueños y esperanzas de muchas per-
sonas y de familias numerosas como 
la mía, en este caso.  Me pregunto si 
cuando tenga 61 años me van a lla-
mar para trabajar. Señores represen-
tantes del pueblo, esto es injusticia 
social. Espero que mediten y piensen 
que hay muchas familias que lo es-
tán pasando mal y necesitan trabajo. 
Atentamente.

Juan Manuel Fuentes
Mas Duran

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Prou víctimes!
En el que portem d’any, la 
xifra de morts a les vies de 
tren s’ha incrementat en tres 
persones, passant de 162 a 
165. L’última, registrada el 5 
d’abril, era un jove de 20 anys 
de Santa Coloma de Grame-
net. Els Mossos d’Esquadra 
estan investigant les circums-
tàncies del fatal accident. Una 
imprudència? Un mal càlcul? 
Un excés de confi an ça? Sigui 
quina sigui la causa, el que 
sí podem afi rmar és que fets 
luctuosos com aquest segui-
ran passant mentre tinguem 
una línia de tren al bell mig 
del poble per on cada dia pas-
sen més de 200 combois i 
amb dos passos a nivell que 
tenen les barreres abaixades 
la major part del temps. 
L’onada d’indignació que ha 
sacsejat Montcada i la seva 
repercussió mediàtica han 
fet reaccionar el Ministeri de 
Foment que, un dia després 
del tràgic accident i del tall 
de les vies, s’ha posat en con-
tacte amb l’Ajuntament per 
concertar una trobada i parlar 
del projecte de soterrament. 
És aviat per fer volar coloms, 
però s’obre una escletxa d’es-
perança perquè Montcada pu-
gui fer realitat una reivindica-
ció històrica determinant per 
al seu futur com a municipi.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 22 d’abril
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L’UE i els Estats Units són els principals responsables de l’as-
cens de DAESH i de la guerra de Síria, de la mateixa manera 
que ho són de la guerra de Líbia, Ucraïna o Iraq. Han alimentat 
les sectes fanàtiques i els exèrcits de mercenaris, han estès odi, 
zitzània, desordre i terror. S’han atorgat per la força la prerro-
gativa de determinar quin estat és i quin no és una democràcia, així com d’actuar unilateralment 
contra aquells a qui li convingui defi nir com a antidemocràtics. Fomenten la guerra i la tirania en 
nom de la pau i la democràcia. Per això, són responsables de totes les conseqüències que se’n 
deriven. Són responsables dels milers de persones assassinades pels mercenaris fanàtics, de 
totes les víctimes dels confl ictes que han provocat i de totes les persones exiliades que fugen de 
l’horror i la misèria.
La negació d’asil i de refugi per a milers de famílies exiliades i el seu tancament en camps de 
concentració suposen, a la pràctica, un crim contra la humanitat. Deixant de banda que vulneren 
molts dels tractats internacionals vigents, les mesures reaccionàries aplicades fi ns ara, així com 
les fi xades en el darrer acord entre l’UE i Turquia, comporten l’abandonament de milions de 
persones a la mort i l’oblit i afavoreixen l’activitat criminal de les màfi es que trafi quen amb perso-
nes, especialment amb dones i infants. Organismes internacionals de drets humans i ONG han 
qüestionat la base legal de l’acord entre Turquia i l’UE per tancar el camí dels refugiats que fugen 
de la guerra. El responsable de l’ACNUR per Europa ha dit textualment: “Un acord que sembla 
que estableix l’expulsió directa d’estrangers cap a un país tercer no és consistent amb la legislació 
europea ni amb la legislació humanitària internacional”. No podem restar aliens al drama humà 
que pateixen els refugiats de la guerra, i hem de respondre com correspon. Malauradament, 
els goberns europeus no estan a l’alçada del seu poble, que està protagonitzant una onada de 
solidaritat sense precedents, com la viscuda a Montcada i Reixac. L’UE i els Estats Units tenen 
l’obligació, legal i moral, així com la capacitat econòmica, per a donar refugi a totes les persones 
exiliades. La seva negativa és una decisió purament política que comporta l’assumpció i l’aplica-
ció d’una política d’extrema dreta, així com l’extermini de milions de persones innocents.

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. 

Qui sembra guerres, recull refugiats

Óscar Gil

Mentre altres partits porten des de l’inici de l’actual mandat 
amb baralles identitàries que no porten enlloc, els socialistes 
de Catalunya estem duent a terme iniciatives al Parlament per 
tal que siguin escoltades les preocupacions de la ciutadania. 
Aquest mes de març hem propiciat al Parlament dos plenaris 
per tractar temes cabdals; la pobresa i l’educació i com afecta l’actual desgovern a les famílies 
que es troben en situació de risc. I volem donar a conèixer les propostes que hem fet, donat que 
algunes han aconseguit el suport de l’actual Govern de la Generalitat i haurem d’estar ben atents 
per exigir-ne el compliment.
S’han d’incrementar els recursos del sistema educatiu, fi ns a situar-se com a mínim en el 6% del 
PIB, en els propers cinc anys. S’ha d’elaborar un calendari per a l’execució d’obres de construc-
ció i remodelació d’aquells centres escolars a Catalunya amb greus mancances infraestructurals, 
com en el nostre cas l’IES Montserrat Miró, abans de fi nalitzar el curs 15-16. Proposem progra-
mar l’oferta educativa per un període de 5-10 anys, en l’exercici de la corresponsabilitat dels ens 
locals i en el diàleg amb la comunitat educativa i programar i crear línies públiques de secundària 
d’acord amb les necessitats demogràfi ques. Baixar la ràtio d’alumnes per classe per al proper 
curs 16-17 per tal de garantir la qualitat educativa als centres escolars, i en especial en els grups 
de P3 de centres ubicats en entorns d’alta complexitat.
Recuperar la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària, garantint el manteniment 
d’altres recursos com els desdoblaments de grups i les condicions laborals del professorat.
Continuarem demanant al Govern de la Generalitat que compleixi amb els compromisos adoptats 
i assumeixin les seves competències, les escoles bressol i les famílies de Montcada ho saben 
bé. El Govern de la Generalitat ha de garantir el fi nançament a les escoles bressol de Catalunya 
que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça/any, i comprometre’s 
a augmentar-ho progressivament fi ns als 1.800 euros acordats amb els ajuntaments i garantir la 
provisió de places de docents i de inspectors educatius mitjançant la convocatòria urgent de les 
corresponents oposicions. Per als socialistes, l’educació sí es una prioritat.

L’educació per a la igualtat d’oportunitats

M. Carmen Porro

Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea han arri-
bat aquest últims dies a un vergonyós acord amb el pri-
mer Ministre Turc  Ahmet Davutoglu, per poder deportar a 
Turquia a tots els immigrants, inclosos els refugiats sirians 
que escapen de la guerra que hi ha en el seu país.  
Montcada, en cap cas, ha restat aliena a tota aquesta situació i com sempre s´ha mobilitzat 
per tal de donar respostes a tota la gent que més ho necessita. Aquest cop ha sigut amb una 
gran recollida de material organitzada per SOS Refugiats MiR per als campaments de refugiats; 
aliments, roba i aportacions econòmiques per poder fer tots els enviaments. Una gran resposta 
solidària i tal com vàrem expressar en el ple municipal: “Un cop més la ciutadania passa per 
sobre i es posa en marxa per una qüestió de dignitat humana; podem discutir el que vulguem 
però són els voluntaris els que estan intentant ajudar aquesta gent”. La MiR solidària, humana, 
integradora que no entén de races, religions, països o colors, és una Montcada que sols coneix 
el drama humà i al costat del qual vol estar per ajudar en tot el que sigui possible. 
Ara pot ser un bon moment per recordar tota aquesta Montcada solidària e integradora¸ soli-
dària des de fa dècades amb les injustícies i amb les causes pels més necessitats. Vull tenir 
un record especial amb les colònies d´estiu dels nens sahrauís que en els anys 90 acollien 
famílies de Montcada. Aquestes colònies consistien en acollir nens que vivien en campaments 
de refugiats al Sàhara Occidental per famílies de Montcada que, de forma totalment altruista, 
acollien aquest infants duran dos mesos per tal de poder oferir-los uns dies de lleure i de millors 
atencions tant mèdiques com humanes en un entorn com pot ser la nostra ciutat. 
Parlem de persones, parlem de nens, parlem de gent gran i Montcada vol continuar treballant 
per ells. Exemples de fa 25 anys com el del Sàhara que a dia d’avui lamentablement encara es 
van repetint ara a Turquia, refugiats del nostre món. Potser si o potser no serà l´última vegada 
que passem per episodis tant vergonyosos com aquest, però sigui com sigui, la solidaritat de 
Montcada sempre existirà i serà capaç de donar resposta als drames humans del nostre món.

