
La Mostra de teatre arriba
al desè aniversari PÀG. 15

> NOTÍCIES: Procés participatiu sobre les inversions a fer en el marc del Pla de barris PÀG. 5

núm. 490
2a quinzena | octubre 2016

ÈPOCA III

Nova campanya per 
als refugiats PÀG. 9

2a quinzena | oc

> Esports: L’EF Montcada presenta la vintena d’equips de futbol i futbol sala que té en competició PÀG. 20

Un nou estudi encarregat per 
l’Ajuntament conclou que el 
projecte es pot abaratir i que 
també es podria simplifi car 
el procés constructiu així com 
reduir el temps d’execució
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El soterrament 
de l’R2 podria 
costar la meitat
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Èxit rotund de la cursa
solidària Pink Run MiR
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¿Posees una sonrisa perfecta y no quie-
res perderla? Pues para ello tienes que 
tener una buena alimentación y seguir 
una serie de hábitos básicos de higiene 
oral que te permitirán tener una salud 
bucodental perfecta.
¿Quieres saber cómo conseguirlo? En Vi-
taldent te mostramos 7 buenos hábitos:

Un buen cepillado después de cada 
comida.
De la misma forma que nos lavamos 
las manos cuando las tenemos sucias, 
debemos lavar los dientes después de 
cada comida. A pesar de ser un hábi-
to rutinario, no olvides poner atención 
en hacerlo adecuadamente, pasando el 
cepillo por ambas caras de las piezas 
dentales, sin olvidar la lengua y el pa-
ladar.

Utiliza seda dental o cepillo interdental.
Hay rincones a los que el cepillo no 
llega por mucho que lo pasemos por 
nuestra boca. Entre los dientes mu-
chas veces se acumulan pequeños res-
tos que requieren de una seda dental 
o un cepillo interdental para retirarlos. 
No olvides este paso en tus hábitos de 
higiene bucal, sobre todo el de pasarlo 
entre las muelas de más difícil acceso, 
como las de juicio, que solemos dejar 
olvidadas.

Haz enjuagues bucales.
Par eliminar las bacterias que puedan 
quedar en tu boca un enjuague bucal 
es la mejor solución. Además, te per-
mitirá tener buen aliento, que siem-
pre es agradable. En la actualidad los 
hay de muchos tipos, con efecto blan-
queantes, anti caries, etc.

Salud 
bucodental:
7 buenos 
hábitos de 
higiene oral

Montcada: c/ Jaume, 1, 58-60, Tel: 935 650 823 Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 21:00h, dissabte de 9:00 a 15:00h

Compromis

Una alimentación que ayude a tus 
dientes a mantenerse fuertes.
Las almendras, el marisco o el salmón 
son buenos aliados para tus dientes, 
huesos y encías.

Cuida tu cepillo y cámbialo cada tres 
meses.
Una vez finalizado el cepillo dental, 
seca bien el cepillo y guárdalo en po-
sición vertical. De esta forma evitarás 
que se formen bacterias en el cepillo.
Además recuerda cambiarlo cada 
tres meses, ya que por su uso regu-
lar las cerdas pierden su eficacia. En la 
compra del cepillo, conviene tener en 
cuenta que hay varios tipos, desde los 
más blandos, indicados para quienes 
tienen inflamación de encías o estas 
les sangran, hasta los más duros. En 
una situación normal se recomienda 
un cepillo medio.

Visita al dentista periódicamente.
Una revisión al menos una vez al año 
evitará problemas como caries que 
podamos tener ocultas u otros pro-
blemas bucales. Frecuentes casos de 
nombrados deportistas demuestran 
cómo influyen simples caries en el ren-
dimiento. Una caries no es más que 
una infección que llega al torrente san-
guíneo, lo que supone que la sangre 
llega a los músculos es de peor calidad.

Evita o modera en lo posible el tabaco, 
el alcohol y el café.
De todos es sabido lo perjudicial que 
es el tabaco no solo para nuestra salud 
bucodental sino para nuestro organis-
mo en general. El café o el vino además 
tienden a manchar nuestros dientes. 
Así que, si queremos tener una sonrisa 
blanca y sana, debemos reducir en lo 
posible el consumo de éstos.

Vitaldent Montcada
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Montcada es va vestir de rosa el 
16 d’octubre per participar a la 
primera edició de la Pink Run 
MiR, la cursa solidària organit-
zada per ‘Sin teta hay paraíso’, 
la Joventut Atlètica Montcada i 
l’Ajuntament. La prova benèfi ca, 
que va aplegar més de 600 per-
sones, va permetre recollir entre 
donatius i inscripcions 8.500 eu-
ros que es destinaran a la investi-
gació del càncer de mama. 
La matinal, que es va desenvo-
lupar davant del pavelló Miquel 
Poblet, va començar amb una 
sessió de zumba a càrrec de 
Montcada Aqua. Tot i que es 
van repartir tres primers premis 
en categoria femenina i masculi-
na per als guanyadors, la cursa 
va tenir un caliu molt popular, ja 
que la gran majoria dels partici-
pants va optar per fer caminant 
els 3 quilòmetres del circuit urbà 
pels carrers del barri de Montca-
da Nova-Pla d’en Coll.

Un dels moments més emotius 
de la jornada va ser l’entrega 
del xec simbòlic per part de les 
representants de ‘Sin teta hay 
paraíso’ a la delegació de l’Insti-
tut d’Oncologia de l’Hospital de 
la Vall Hebron que va assistir a 
l’esdeveniment. “Gràcies a tot-
hom per donar suport a la in-
vestigació del càncer de mama 
perquè permet curar i seguir 
vivint a moltes dones”, va co-

mentar Manu Muñoz, de ‘Sin 
teta’, qui va indicar que, gràcies 
a la col·laboració d’establiments 
locals, els 10 euros de la inscrip-
ció s’han pogut destinar íntegra-
ment a la investigació. 

Recerca. En el torn de parla-
ments, les doctores Ester Za-
mora i Meritxell Bellet van ex-
plicar que els diners recollits es 
destinaran a la recerca sobre els 
tumors infl amatoris de mama, 
poc freqüents però molt agres-
sius. “La vostra aportació ser-
virà per intentar descobrir les 
alteracions genètiques que es 
produeixen i així poder crear 
fàrmacs efectius”, va dir la met-
gessa. Bellet, per la seva banda, 
va comentar que aquests diners 
són molt importants “perquè hi 
ha poc suport a investigacions 
tan específi ques”. 
A la cursa també va participar 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), qui va lloar l’esforç 
de les entitats organitzadores “en 
aquesta causa que ens afecta 
de molt a prop” i va agrair la 
resposta massiva de la ciutadania. 
L’edil va remarcar la importància 
de disposar dels recursos necessa-
ris per seguir investigant i va recla-
mar una sanitat pública de qualitat 
sense retallades, donant suport 
així a la causa de la Federació 
d’AV de Montcada (Favmir), que 
va aprofi tar la Pink Run MiR per 
celebrar la festa en defensa d’un 
bon sistema públic de salut. “Vam 
decidir fer ambdós esdeveni-
ments alhora per reaprofi tar 
recursos i perquè, en defi nitiva, 
ens mou el mateix objectiu que 
és treballar per la salut de les 
persones”, va explicar Antonio 
Cera, president de la Favmir.

Actualitat
laveu.cat

IMPLICACIÓ D’ENTITATS I COMERÇOS
La jornada va comptar amb la col·laboració del teixit 
associatiu i comercial –que va contribuir amb regals 
i donatius– i amb l’animació de Montcada Aqua

PINK RUN MIR

Montcada es tenyeix de rosa en suport de 
la investigació contra el càncer de mama
‘Sin teta hay paraíso’ recull 8.500 euros a la primera edició de la cursa solidària organitzada el dia 16, amb més de 600 participants

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Els diners recaptats es 
destinaran a l’estudi 
dels tumors infl amatoris 
de mama, poc freqüents 
però molt agressius
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La majoria de les persones inscrites a la Pink Run MiR va completar a peu el recorregut de tres quilòmetres per carrers de Montcada Nova-Pla d’en Coll