La Montcada solidària

Joan Carles Paredes

L’actualitat ens obliga a seguir parlant del refugiats siris. Ens 
agradaria poder deixar de parlar d’aquest tema perquè això 
voldria dir què s’ha arribat a una solució satisfactòria. Res més 
lluny de la realitat. L’últim acord al que han arribat aquells que 
dirigeixen l’UE és del tot inadmissible. L’UE ha renunciat als 
seus valors fundacionals, és a dir, solidaritat i democràcia ja 
què, saltant-se els convenis i acords als què els seus Estats membre es van adherir com ara la 
Declaració Universal del Drets Humans o l’Estatut dels Refugiats de la Convenció de Ginebra, 
ha decidit vendre el poble siri a Turquia enviant-los allà, com si parléssim de coses i no de 
persones, a canvi de favors cap als turcs. Recordem que Turquia no entra a l’UE precisament 
per no ser un estat democràtic que, entre d’altres coses, vetlli pels drets humans. De fet, en 
aquest poc tems ja van 16 persones síries assassinades a trets, entre ells 3 nens, que tan sols 
intentaven traspassar la frontera fugint d’un territori en guerra on s’està massacrant a la pobla-
ció civil. Els alts dirigents d’aquesta vella Europa estan molt lluny del que pensa la majoria de la 
població, no ens representen. Per aquest motiu, al l’últim Ple Municipal es va decidir treure la 
bandera de l’UE mentre aquest acord no es retiri. Cal un gir radical a l’UE i posar-la al servei del 
poble europeu i no al servei d’uns pocs. Però mentrestant, si les institucions fallen, és el poble 
el què ha de vetllar pel poble. I això s’està fent a Montcada. 
Una iniciativa de SOS Refugiats MiR, formada per un munt de gent voluntària, ha estat recollint 
durant dues setmanes menjar i roba per pal·liar en la mesura del possible el patiment del poble 
siri. Amb un gran acte el 2 d’abril, en què es van establir 5 punts de recollida, s’ha aconseguit 
arribar a les 5 tones de material. Es torna a demostrar la solidaritat i conscienciació de la gent 
de Montcada cap als més desfavorits, encara que aquests estiguin a milers de quilòmetres de 
nosaltres. Tots plegats ens hem de sentir molt orgullosos de viure a una ciutat solidària. Però 
encara queda un repte, aconseguir els diners necessaris per enviar tot aquest material a destí. 
Si vols ajudar et pots posar en contacte amb ells en aquesta direcció de correu refugiatsmir@
gmail.com. No podem permetre aquesta barbàrie. Col·labora!

Prou a la barbàrie contra els refugiats

Sergi Martín
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Des d’ERC voliem aprofi tar l’article de portaveu per reconèi-
xer i agrair la resposta solidària de Montcada i Reixac davant 
la nova crisi de refugiats. Resposta solidària com la que vam 
fer amb Nicaragua i el Salvador, o amb Bòsnia i els Balcans, 
o amb l’acollida de nens i nenes de la República Saharauí, o 
amb el No a la Guerra d’Iraq.
Montcada ha respost novament, des de la ciutadania, organitzant una entitat com SOS Refugi-
ats MiR i articulant una recollida de material, de roba i d’aliments amb uns voluntaris que han 
aparegut de forma espontània. 
Venim d’una història llarga de compromís amb víctimes dels confl ictes i les desigualtats. Hem 
de continuar, no només com un acte de responsabilitat i de solidaritat internacional, també com 
un acte d’humanitat perquè tenim memòria històrica. Fa setanta anys també els nostres avis 
i besavis van fugir de la violència i de la repressió del feixisme que havia provocat i guanyat la 
Guerra Civil. Aleshores foren molts els països que van obrir els braços a milers de compatriotes 
refugiats. Hem sigut solidaris en el passat i ens cal tornar a ser-ho, especialment ara. En un 
temps en què volem decidir el futur del nostre país i fi xar els elements fonamentals que l’han de 
conformar no podem deixar de banda el compromís amb els drets humans i els dels pobles. El 
poble que, entre tantes persones i tants orígens diferents, estem construint ha de fer-nos sentir 
orgullosos, ha de ser solidari, obert i acollidor.
Malauradament, però, la notícia d’un nou atropellament mortal a les vies del tren el passat 6 
d’abril, el tercer aquest any, que eleva a 165 les víctimes del tren a Montcada, ens obliga a ser 
solidaris i compromesos amb nosaltres mateixos i a exigir, amb més fermessa i més determina-
ció, el Soterrament total de la línia de rodalies R2 al seu pas pel municipi. 
Volem ser solidaris, ho som i ho serem, però exigim també un tracte just per a una ciutat mal-
tractada. Ja n’hi ha prou. Soterrament total ja!

Montcada solidària i castigada

Montcada i Reixac se encuentra a 15 kilómetros de Barcelona 
y su ubicación geográfi ca le permite potenciarse como un en-
clave estratégico en el corredor mediterráneo, infraestructura 
aprobada por el Parlamento Europeo dentro de las grandes 
redes de transportes prioritarias para la Unión Europea y do-
tada con 23.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. Desde que en 1986 España se 
incorporara a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), su producto interior bruto o 
PIB (conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un año) se ha multipli-
cado por cuatro, pasando de menos de doscientos cincuenta mil millones de euros a más de 
un billón.
Cataluña ha percibido en concepto de fondos europeos de cohesión (de inversión, de empleo 
y de funcionamiento) y fondos europeos estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
–FEDER–, Fondo Social Europeo –FSE– y Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
–FEOGA–) más de 10.000 millones de euros (más de 1,67 billones –con b– de las antiguas 
pesetas) hasta el año 2013.
Por lo que respecta a nuestra ciudad, son numerosos los proyectos municipales y supramuni-
cipales (comarcales y provinciales) que en Montcada i Reixac o su ámbito territorial inmediato 
han sido fi nanciados o cofi nanciados con fondos europeos. Algunos ejemplos en Montcada 
son el puente del río Ripoll, la rehabilitación del centro cívico de la Ribera, la rehabilitación 
de la Casa de les Aguas y dependencias de reciclaje, así como el carril BUS VAO de la C-58 
(ya a nivel provincial) como medida medioambiental para promover y potenciar una movilidad 
sostenible. 
De igual manera, el FSE (Fondo Social Europeo) ha contribuido en la fi nanciación de la formaci-
ón ocupacional. En Ciudadanos (C’s) defendemos fi rmemente el proyecto europeo. Montcada i 
Reixac es nuestra ciudad, Cataluña es nuestra tierra, España es nuestro país y Europa es nues-
tro futuro. Creemos que el camino hacia los Estados Unidos de Europa lo recorreremos desde 
el respeto a las instituciones que nos hemos otorgado y desde la fuerza de la unión.

Montcada i Reixac, ciutat europea

Óscar Pérez

El passat 10 de març va tenir lloc l’acte d’homenatge a les 
víctimes del tren a Montcada. Un acte que va néixer amb la 
voluntat de retre homenatge a les persones que van perdre la 
vida de forma voluntària (la gran majoria) o involuntària (per 
accident) a les vies del tren de la nostra ciutat. Però sempre 
hi ha qui intenta treure rèdit polític d’una tragèdia com és aquesta, sempre hi ha qui aprofi ta 
el micròfon per despotricar, faltar al respecte i reivindicar allò que no ve al cas. És el cas per 
exemple de la Sra. Ada Colau que, a la seva abraonada intervenció, es va dedicar a criticar al 
PP amb un odi que la delata a cada actuació que fa. Vull aprofi tar per recordar que el soterra-
ment d’aquestes vies del tren és un compromís signat durant el govern espanyol del PSOE del 
Sr. Rodríguez Zapatero. I certament el govern del PP no ha pogut fer aquesta infraestructura 
que els socialistes van prometre perquè tothom coneix la crisi que hem patit i com vem trobar 
la nació pràcticament en fallida i a punt de ser rescatada amb les nefastes conseqüències que 
hagués tingut. Per tant, cal ser una mica prudent i rigorós a l’hora d’analtitzar les accions del 
govern espanyol. El que no estic disposada és a tolerar que algú vingui a Montcada acusant 
directa i únicament al PP i amb un to poc digne de qui ostenta l’alcaldia de Barcelona. Però 
cal recordar qui és aquest personatge: poques hores abans va despreciar a uns militars al Saló 
d’Ensenyament. No li agrada la presència de les Forces Armades perquè ignora que és una 
professió al servei d’Espanya i de la nostra societat i a més participen en misions humanitàries, 
de cooperació internacional i de pau. En canvi Colau segueix sent l’activista antisistema de 
sempre: odia a la policia, als comerciants, als vianants… detesta la religió catòlica, no suporta 
tot el que sigui legal, normal o tradicional. Doncs no Sra. Colau, no cal que torni amb aquests ai-
res... Perquè volem que els actes de Montcada siguin respectuosos, plurals i participatius, que 
es convidi a totes les parts implicades, no és normal que en aquestes jornades pel soterrament 
estiguessin totes les administracions representades (ajuntaments, Àrea Metropolitana, Gene-
ralitat…) tots menys l’Estat, així és més fàcil criticar perquè no es pot defensar. I per properes 
edicions, demano respecte absolut a les víctimes: la política ja la farem a on correspon.

Més respecte a les víctimes

Eva García

La CUP_Montcada aposta per un poble on es defensi el seu 
territori, els seus valors naturals, el seus paisatges i la seva 
riquesa ecològica. Volem un poble sostenible i verd, que es 
desenvolupi aprofi tant el seus recursos naturals, sense esgo-
tar-los ni destruir-los. Avui no explicarem res de nou si diem 
que Montcada ha estat maltractada medioambientalment al llarg de la seva historia, sobretot 
la més recent. Ha patit una agressió descomunal en el seu territori i paisatge en el nom de la 
industrialització i del desenvolupament, s’han construït diferents vies de comunicació, s’han 
desnaturalitzat i explotat recursos naturals propis com són el magnífi c aqüífer del Besòs, pe-
dreres, terres de conreu convertides en polígons industrials, etc…Tot això ja està fet i és molt 
difícil tornar al seu estat original però si que creiem en polítiques publiques que fomentin la 
recuperació d’aquests ecosistemes perquè puguin ser vius per si sols. 
Per aquests motius demanem que s’impulsin projectes destinats a millorar la salut del poble i 
de les montcadenques, com per exemple, fomentar els menjadors escolars ecològics, de pro-
ximitat i amb verdures de temporada. Que els nostres parcs i jardins es cuidin amb tècniques 
agroecològiques i sostenibles, sense químics ni glifosalts. O la creació d’una fi gura de protecció 
ambiental pel Pla de Reixac, on puguem preservar el seu valor ecològic i de corredor natural, 
molt important per la comarca, i on s’hi pugui desenvolupar projectes agraris, respectuosos 
amb el medi i que generin riquesa al poble, creant llocs de treball, i revaloritzant un espai avui 
dia abandonat i degradat per abocadors incontrolats i activitats molts cops il·lícites. Escrit per 
Alfred Pedron.

Volem un poble verd i sostenible

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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Agenda
laveu.cat/agenda

ESCOLA DE MARES I PARES
‘Com prevenir les addiccions’, 
a càrrec de Rosa Galbany i Anna Solano

19 DE MARÇ, 17.15H
ESCOLA FONT FREDA

8 l dissabte
Poeticae. ‘Mujeres habitadas’, del grup 
Dèria Teatre. Hora: 21.30h. Lloc: Audi-
tori Municipal. Gratuït. 

9 l dissabte
Teatre. ‘Com nos tornem’, de Bubulina 
Teatre. Hora: 22h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Preu: 6 euros anticipada i 8 a 
taquilla.

10 l diumenge
Teatre. ‘Taxi’, de Teatrac. Hora: 18h. 
Lloc: La Unió. Preu: 5 euros.

12 l dimarts
Presentació. ‘Sigue la mala vida’, de 
Carlos Quílez, i concert del grup Los To-
ros. Hora: 19h. Lloc: Cafè Colon.

14 l dijous
Xerrada. ‘Milagro en Barcelona’, a càrrec 
de Juan Guerrero i Javier Pérez Andújar. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. 

15 l divendres
Poesia. ‘Canción inútil para Palestina’, 
de Silvia Delgado. Hora: 18h. Lloc: Kur-
saal. Organitza: AV Can Sant Joan.

Homenatge. Núria Cervera, nova Filla 
Predilecta. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori 
Municipal.

Música. ‘La volta al món cantant’, de la 
Coral Xàntica. Hora: 22h. Lloc: La Unió.

16 l dissabte
Poeticae. Recital ‘Paisatges’, del Grup 
7 de Cors. Hora: 19h. Lloc: Casa de les 
Aigües.

17 l diumenge
Poeticae. Cercavila, recitat a cau d’orella 
i vermut poètic. Hora: 10h. Lloc: c. Àn-
gel Guimerà de Mas Rampinyo.

Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

18 l dilluns
Presentació. ‘Nithae, la cazadora’, de 
Cristina García. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda. 

19 l dimarts
Taller. ‘Com prevenir les addiccions’,  a 

càrrec de Rosa Galbany i Anna Solano. 

Hora: 17.15h. Lloc: Escola Font Freda. 

Organitza: Fampa. 

Presentació. ‘On és la lluna?’, de Jordi 

Amenós i Albert Arrayàs. Hora: 18h. 

Lloc: Auditori Municipal.

Taula rodona. Sobre la llei 25 d’emer-

gència social. Hora: 19h. Lloc: Casa de 

la Vila. Organitza: Podem Montcada.

20 l dimecres
Veredicte. Del concurs de punts de lli-

bre ‘Guanya’t un punt’. Hora: 18h. Lloc: 

Auditori Municipal. 

21 l dijous
Veredicte. ‘Els Contes d’en Sergi’. Hora: 

18h. Lloc: Auditori Municipal. 

22 l divendres
Poeticae. ‘Ausencias’, de Q-ars Teatre.

Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. 

EXPOSICIÓ
DIVERSITAT
Ángel Henares

Fins al 16 d’abril

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

8 9 10

15 16 1712 13 1411
Rivas Duran DuranRecasens V.Nieto J.RelatEl Punt

C.Pardo

M.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

20 2221

M.Guix M.Guix

23 24

abril

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

18 19
Recasens V.Nieto V.Nieto

sala 
principal

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

EXPOSICIÓ
EL MILAGRO DE BARCELONA
Juan Guerrero i Javier P. Andújar
Fins a l’1 de maig

17 D’ABRIL, 10H
C.ÀNGEL GUIMERÀ

CERCAVILA POÈTICA
Des de Mas Rampinyo 
fi ns al centre

RECITAL POÈTIC
CANCIÓN INÚTIL PARA 
PALESTINA
Silvia Delgado
15 d’abril, 18h

POETICAE
MUJERES HABITADAS
Dèria Teatre
8 d’abril, 21.30h

EXPOSICIÓ
PROJECTE BON DIA I TALLER MANETES
12 d’abril, 19.30h
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“Em fa molta il·lusió que hagin 
pensat en mi per rebre aquest 
honor, però no vull caure en el 
cofoïsme perquè segur que hi 
ha altres persones que també es 
mereixeren aquesta distinció”, 
ha dit Núria Cervera en rebre la 
notícia que l’Ajuntament l’ha no-
menada Filla Predilecta de Mont-
cada i Reixac a proposta de la Fun-
dació Joan Capella. El consistori 
reconeix així una llarga trajectòria 
de compromís amb la societat i la 
cultura del municipi. La proposta 
va ser aprovada al Ple municipal 
del 31 de març per unanimitat. 
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), va destacar que Cerve-
ra “és una persona vinculada al 
teixit social, compromesa amb 
les situacions de vulnerabilitat, 
treballadora per la memòria 
històrica de la ciutat i pionera en 
la política municipal”.
 
Trajectòria. Cervera va néixer a 
Montcada i Reixac al 1923 i en 
molts àmbits es pot considerar una 
dona pionera. Va ser la primera 
montcadenca que es va vincular 
al Centre Excursionista de Cata-
lunya, la primera assistenta social 
que va tenir la ciutat i la primera 
regidora a l’Ajuntament després 
del restabliment de la democrà-
cia, al 1979. Viatgera infatigable, 
sempre s’ha sentit atreta per altres 
cultures. Després de treballar 15 

anys com assistenta social a Can 
Sant Joan i fundar un centre per a 
infants disminuïts de Cerdanyola, 
Montcada i Ripollet, l’escola Jeroni 
de Moragas, als anys vuitanta va 
ocupar un important càrrec al de-
partament de Benestar Social de la 
Generalitat. Va ser també una de 
les impulsores de la Fundació Cul-
tural Montcada, que encara presi-
deix, i ha col·laborat en diverses 
publicacions locals i d’altres mu-
nicipis. L’Ajuntament li farà el 15 
d’abril un acte d’homenatge, que 
tindrà lloc a l’Auditori Municipal a 
les 19.30h. 

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

Núria Cervera, una dona compromesa 
amb el municipi i la seva història
La primera Filla Predilecta de Montcada i Reixac rebrà un homenatge el 15 d’abril per part del consistori

RECONEIXEMENT

La Fundació 
Cultural publica
‘Retalls de 
memòria II’

PÀG. 18

LA GRAN PEGATINA
La banda farà dos concerts al Teatre 
Municipal a canvi de poder assajar-hi

Núria Cervera, de 92 anys, és actualment la presidenta de la Fundació Cultural Montcada, entitat que va contribuir a crear amb altres montcadencs

Cervera, al centre de la imatge, amb els seus companys del grup municipal de CiU al 1988
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El nomenament de Núria Cer-
vera com a Filla Predilecta coin-
cideix amb la publicació de la 
segona part del llibre ‘Retalls de 
memòria I’, que l’autora va es-
criure al 2002. En aquest segon 
volum, Cervera continua el re-
pàs dels antics ofi cis que existien 
a Montcada durant el segle XX, 
ara ja desapareguts, i rememo-
ra algunes de les botigues més 
emblemàtiques del carrer Major. 
“Escriure aquest llibre m’ha 
servit de distracció durant els 
17 mesos de repós que he hagut 
de fer per raons de salut”, ex-
plica Cervera, ja completament 
recuperada. El volum, editat per 
la Fundació Cultural Montcada, 
es presentarà el 20 d’abril a l’Au-
ditori Municipal (19.30h). 