TAULA PER LA SALUT DE MONTCADA

Concentració a Barcelona el 25 d’octubre per exigir la recuperació 
de les urgències nocturnes i l’ampliació del nombre d’ambulàncies
La Taula per la Salut de Montca-
da, formada recentment per diver-
sos col·lectius del municipi inclòs 
l’Ajuntament, organitza el 25 d’oc-
tubre una concentració a la plaça 
de Sant Jaume de Barcelona per 
reclamar el restabliment del servei 
d’urgències nocturnes al municipi, 
l’ampliació del nombre d’ambulàn-
cies i la recuperació del personal 
que en els darrers anys han per-
dut els CAP locals. La sortida es 
farà en autocar, a les 11.30h des 
de la plaça Lluís Companys i, a les 
11.45h, des del carrer Bifurcació 
cantonada amb Bateria. “Animem 
la ciutadania a participar per re-
clamar millores en el servei pú-

blic de salut. En el cas de les am-
bulàncies, abans en teníem cinc 
i ara només una i a temps par-
cial”, va comentar Gabi Moreno, 
coordinador de la Taula, el passat 

16 d’octubre, durant la festa que 
va organitzar la Favmir coincidint 
amb  la Pink Run per la millora del 
sistema sanitari públic –foto supe-
rior | SA

JN
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Un estudi encarregat pels ajun-
taments de Montcada i Reixac i 
Barcelona a l’agència de desenvo-
lupament urbà Barcelona Regional 
(BR) i a Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat (BSAV) constata que, 
a diferència del que planteja el 
Ministeri de Foment, es pot sim-
plifi car notablement el procés con-
structiu del soterrament de l’R2 i, 
per tant, el temps d’actuació i el 
cost econòmic. El document, que 
el 3 d’octubre es va presentar als 
portaveus municipals i a la Plata-
forma Tracte Just Soterrament To-
tal (PTJST), s’ha elaborat partint 
del projecte executiu encarregat 
per l’Estat entre el 2011 i el 2012 i 
pressupostat en 400 milions.

Aportacions. Entre les principals 
propostes de BR i BSAV hi ha 
fer tota l’actuació amb un sistema 
constructiu entre pantalles, que 
permet soterrar a una mínima 
profunditat i no requereix l’ús de 
tuneladora; fer passar les vies per 
sota dels pilars de l’autopista C33 
al Pla d’en Coll –no viable segons 
el projecte del Ministeri– evitant 
el desviament de tot el traçat per 

la zona del Font Freda, i crear una 
única via provisional de tren en el 
costat muntanya que es mantin-
dria durant tota l’execució, evitant 
el seu desviament per trams com 
estava pensat i alliberant tota l’àrea 
de treball. 
Les noves propostes també pre-
veuen una estació amb una única 
andana central i un vestíbul a ni-
vell de carrer que redueix la con-
strucció de les tres escales mecà-
niques i els tres ascensors previstos 
a només un. A més, la nova estació 
es construiria íntegrament man-
tenint en servei l’actual.
“Aquest estudi no és un projecte 
executiu per començar les obres 
però sí que és un document base 
que permet demostrar que es 
poden fer de forma més efi caç i 

reduint el seu cost a la meitat” va 
destacar el director general de Bar-
celona Sagrera Alta Velocitat, Joan 
Baltà.

Futur immediat. L’Ajuntament té 
previst presentar l’informe al Mi-
nisteri de Foment i a la Gener-
alitat per negociar el soterrament 
de la línia R2 amb un nou enfoc. 
“El pressupost ja no pot ser 
una excusa per a l’Estat cara a 
dilatar l’execució del projecte”, 
opina l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA) qui va agrair públi-
cament la col·laboració del con-
sistori barceloní i de BR i BSAV 
amb l’administració local. Per la 
seva banda, el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
va destacar el fet que l’estudi hagi 

permès revisar i actualitzar el pro-
jecte del Ministeri –procediment 
que Foment veia tècnicament com-
plicat– “d’acord amb la premissa 
de no renunciar ni a un metre 
del soterrament”.