Quaderns. En el mateix acte, l’en-
titat presentarà el número 32 de 
la seva revista de divulgació his-
tòrica ‘Quaderns’, que ha coor-
dinat Josep Bacardit i que inclou 
diversos articles, entre els quals 
destaquen la història de Josep 
Bons Damians, montcadenc pio-
ner en el món del motor, escrita 
pel seu nét Josep M. Bons, i una 
selecció d’antics anuncis publi-
citaris d’empreses i comerços 
locals, a càrrec de Xavier Colo-
mer. Ricard Ramos recorda l’an-
tiga bòbila coneguda com ‘Les 
tres noies’ i Gabriel Gil recopila 
dades sobre la primera escola de 
Terra Nostra, ubicada a tocar de 
l’Església de Santa Maria | LG



18 1a quinzena | Abril 2016Cultura

L’actuació de Martirio al Te-
atre Municipal va atraure 
300 espectadors el passat 
1 d’abril. L’artista andalu-
sa va repassar les cançons 
més emblemàtiques dels 
seus trenta anys de carrera 
acompanyada pel pia nista 
Jesus Lavilla en un concert 
marcat per la complicitat 
amb el públic, que no no-
més va poder gaudir de les 
seves magnífi ques interpre-
tacions, sinó també escoltar 
divertides anècdotes sobre 
l’origen d’algunes cançons composades per ella. Martirio també va re-
tre homenatge a músics a qui admira i amb els quals ha treballat com 
Carlos Cano, Joaquín Sabina, Javier Ruibal i Chavela Vargas | LG

> Jordi Amenós publica el conte ‘On és la lluna?’

Reactivar la programació cultu-
ral i posar les bases per garantir 
la futura remodelació de l’edifi ci 
del carrer Colon són els princi-
pals objectius de la nova junta de 
l’Ateneu Domingo Fins, escollida 
el 17 de març per l’assemblea de 
socis. El nou equip directiu pas-
sa de 4 a 13 persones, entre les 
quals hi ha membres de l’anterior  
junta, com Xavi Paredes, que as-
sumeix la presidència en substi-
tució de Miquel Àngel Gràcia, 
que continua com a membre de 
l’àrea patrimonial, on també hi 
són Miquel Àngel Salamero i 
Yolanda Delgado; Núria Jané 
dinamitzarà les xarxes socials; 
Ferran Solsona i Xavier Paredes 
es dedicaran a l’àrea econòmica 
i Dani Moly, Andreu Fàbregas, 
Rafa Ruiz, Teia Compte, Mont-
se Teruel, Neus Vinyals i Jaume 
Aregall, a l’àrea social. 

Edifi ci. L’Ateneu ja disposa d’un 
avantprojecte, elaborat fa qua-
tre anys per l’arquitecte Ricard 

Armengol, que planteja les re-
formes que caldria fer a l’equipa-
ment, propietat de l’Abi. Gràcia 
es va mostrar esperançat amb el 
compromís del govern municipal 
de tirar endavant els canvis de 
planejament urbanístic que són 
necessaris per remodelar l’edi-
fi ci en un futur. L’Abi destinarà 
aquest any 11.000 euros a obres 
de condicionament i manteni-
ment de les sales i a la compra 
de material i mobiliari. “Aques-

tes petites reformes permetran 
que l’espai sigui més acollidor 
i que totes les entitats que en 
fan ús, una desena, se sentin 
més còmodes”, ha explicat Pare-
des. També es vol augmentar el 
nombre de socis –ara en té 225–, 
recuperar el Premi de narrativa 
curta Ateneu Domingo Fins i 
oferir una programació regular 
d’activitats teatrals i musicals, 
adaptada a les possibilitats físi-
ques de l’espai. 

Laura Grau | Montcada

Membres de la nova junta de l’Abi, escollida per l’assemblea de socis celebrada el 17 de març

ATENEU DOMINGO FINS

La nova junta es planteja reactivar 
la programació i vetllar per l’edifi ci
L’entitat vol recuperar el Premi de Narrativa Curta i incrementar el nombre de socis
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L’Auditori acollirà el 19 d’abril la 
presentació del llibre ‘On és la llu-
na?’ (18h), escrit pel montcadenc 
Jordi Amenós i il·lustrat per Albert 
Arrayás. Es tracta d’un conte adre-
çat a nens “que pretén dignifi car 
la capacitat de fabulació dels in-
fants”, ha explicat l’autor, qui des-
taca que està pensat per treballar 
en família aspectes com la creativi-
tat i la imaginació. Amenós treballa 
impartint tallers de constel·lacions 
familiars i de narrativa terapèuti-
ca. La presentació comptarà amb 
el llibreter i contista Pep Duran i 
la responsable de l’editorial Frag-
menta, Inés Castel-Branco | LG

> Cristina García publica ‘Nithae, la cazadora’
La jove autora montcadenca, que 
estudia quart d’ESO al col·legi La 
Ginesta, acaba de publicar la se-
gona part de la triologia que va 
iniciar al 2014 amb ‘Nithae, hija 
de la madre Tierra’. En aquest se-
gon volum,  ‘Nithae, la cazadora’, 
la protagonista ha de fer front a 
l’arribada de l’hivern, en una tra-
ma plena d’intrigues i traïcions. 
Segons García, els seus lectors po-
dran apreciar  una prosa més ma-
dura “perquè els meus llibres van 
creixent amb mi”. La presentació 
tindrà lloc el 18 d’abril a la Biblio-
teca Elisenda (18h) | LG

> Martirio sedueix el públic del Teatre Municipal
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La Pegatina ha arribat a un acord 
amb la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni per fer una residència 
d’un mes al Teatre Municipal 
amb l’objectiu de preparar el seu 
nou directe com a big band. A 
canvi, La Gran Pegatina farà 
dos assajos oberts el 26 d’abril, 
un al matí,  per als alumnes de 
3r i 4t d’ESO dels instituts de 
Montcada i l’altre, a la tarda, per 
a les entitats del municipi. Cada 
associació disposarà de tres en-
trades per assistir als concerts, 
que haurà de passar a recollir 
per l’Auditori Municipal fi ns al 
19 d’abril. 

Gira europea. Els assajos de la ban-
da, que amplia temporalment de 
7 a 14 els seus components –13 
músics i un videojockey–, van 
començar el 4 d’abril i són el 
preludi de la gira que començarà 
el 29 d’abril al festival Viñarock 
(Albacete) i que la durà per di-
ferents països europeus durant 5 
mesos. “Fem una aposta arris-
cada, ara que els grups tendei-

xen a reduir el nombre de mú-
sics i, a sobre, marxem de gira, 
amb tot l’enrenou que suposa 
moure equips i més de 20 per-
sones”, ha explicat Rubén Sierra, 
qui destaca que el Teatre Muni-
cipal s’ajusta força a les necessi-

tats tècniques de la banda, que 
prepara un directe espectacular 
amb projeccions en una pantalla 
gegant. “Els assajos oberts del 
dia 26 ens permetran tenir una 
primera valoració per part del 
públic”, ha afegit Sierra.

Els components de La Gran Pegatina es van fer aquesta selfi e al Teatre Municipal el dia 4 d’abril

MÚSICA

La Pegatina assaja el nou directe 
com a big band al Teatre Municipal
A canvi de l’ús de l’espai, oferirà dos assajos oberts per a instituts i entitats el 26 d’abril
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Laura Grau | Redacció

El 25è concurs de punts de llibre ‘Guanya’t un punt’, que convoca la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni, ha rebut 2.207 treballs. El veredicte i el 
lliurament de premis es farà a l’Auditori Municipal el 20 d’abril (17.30h). 
L’altre concurs habitual de les dates prèvies a Sant Jordi, ‘Els Contes 
d’en Sergi’, que convoca el Grup Juvenil La Ballesta, ha rebut 916 relats 
d’alumnes de les diferents escoles de primària. L’acte de lliurament de 
premis tindrà lloc a l’Auditori Municipal el 21 d’abril (18h) | LR

> Veredictes dels concursos de Sant Jordi

La celebració dels Tres Tombs a Montcada i Reixac es pren una pausa 
d’un any per replantejar-se l’organització i donar un marge de temps 
per a la constitució d’una entitat que es dedicarà en exclusiva a aquest 
esdeveniment. Aquesta associació es troba en vies de constitució i ha 
fet una crida entre la ciutadania del municipi a sumar-s’hi. Per tant, la 
festa que evoca el passat agrícola de la ciutat, que estava previst per al 
10 d’abril, fi nalment no es durà a terme. Fins ara, els Tres Tombs s’orga-
nitzaven gràcies al treball voluntari de les AV de Montcada Centre i Font 
Pudenta-Muntanyeta, l’Abi i la Unió de Mas Rampinyo, amb el suport de 
la Regidoria de Cultura i Patrimoni. L’Ajuntament anima a la creació i al 
bon funcionament de la nova entitat, tot esperant que els Tres Tombs es 
torni a celebrar l’any que ve després d’aquesta pausa | LR

> La Festa dels Tres Tombs fa un parèntesi
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‘Sigue la mala vida’ és el títol del 
volum que acaba de publicar el 
periodista i escriptor Carlos Quí-
lez (Montcada i Reixac, 1966). Es 
tracta del tercer llibre de contes 
de temàtica criminal, seguint la 
línia iniciada amb ‘Atracadores’ 
i ‘Mala vida’. La presentació a 
Montcada tindrà lloc el 12 d’abril 
al Cafè Colon de l’Abi (19h) i 
anirà a càrrec de l’exfi scal en 
cap Anticorrupció Carlos Jimé-
nez Villarejo i del periodista José 
Antonio Ponseti. A partir de les 
20h, actuarà el grup Los Toros a 
la sala gran de l’Abi. Quílez dóna 
per tancada la trilogia de novel·la 
negra protagonitzada per Patricia 
Bucana i formada pels volums 
‘La solitud de Patricia’, ‘Cerdos 
y gallinas’) i ‘Manos sucias’. L’au-
tor compagina la seva faceta d’es-
criptor amb la tasca de periodista 
al diari ‘Crònica global’ i és col-
laborador de diferents programes 
de televisió i ràdio | LG
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L’actriu Gisela Figueras ha participat en diversos espectacles de la companyia La Cubana

Gisela Figueras proposa una forma 
divertida de gaudir de la poesia 
L’espectacle ‘Com nos tornem’ homenatja els poemes d’envelat i de tradició popular

POETICAE

La Unió de Mas Rampinyo acolli-
rà el 15 d’abril una nova proposta 
de la programació de l’Espai A. 
Amb el títol ‘La volta al món can-
tant’, la coral Xàntica aproparà el 
públic la musica de diferents cul-
tures amb l’acompanyament d’un 
piano i la projecció d’imatges dels 
països escollits (22h). Aquesta 
formació de veus blanques va 
néixer a Girona l’any 1993. Actu-
alment està formada per una vin-
tena de veus femenines i el seu 
estil es caracteritza especialment 
per la recerca de noves sonoritats 
en la presentació de les peces al 
públic, variant la col·locació de 
les cantaires per tal d’oferir dife-
rents efectes acústics. El preu de 
l’entrada és de 8 euros per als so-

cis i 10 per a la resta (els infants 
tenen preu especial de 5 euros). 
La Unió també oferirà la possi-
bilitat de participar en un sopar 
previ al concert per 7 euros més. 

Les reserves per al sopar, que co-
mençarà a les 21h, es poden fer a 
la secretaria de l’entitat fi ns al 12 
d’abril (de dilluns a divendres, de 
16 a 19h).

La Coral Xàntica apropa al públic 
la música de diferents cultures 
Formada per una vintena de veus blanques, actuarà a La Unió el 15 d’abril

La coral Xàntica està formada per una vintena de veus femenines acompanyades per un piano

CX

Laura Grau | Redacció

ESPAI A

El grup Teatrac porta a 
La Unió el vodevil ‘Taxi’
La comèdia, dirigida per Xeui Jiménez 
i estrenada a la darrera edició de la 
mostra Montcada a Escena, es podrà 
veure el 10 d’abril a La Unió (18h). El 
text, escrit per Ray Cooney, ha estat 
un dels més representats al West End 
de Londres. Explica l’accidentada his-
tòria d’un taxista que porta una doble 
vida. L’entrada costa 4 euros per als 
socis i 5 per a la resta de públic | LG

Marató internacional
Una cinquantena de persones va partici-
par a la Marató de Lectura Poètica Popu-
lar que la Regidoria de Cultura i Patrimoni 
va organitzar a l’Auditori Municipal el 19 
de març en el marc del cicle Poeticae. La 
marató, que va durar tres hores, va comp-
tar per primera vegada amb la participació 
d’una desena d’alumnes del Servei Local 
de Català (SLC), que van llegir poemes en 
els seus idiomes d’origen (alemany, armeni 
i egipci) i també en català, tant de creació 
pròpia com d’autors coneguts | RJ 

AR
XI

U
/L

AU
R

A 
G

R
AU

Ángel Henares 
exposa a la 
Casa de la Vila

Fins al 16 d’abril es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
‘Diversitat’, d’Ángel Henares 
(Sabadell, 1958), vicepresident 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir) i 
nomenat Artista per la Federació 
Catalana de Fotografi a i l’Espa-
nyola. La mostra està formada 
per imatges de diferents temes 
i tècniques, des de nus i retrats 
fi ns a paisatges. “He seleccionat 
35 fotografi es d’un total de 150 
que he anat fet en els últims 
anys i les he agrupat amb el 
nom de ‘Diversitat’ perquè to-
tes són diferents”, va explicar 
l’autor durant la inauguració, 
feta el 5 d’abril, amb la presèn-
cia de la regidora de Cultura i 
Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA-E), i el president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol, qui va 
destacar la tasca que fa Henares 
a l’entitat com a formador | LG

Carlos Quílez 
publica ‘Sigue 
la mala vida’

L’escriptor i periodista Carlos Quílez

N
Ú

R
IA

 P
U

EN
TE

S
Àngel Henares, durant la inauguració
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El cicle Poeticae reprén la seva 
programació després del parèn-
tesi de la Setmana Santa amb 
l’obra ‘Mujeres habitadas’, que el 
grup Dèria Teatre representarà 
el 8 d’abril a l’Auditori Municipal 
(21.30h). El dia 9, la mateixa sala 
acollirà ‘Com nos tornem’, un 
espectacle de la companyia Bubu-
lina Teatre que ret homenatge a 
les poesies d’envelat i de tradició 
popular (22h). La protagonista, 
interpretada per l’actriu Gisela 
Figueras, és una perruquera ju-
bilada d’origen murcià que, reci-
clada en rapsode, recorre esplais i 
casals recitant poemes, al mateix 
temps que balla, canta, pentina al 
personal i explica la seva particu-
lar visió del què és la poesia. 

Paisatges. El dia 16, el Grup 7 de 
Cors, del qual forma part la po-

etessa montcadenca Elisa Riera, 
protagonitzarà el recital poètic 
‘Paisatges’ a la Casa de les Ai-
gües (19h). I el 17 s’ha progra-
mat una cercavila poètica que 
anirà des de Mas Rampinyo fi ns 
al centre i acabarà amb la lectu-
ra de poemes a cau d’orella i un 
vermut. Una de les novetats del 
recorregut és la performance que 
representaran alumnes de l’Aula 
de Teatre inspirades en el taller 
Poètiques del Paisatge que ha 
impartit el coreògraf Jordi Mas 
i la participació de la Coral del 
Turó. D’altra banda, el 15 d’abril 
es farà l’acte de lliurament de 
premis del concurs de poemes 
Petit Poeticae a la Biblioteca Eli-
senda (18h).

Poesia als parcs. L’església de Rei-
xac acollirà el 15 d’abril, a les 18h, 
el primer acte del cicle ‘Poesia als 

parcs. Lletres i paisatges’, que pro-
mou la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. 
El recital, titulat ‘Nura i Amo-
ramort’, comptarà amb Guiem 
Soldevila, a la veu i la guitarra, 
i Lluís Gener, al contrabaix, i se 
centrarà en textos de Ponç Pons, 
Sònia Moll, Salvador Espriu, Mà-
rius Torres i el mateix Soldevila.

Laura Grau | Redacció
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FUTBOL SALA
El Broncesval que dirigeix Álex 
Fernández no pot evitar el descens 
i jugarà a Tercera Divisió

1a q

BÀSQUET

La Unió Bàsquet MIR va néixer 
al 2013, fruit de la fusió entre l’AE 
Elvira-La Salle, el CEB Can Sant 
Joan i el CB Montcada. Els tres 
clubs van desaparèixer per donar 
forma a una nova entitat que va 
començar de zero. Lluny d’aquells 
anys gloriosos, quan el Valentine 
jugava a la Lliga EBA, el bàsquet 
local ha viscut durant les últimes 
temporades una travessa pel desert 
que sembla que es podria comen-
çar a deixar enrere. El seu primer 
equip, el GrupoUno CTC, és líder 
del grup sisè de la Territorial de 
Barcelona i, a manca de tres jor-
nades per al fi nal, té a les mans la 
possibilitat de pujar a Tercera. 
L’UB MIR va iniciar la seva terce-
ra temporada amb un nou projecte 
amb dos coordinadors: Rogelio 
Pérez i Lorena Bascón. El primer 
equip estava sense tècnic i Pérez 
va apostar per Marta Balaguer, 
una jove entrenadora de 25 anys 
que només ha dirigit equips mas-
culins des de que va començar la 
seva carrera a les banquetes quan 
tenia 16. “Sempre he tingut molt 
clar que volia ser entrenadora i 
crec que per poder adquirir ex-
periència és millor dirigir equips 
masculins. Com a dona, tinc al-
gun handicap perquè no puc en-
trar al vestidor i has de treballar 
més per guanyar-te la confi ança 
dels jugadors, però són barreres 
que has de superar per fer bé la 

teva feina”, ha dit Balaguer, qui va 
acceptar el repte de l’ascens que li 
va plantejar el club blau. Els inicis 
no van ser fàcils amb tres derrotes 
a les sis primeres jornades. L’equip, 
però, va esvair els dubtes amb una 
ratxa de 13 victòries seguides que 
el van portar a la primera posició. 
El 12 de març van perdre a la pista 
del segon, el CB Sant Antoni-Poble 
Sec (43-35), que amb el bàsquet 
average favorable, està esperant una 
errada dels montcadencs per gua-
nyar la lliga i pujar directament –el 
segon, a hores d’ara, encara no sap 
si farà la promoció. “No hem ar-
ribat fi ns a aquesta situació per 
llençar-ho tot per la borda quan 
queden només tres partits. L’ob-
jectiu és acabar primers i donar-
li a l’entitat l’ascens que tan de-
sitja”, ha comentat l’entrenadora.