Marxa. L’Ajuntament i la PTJST 
organitzen el proper 20 de novem-
bre la primera Marxa pel Soterra-
ment, una caminada popular que 
es farà pels punts del municipi on 
actua Adif. L’itinerari serà de 6 
quilòmetres amb una previsió de 
3 hores de durada. Les inscrip-
cions es poden fer via telemàtica 
a través dels webs montcada.cat 
i imemontcada.org o presencial-
ment a l’IME (Tarragona, 32) 
al preu de 3 euros que inclouen 
l’avituallament i una samarreta.

Pilar Abián | Redacció

NOVETAT

El cost de les obres del soterrament 
de l’R2 es pot reduir en 200 milions
Així ho constata un estudi de Barcelona Regional i Barcelona Sagrera Alta Velocitat encarregat pel consistori

El projecte es podria 
executar sense 
necessitat de fer    
servir una tuneladora
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Joan Baltà, acompanyat de l’alcaldessa, del president de l’Àrea Territorial i de la regidora barcelonina a més de tècnics de BR i BSAV

L’incendi d’un 
pis obliga a 
desallotjar un 
bloc sencer

Les persones residents als 19 pi-
sos del bloc del carrer París afec-
tat per l’incendi que la nit del 17 
d’octubre va calcinar el 2n 1a no 
podran tornar a casa fi ns que els 
pèrits de la companyia d’assegu-
rances no verifi quin que no hi ha 
danys estructurals. Si bé la ma-
joria dels habitatges no han estat 
afectats per les fl ames, la fi nca ha 
quedat sense els serveis bàsics de 
subministrament –aigua, llum i 
gas. De moment, els residents hi 
han pogut entrar de forma pun-
tual i controlada acompanyats 
d’agents de la Policia Local. La 
mateixa nit del sinistre l’Ajunta-
ment va reallotjat 6 persones que 
no tenien on passar la nit.
La previsió és que en un termini 
breu la majoria dels veïns puguin 
tornar a casa, excepte els propie-
taris dels dos pisos més afectats. 
A banda del que s’ha calcinat to-
talment –per causes encara per 
determinar– també ha resultat 
cremat gairebé en un 80% l’àtic 
de la fi nca. 

Pilar Abián | Montcada

Imatge exterior del pis on es va originar el foc
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CAMPANYA REIVINDICATIVA
Els veïns del Bosc d’en Vilaró recullen 
signatures per reclamar la legalització 
de la urbanització
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CAN SANT JOAN

Procés participatiu 
sobre les inversions a 
fer a la Muntanyeta

El govern duia a terme en el mo-
ment de tancar aquesta edició un 
procés participatiu perquè els ve-
ïns de Can Sant Joan decideixin 
quines obres consideren priorità-
ries a la Muntanyeta en el marc 
del Pla de barris cara a incloure 
una partida econòmica als pressu-
postos del 2017. Si bé l’executiu té 
redactats diferents projectes pen-
dents d’executar, vol que sigui la 
ciutadania la que expressi la seva 
opinió, segons va explicar el 13 
d’octubre en assemblea el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC).
El Pla de Barris de la Muntanye-
ta, aprovat al 2008, preveia una 
inversió de 10 milions d’euros 
per millorar el sector tant a nivell 
urbanístic com social, diners que 
havien de sufragar a parts iguals 
la Generalitat i l’Ajuntament a raó 
de poc més d’1 milió l’any. Quan 
falten només dos per acabar el 

termini d’execució, tan sols s’ha 
executat el 16% de les actuacions 
previstes. “El perquè no s’ha 
complert amb el compromís 
adquirit ho hauria d’explicar 
l’anterior govern”, ha dit Sán-
chez tot reconeixent que “amb 
l’actual conjuntura econòmica, 
l’Ajuntament no podrà inver-
tir el que tocaria”. En el primer 
exercici del nou mandat, l’execu-
tiu ha destinat 400.000 euros a la 
instal·lació d’escales mecàniques 
entre els carrers Pont i Triangle –
actualment en construcció– i a la 
urbanització de diferents carrers.