Suport. El president del club, Jor-
di Álvarez, fa una crida a l’afi ció 
perquè doni suport a l’equip en 
l’últim partit a casa que es jugarà 
el 17 d’abril al pavelló Miquel Po-
blet contra el SE Sant Medir C. 
“Pujar ens permetria donar un 
pas per recuperar la il·lusió per 
aquest esport. Montcada és un 
poble que sempre ha estimat el 
bàsquet i els jugadors estan tre-
ballant bé per donar-nos una 
alegria”, ha explicat Álvarez, qui 
va quedar sorprès amb les 300 per-
sones que van veure l’últim partit 
com a local contra l’AE Stucom B.

A manca de tres partits, el conjunt de Marta Balaguer depèn de si mateix per assolir un dels objectius que s’havia marcat la directiva

L’UB MIR viu amb il·lusió les opcions del seu 
primer equip d’obtenir l’ascens a Tercera
Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors del GrupoUno CTC de l’UB MIR van celebrar al vestidor la seva última victòria a casa contra l’AE Stucom B (66-60) que els apropa a l’ascens
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El cadet B de l’UB MIR ha posat 
fi  a la seva mala ratxa de resultats 
i, després de quatre derrotes se-
guides, es va retrobar amb la vic-
tòria el 2 d’abril contra el CB Vic-
Universitat de Vic (55-51). L’equip 
d’Isidoro García, que a la primera 
fase no va poder sumar cap vic-
tòria al grup 10è del nivell B, suma 
un balanç de dues victòries i cinc 
derrotes al nivell C-1 | RJ

> El cadet B blau 
torna a guanyar
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El montcadenc, de 18 anys, és porter del juvenil arlequinat

‘Jo també somio ser 
professional del futbol’

Arnau Riera Rodríguez porta l’es-
port a la sang. Els seus avis, Joan 
Riera i Juan Antonio Rodríguez 
Laspuertas, van destacar al món 
del bàsquet i del ciclisme respec-
tivament. Arnau, de 18 anys, va 
escollir el futbol i ara és el por-
ter del juvenil del CE Sabadell. 
Aquest veí de la Font Pudenta 
va començar a jugar als 4 anys al 
CD Montcada,  i en aquest temps 
ha defensat les porteries de l’EF 
Montcada, el Mollet i el Cornellà 
abans de fi txar aquesta temporada 
pel club arlequinat.   

Sempre has volgut ser porter?
Vaig començar en aquesta posició 
quan tenia 4 anys, però tenia dub-
tes i no ho veia massa clar. Vaig 
passar a ser jugador durant una 
temporada, però després em vaig  
adonar que sí, que volia ser porter. 
Com et va al CE Sabadell?
Molt bé. Estic molt content d’es-
tar en aquest club. Amb el ju-
venil, estem lluitant per pujar a 
Divisió d’Honor i es tracta d’una 
entitat amb molta projecció. Ja 
he disputat un amistós amb el fi -
lial, que juga a Tercera Divisió, i 
he fet algun entrenament amb el 

primer equip, de Segona B.
Quina és la teva il·lusió?
Com qualsevol jugador en for-
mació, somio ser professional i 
disputar partits al màxim nivell. 
És molt difícil, però intentaré ar-
ribar el més alt possible. Passi el 
que passi, tinc molt clar que em 
vull dedicar a l’esport, ja sigui 
com a professor d’educació físi-
ca, porter o preparador. 
De fet, ja fas pràctiques, ¿no?
Sí (somriu), estic entrenant als por-
ters benjamins de l’EF Montcada, 
però encara són massa petits i pen-
sen més en divertir-se! | RJ 
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FIL DIRECTE AMB... ARNAU RIERA (CE SABADELL)

Riera juga amb el Sabadell a categoria Nacional

El Broncesval jugarà la propera 
temporada a la Tercera Divisió 
Nacional ja que, a manca de sis 
jornades per al fi nal, té un desa-
vantatge de 20 punts amb el sisè 
classifi cat per la cua. El cuer, que 
suma 14 punts, va perdre la cate-
goria, de forma matemàtica, el 2 
d’abril amb la vuitena derrota se-
guida contra el CFS Esparregue-
ra (3-4). “Quan vam assumir 
el projecte, ja sabíem que era 
complicat evitar el descens. 
L’objectiu és acabar la tempo-
rada amb una bona versió i de 
la millor manera possible”, ha 
dit el tècnic, Álex Fernández.

FUTBOL SALA

A manca de sis jornades, ja no té cap possibilitat d’evitar la pèrdua de la categoria

El Broncesval Montcada certifi ca el 
seu descens matemàtic a Tercera 

Xavi Benítez (CH La Salle)
EL SELFIE

Aquest veí de Montcada Centre, de 31 anys, va entrar al planter del 
CH La Salle quan en tenia 6 i era pre-benjamí. Amb un parèntesi d’un 
parell de temporades al BM Granollers, Xavi va tornar al club lassal·lià 
quan tenia 18 i, avui en dia, encara es manté al primer equip. Capità 
des de fa set temporades, ha viscut tres ascensos i està gaudint amb 
la consolidació del club de la seva vida a la 1a Estatal. “La clau és 
que hi ha molta gent de la casa i som un grup d’amics”, diu. Gestor 
de professió, les lesions l’han respectat aquesta temporada i encara 
rumia si continua un any més en actiu o penja les botes | RJ
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El derbi es jugarà el 17 d’abril, a les 17h, a la Ferreria

FUTBOL

El CD Montcada i la Unión 
es tornen a veure les cares

El derbi de la primera volta va tenir poca història i va fi nalitzar amb un clara victòria de la Unión

El CD Montcada i l’UE Sant 
Joan-Atlètic s’enfrontaran el 17 
d’abril, en partit corresponent a 
la 28a jornada del grup 2n de 
Segona Catalana. El derbi es 
jugarà a l’estadi de la Ferreria, 
a les 17h, un horari força atípic 
per a aquesta categoria. L’ex-
pectació davant del partit és 
màxima i es preveu que l’estadi 
s’ompli amb un desplaçament 

massiu de l’afi ció de Can Sant 
Joan. Ambdós equips arribaran 
a aquest duel amb la necessitat 
de guanyar per motius ben dife-
rents: la Unión aspira a l’ascens 
mentre que el CD Montcada 
està lluitant per evitar el des-
cens. A la primera volta, el der-
bi disputat el 15 de novembre 
va fi nalitzar amb la victòria de 
la Unión per un clar 4 a 1 | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval ja pensa en un nou projecte després d’haver perdut el seu lloc a Segona B

Dinar de germanor i torneig de veterans
El CFS Montcada organitza el 17 d’abril un triangular amb la participació 
de jugadors veterans del CFS Montcada (antic RCD Espanyol) –foto–, 
el FC Barcelona i l’FS García que començarà a les 13.30h al pavelló 
Miquel Poblet. L’entrada tindrà un caràcter solidari amb l’aportació de 
material envasat (un quilogram o un litre de qualsevol producte) que 
s’entregarà a Creu Roja. Posteriorment, es farà un dinar de germanor 
a l’escola Elvira Cuyàs. Cada família aportarà part del menjar i, prèvia-
ment, es demana un pagament simbòlic de 0,50 euros | RJ
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FUTBOL

El 10 d’abril mesurarà les seves opcions amb la visita al camp del segon, el Llano B

L’UD Santa María es juga les opcions 
de pujar en un partit a cara o creu
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Els jugadors de l’UD Santa María celebren la victòria als vestidors del camp del Can Mas (0-1)

L’UD Santa María, que va der-
rotar a la 23a jornada el tercer, el 
Can Mas (0-1), encadena 11 jor-
nades sense perdre amb un empat 
i deu victòries. L’equip de Terra 
Nostra és quart amb 47 punts i el 
10 d’abril afronta un partit clau 
a casa del segon, el Llano B, que 
suma sis punts més, però que po-
dria ser sancionat per una alinea-
ció indeguda. “Veig l’equip fort, 
il·lusionat i motivat per assolir 
l’ascens, però sóc conscient que 
serà molt difícil perquè no te-
nim marge d’error”, ha dit el 
tècnic, Alfonso Torres | RJ 
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Dani Mateo, quart al Campionat de Catalunya
El jugador del Club Tennis de Taula La Unió que competeix en 
cadira de rodes, va obtenir la quarta plaça fent parella amb Jordi 
Teruel, d’Esparreguera, al Campionat de Catalunya adaptat que es 
va disputar el 25 de març a les instal·lacions del CTT Calella. A la 
categoria individual, Mateo va notar el cansament de la competi-
ció feta durant el matí i no va poder passar de la primera ronda. 
D’altra banda, el primer equip del TT La Unió s’ha proclamat cam-
pió del grup 2n de la Segona Provincial i espera rival en el play-off 
per al títol. A la penúltima jornada, i sense res en joc, l’equip va 
perdre a casa contra el segon, l’ATT Castellar (3-4) | RJ

La Montescatano manté obert 
el període d’inscripcions 
Encara es poden formalitzar les inscripcions per 
participar a la 4a edició de la Montescatano, la cur-
sa de muntanya que la JAM organitza el 24 d’abril a 
la Serralada de Marina amb tres proves de 10, 16 i 
21 quilòmetres. Les inscripcions, amb una limitació 
de 650 participants, es poden fer al web jam.cat fi ns 
al 17 d’abril. Hi haurà entrenaments col·lectius els 
dies 9 i 17 i s’ha de confi rmar l’assistència al correu 
electrònic info@jam.cat. Al tancament d’aquesta 
edició, ja s’havien fet 400 inscripcions | RJ

CICLISME
Un monòlit recorda 
la fi gura de Miquel 
Poblet en un dels 
escenaris dels 
seus grans èxits

Miquel Poblet serà recordat al peu de la muntanya de Montjuïc, concre-
tament a l’avinguda Rius i Taulet, gràcies al monòlit que es va instal·lar 
el 27 de març i que recull una imatge de l’exciclista celebrant una de les 
seves victòries. La segona tinent d’alcalde, Ana Ballesta (Círculo Mont-
cada), va representar l’Ajuntament en aquest acte que es va fer abans 
de l’última etapa de la Volta a Catalunya i va estar acompanyada per 
Marta Carranza, comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, 
i Josep Bochaca, president de la Federació Catalana de Ciclisme. Carles 
Solà, un dels nebots de Poblet, que va morir al 2103 amb 85 anys, va 
agrair en nom de la família l’emotiu homenatge. En el moment de desco-
brir la placa commemorativa, el conegut saxofonista i també familiar de 
l’exciclista, Pep Poblet, va interpretar ‘Imagine’, de John Lennon | LR

.....Minut i resultat....................................
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Pilar Ferrer i Rodrigo Luna, 
primers d’Espanya i segons del món
Pilar Ferrer i Rodrigo Luna, de 66 i 67 anys respectiva-
ment, van obtenir uns grans resultats al Campionat del 
món i d’Espanya de Ball Retro que es va disputar a princi-
pis de març a Torremolinos (Màlaga). Els montcadencs es 
van proclamar campions d’Espanya en vals, tango i pas-
doble a la seva categoria de més de 60 anys i van acon-
seguir el subcampionat del món en tango, a més d’una 
tercera posició mundial en txa-txa-txa. Ferrer i Luna, que 
pertanyen a l’escola Va de Ball de Sabadell i que són 
entrenats per Jonathan Espinosa i Raquel del Toro, van 
aparèixer el 20 de març al programa ‘Qué tiempo tan feliz’ 
de Tele 5 fent una exhibició de tango | RJ

Portes obertes pel Dia 
Mundial de l’Activitat Física
Amb motiu del Dia Mundial de 
l’Activitat Física que se celebra el 6 
d’abril, l’ME va organitzar unes jor-
nades de portes obertes entre els 
dies 4 i 8 a les activitats que pro-
grama al Kursaal, la Zona Esportiva 
Centre i al pavelló Miquel Poblet. 
Montcada Aqua també es va afe-
gir aquesta commemoració oferint, 
el dia 6, accés lliure a les seves 
instal·lacions i activitats | RJ  
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Francisco Serrano 
guanya la Trail Montseny
L’atleta de la secció UltraJam de 
la JAM va aconseguir la victòria 
a la categoria Màster de la Trail 
Montseny que es va disputar el 
2 d’abril a Viladrau. Serrano va 
fer els 34 quilòmetres del reco-
rregut en 4 hores, 44 minuts i 10 
segons. Els seus companys En-
ric Mayà i Pepe Serrano van ser 
tercer i quart en aquesta mateixa 
categoria | RJ  

ATLETISME

Ernesto Romero participarà 
a l’exigent Desert Run
L’esportista montcadenc inten-
tarà fi nalitzar la Desert Run, prova 
que es disputarà entre el 8 i el 12 
d’octubre en el desert del Sàhara 
marroquí amb un total de 62 qui-
lòmetres, dividits en tres etapes.  
Romero tornarà a donar suport a 
la campanya contra la violència de 
gènere ‘Ni Una Más’ que impulsa 
l’ONG Mujeres en Igualdad i tindrà 
el patrocini d’Industrias Durmi | RJ  
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El sènior A del CTP Reixac continua amb la seva bona línia de joc a la 
Segona Categoria de la lliga Pàdelcat. A la segona fase, encara no co-
neix la derrota després d’haver jugat quatre eliminatòries. L’equip està 
format per Álex Carrasco, Sergio Gallardo, Albert Ros, Dani Martínez, 
Felipe López, Chesco León (capità) i Jorge Comes | RJ

La sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament que es va fer el 31 
de març va aprovar inicialment un 
reglament d’ús de les instal·lacions 
esportives municipals que, a partir 
d’ara, regularà els drets i deures 
dels seus usuaris amb la novetat 
que es podran aplicar sancions 
davant qualsevol incompliment. El 
nou reglament, redactat per tècnics 
de l’IME, va rebre els vots a favor 
de tots els partits del govern (ICV-
EUiA-E, ERC i Círculo Montcada), 
a més dels de Convergència, Ciuta-
dans i PP. PSC i CUP es van abstenir 
al·legant la manca de participació 
que s’ha seguit durant tot el procés 
d’elaboració del nou text. En aquest 
sentit, tant el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), com 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), van confi rmar que durant 
el període d’exposició pública que 
s’habilitarà fi ns a l’aprovació defi -
nitiva del reglament es contactarà 
amb totes les entitats esportives 
perquè puguin fer les aportacions 
que considerin oportunes | RJ

Es crea un reglament de 
les instal·lacions esportives

IME

El CTP Reixac A es manté invicte a la segona fase

TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....
El centre excursionista El Cim ha formalitzat el relleu a la seva 
presidència durant l’assemblea que es va celebrar el 5 d’abril a 
la Casa de la Vila. Andreu García, que continuarà sent membre 
de la junta directiva, ha estat substituït per Gaietà Sarrà, que 
fi ns ara exercia el càrrec de vocal.  

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

Marina Castro ha entrat en la 
convocatòria per disputar el 
Campionat d’Europa júnior que 
se celebrarà a Hódmezovásár-
hely (Hongria) entre el 6 i el 10 
de juliol. En aquesta competi-
ció, la montcadenca disputarà 
les proves de 400, 800 i 1.500 
lliures i, amb probabilitat, les de 
200 i 4x200. Castro va oferir un 
gran rendiment al Campionat 
d’Espanya-Open Absolut Prima-
vera que es va disputar a Saba-
dell entre el 19 i el 22 de març. 
La nedadora del CN Sabadell va 
disputar la fi nal de quatre proves 
(200, 400, 800 i 1.500) a la cate-
goria absoluta i va aconseguir les 
medalles d’or i bronze als 400 i 
800 metres lliures a la categoria 

de joves absoluts (nascuts al 1997, 
1998 i 1999), tornant a baixar la 
mínima per anar a l’Europeu | RJ 

La montcadenca va fer un bon paper a l’Open Absolut 

NATACIÓ

Marina Castro, convocada 
per a l’Europeu júnior

L’infantil A femení del CH La 
Salle es va proclamar el 3 d’abril 
subcampió de Catalunya després
de perdre la fi nal contra el BM La 
Roca (17-15). L’equip d’Àlex Ex-
pósito va guanyar la semifi nal que 
es va disputar un dia abans contra 
l’Ass. Lleidatana als penals després 
d’un empat a 19. Les lassal·lianes 
jugaran els sectors estatals entre el 
27 i el 29 de maig. D’altra banda, 
el tècnic montcadenc José Quirós 
(BM Granollers) es va proclamar 
campió de Catalunya amb el ca-
det femení | RJ 

HANDBOL

L’infantil femení A del CH La Salle es 
proclama subcampió de Catalunya
Després de superar les semifi nals, va perdre la fi nal contra el BM La Roca (17-15)
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Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada B derrota l’EF Montcada D (9-1) 
L’equip benjamí B del CD Montcada va aconseguir la victòria en el 
derbi contra l’EF Montcada D (9-1) que es va disputar el 19 de març al 
camp annex de l’estadi de la Ferreria. Després de la disputa de 22 jor-
nades, el CD Montcada B és quart al grup 35è de Tercera Divisió amb 
52 punts mentre que l’EF Montcada D és onzena amb 18 | RJ
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Un club japonès tria el CFS Montcada 
per fer una estada de preparació
Vuit jugadors del planter de l’equip de Nagoya hi van estar entrenant una setmana
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Són Éric Alcaide (Espanyol) i Juan David Fuentes (EF Montcada)

FORMACIÓ

Bon paper de dos joves 
valors del futbol local

Éric Alcaide, de 10 anys i jugador 
del RCD Espanyol, va ser esco-
llit com el millor futbolista de la 
Íscar Cup, que forma part del 
projecte La Liga Promises i que 
es va disputar en aquesta locali-
tat de la província de Valladolid 
entre el 24 i el 26 de març amb 
un total de 27 equips benjamins. 
D’altra banda, Juan David Fuen-
tes, que juga a l’Infantil A de l’EF 
Montcada, va disputar amb una 
selecció de la Fundació Marcet 
de Barcelona la 10a edició del 
Torneig Primer Toque que es 
va celebrar entre el 24 i el 27 de 
març a Castelló. El seu equip va 
arribar als quarts de fi nal | RJ

Les jugadores, el cos tècnic i els afi cionats van celebrar a la pista el subcampionat de Catalunya

El tècnic Yuki Muramarsu, el tercer per la dreta, va visitar Montcada amb els seus vuit jugadors 

El CFS Montcada va ser escollit 
pel Futsal Clube Uniao de Na-
goya (Japó) per fer una estada a 
Catalunya entre el 23 de març i 
el 4 d’abril i després d’haver estat
una setmana abans a Madrid. 
Un grup de vuit jugadors –un 
aleví, cinc infantils i dos ca-
dets– va venir per rebre sessions 
d’entrenament amb el tècnic del 
primer equip, Álex Fernández, i 
disputar amistosos. El club local 
va rebre la col·laboració d’altres 
entitats com l’AE Les Corts-
UBA, Catgas E. Santa Coloma i 
FC Barcelona per organitzar una 
setmana de treball amb temps 
lliure per poder fer turisme | RJ  

Marina Castro continua progressant
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Éric Alcaide, amb el seu trofeu de la Íscar Cup

Juan David Fuentes, de l’infantil A de l’Escola
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El montcadenc, que juga amb 
el sènior de Tercera de l’AEE 
Montserrat Miró, va obtenir 
amb la selecció catalana sots-
17 la quarta posició al Mundial 
que es va disputar entre el 18 i 
el 20 de març a Schijndel (Ho-
landa). Catalunya va millorar 
el sisè lloc de les dues edicions 
anteriors i, per primera vegada, 
es va classifi car per disputar les 
semifi nals d’un Mundial | RJ

Pau Segura, 
quart al 
Mundial sots-17

KORFBAL anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat        
Me ofrezco. Para trabajar como vigi-
lante de seguridad, jardinero o pintor. 
Tel. 692 560 296.
En venda. Plaça de pàrquing gran a 
l’Avinguda de Catalunya de Mas Ram-
pinyo. Preu a convenir. Mayte. Telèfon: 
691 077 039.

Peluquera. A domicilio. Unisex. Lunes, 
martes y miércoles. Tel. 616 314 348.
Es ven. Àtic de 78 m2 al c.Ripoll. Preu: 
138.000 euros. Tel. 935 642 675.
Clases particulares. De todas las 
asignaturas desde primaria hasta la 
ESO. Tel. 632 671 780.



Anna Passarell
Assertiva. Anna Passarell és especialista en atenció i prevenció de la violència de gènere i fa més de 20 
anys que treballa en diferents entitats d’aquest àmbit ajudant dones maltractades per les seves parelles 
o excompanys. En l’actualitat forma part del grup de professionals de la Fundació Surt,  al barri barceloní 
del Raval, que ofereix suport integral a dones que pateixen o han patit violència masclista amb l’objectiu 
que puguin afrontar amb èxit la seva inserció sociolaboral, iniciant un procés paral·lel de recuperació 
terapèutica. Aquesta montcadenca, que va néixer a la Torre dels Cunills de la Font del Tort on encara viu, 
també és una experta en intel·ligència emocional i en la importància de tenir una bona relació amb el 
cos per sentir-se bé. Recentment, va fer una xerrada a l’Abi sobre aquest tema organitzada pel grup de 
Facebook ‘Tu no eres de Montcada si...’, del qual n’és una de les seves components més actives.

‘Hi ha dones maltractades 
que han refet la seva vida’

És possible sortir del pou de la vio-
lència masclista?
Sí, per a això estem, perquè creiem 
que és possible, però és un trajecte 
llarg i de molt patiment. Detectar la 
violència de gènere per elles ma-
teixes no és fàcil, igual que sortir-
se d’aquest malson quan no tens a 
ningú. Les dones que ho superen 
tenen un entorn social, econòmic i 
familiar que les ajuda. El primer pas 
que han de donar és ser capaces 
de demanar ajuda. 
És molt difícil fer aquest pas? 
Molt. Ser conscients del fet que són 
víctimes de violència de gènere no 
és fàcil i poden estar negant-s’ho 
durant molt de temps. 
Per què?
Hi ha una primera etapa de lluna 
de mel on tot és fantàstic. L’home 
tracta la dona com si fos de porce-
llana i estableix una relació de so-
breprotecció que acaba desembo-
cant en el control absolut del que fa 

i pensa. Aquesta situació empitjora 
fi ns arribar a la fase més violenta, 
durant la qual el maltractador de-
mana perdó i ajuda a la víctima per 
poder superar les seves reaccions 
violentes. És aquesta ambivalència 
la que fa que a la dona li resulti tan 
difícil deixar la seva parella. L’altre 
motiu que l’impedeix fer el pas de 
trencar la relació és la por. Encara 
que ho vulgui, la dona no s’atreveix 
a marxar a causa de les amenaces 
que reben ella i els seus fi lls.
Hi ha un perfi l de maltractador i 
de víctima?
No, n’hi ha de totes les classes so-
cials i de tots els nivells econòmics 
i educatius. 
Ha augmentat el nombre de de-
núncies per violència de gènere?
Molt poc, és com un iceberg. No-
més fa aquest pas una petita part 
de dones maltractades. El proble-
ma de fons és la falta de protecció 
a la víctima. Hi ha dones que po-

sen la denúncia i després no tenen 
una ordre de protecció, un fet que 
agreuja encara més la seva situació 
de perill i indefensió. S’ha de millo-
rar tot el tema judicial, perquè no es 
tracta només de posar la denúncia, 
sinó de tot el que ve després. 

Què haurien de fer les administra-
cions per millorar l’atenció?
Hauria d’haver una bona coordina-
ció entre tots els serveis. Les cases 
d’acollida haurien de servir perquè 
les dones s’empoderessin i no per-
què se sentin més sobreprotegides. 
De fet, els que haurien d’estar tan-
cats són els maltractadors, no elles. 

S’han fet avenços en l’atenció a les 
dones maltractades, però a partir 
de la crisi econòmica s’han aturat 
totes les subvencions i ajudes a en-
titats i fundacions. 
La prevenció és la clau? 
Sí, sobretot entre la gent jove. Hi 
ha hagut un augment de les con-
ductes de falta de respecte i de no 
igualtat de gènere. També és molt 
important el tractament que fan els 
mitjans de comunicació dels casos 
de violència de gènere. De vegades, 
donen a entendre que la dona mal-
tractada és una víctima que no pot 
superar mai aquesta situació. Això 
és negatiu. És important explicar 
que hi ha dones que han pogut re-
fer la seva vida. 
Apliques els teus coneixements en 
intel·ligència emocional per ajudar 
les dones maltractades?
I tant! La intel·ligència emocional 
s’hauria d’aprendre a les escoles 
igual que s’aprenen les matemàti-

ques i les llengües. Ens ajuda a es-
tar bé, ser feliços, saber-nos relacio-
nar amb els altres i aconseguir els 
nostres objectius. Tenir una bona 
relació amb el teu cos i escoltar el 
que ens diu ens ajuda a estar bé. 
He treballat molt fent teràpies cor-
porals amb les dones que han patit 
violència masclista i les ajuda molt 
a retrobar-se amb elles mateixes i 
l’entorn. 
Què signifi ca per a tu el grup de 
Facebook ‘Tu no eres de Montcada 
si...’?
M’encanta (riu). Sóc l’esvalotadora 
del grup perquè organitzo les troba-
des. Ja n’hem fet unes 3 o 4 des 
que es va fundar, ara fa poc més 
d’un any. Per a mi, ha estat un gran 
descobriment. El grup té la virtut 
d’unir molta gent –ja som més de 
4.000 seguidors!– al voltant d’un 
sentiment de poble, tot i ser un 
municipi molt disgregat amb poca 
consciència de poble.

‘S’ha de millorar 
la protecció a les 
víctimes de violència 
masclista després de 
posar la denúncia’

Psicòloga

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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