Recorregut a peu. Dos dies des-
prés de l’esmentada assemblea, 
l’Ajuntament va organitzar una 
visita a la Muntanyeta per cons-
tatar els problemes del sector i ex-
plicar la motivació per modifi car 
novament el Pla General Metro-
polità (PGM) per adequar-lo a la 
realitat. L’alcaldessa, Laura Cam-

pos, la regidora de barri, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA) i el president 
de l’Àrea Territorial van prendre 
nota de les queixes veïnals, algu-
nes vinculades a l’urbanisme, com 
ara la difi cultat d’accessibilitat pels 
pronunciats desnivells de carrers i 
l’elevat nombre de construccions 
deteriorades, sense unes mínimes 
condicions d’habitabilitat. D’al-
tres, derivades de l’incivisme so-
rolls, ús indegut dels contenidors, 
proliferació d’activitats il·legals, 
aturada voluntària de les escales 
mecàniques… 
“No demanem grans inversions, 
sinó actuacions modestes però 
efectives, com ara més neteja i 
més control policial per frenar 
l’incivisme”, va manifestar Car-

los Alonso, un dels participants a 
la sortida. 
A la visita no va assistir cap repre-
sentant de l’AV Can Sant Joan en 
disconformitat amb un dels punts 
que inclou el canvi de PGM que ha 
fet Barcelona Regional i que passa 
per construir pisos a la plaça de la 
Pedra, propietat d’Adif, per poder 
reubicar en el futur les persones 
que visquin als habitatges més de-
teriorats de la Muntanyeta. 
Respecte el contingut de la modifi -
cació de planejament que proposa 
el consistori, tècnics de Barcelona 
Regional, atendran personalment 
els veïns interessats a conèixer més 
detalls del projecte els dies 26 i 27 
al Kursaal (el dia 26, al matí i a la 
tarda, i el 27, de 19 a 21h).

Pilar Abián | Can Sant Joan

L’Ajuntament vol saber quines són les prioritats del veïnat

Una de les actuacions en marxa a la Muntanyeta és la instal·lació de més escales mecàniques 

Dispositiu 
especial per 
eliminar uns 
ruscs al centre

L’Ajuntament posarà en marxa 
el 22 i 23 d’octubre un dispositiu 
especial per eliminar uns ruscs 
d’abelles que es troben a la fa-
çana lateral de l’edifi ci contigu 
al parc de l’antiga cerveseria, al 
centre del nucli urbà. Es tracta 
d’una complexa intervenció que 
es farà, entre les 10 i les 18h de 
dissabte i diumenge, i que obliga-
rà a prendre importants mesures 
de seguretat. El trànsit quedarà 
tallat al carrer Elionor i els veïns 
propers al parc hauran de tancar 
fi nestres i portes dels domicilis 
i evitar transitar a peu o en ve-
hicle pel perímetre que l’envolta 
durant les hores que durin els 
treballs. L’actuació anirà a càrrec 
d’una empresa especialitzada i 
consistirà a picar la paret i retirar 
els ruscs –que seran traslladats a 
apiaris autoritzats–, i a reomplir 
els forats perquè les abelles no 
s’hi tornin a instal·lar.  L’Ajunta-
ment distribuirà fulls informatius 
per les llars afectades i atendrà 
les consultes que puguin sorgir 
a través del telèfon 680 983 426.

Pilar Abián | Redacció
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PLE DE SETEMBRE

Ana Ballesta s’estrena com a regidora no 
adscrita i tensa la corda amb el govern

L’estrena d’Ana Ballesta com a re-
gidora no adscrita al Ple de setem-
bre després de la seva expulsió de 
l’Agrupació d’electors Círculo 
Montcada va generar moments 
de crispació durant la sessió ple-
nària. Tot i que l’alcaldessa Laura 
Campos (ICV-EUiA) va intentar 
evitar que el partit dirimís els seus 
confl ictes en el Ple, l’intercanvi de 
retrets entre els antics companys 
del grup municipal de Círculo 
Montcada es va produir igual-
ment.
Ballesta va intentar donar expli-
cacions sobre el que considera 
una maniobra “antidemocràti-
ca i il·legal”  per part de Círculo 
i va retreure a l’alcaldessa que 
dictés el decret de cessament dels 
seus càrrecs l’endemà mateix de 
l’assemblea de l’agrupació. Cam-
pos va instar Ballesta a donar ex-
plicacions en el si de l’agrupació 
i no en el Ple i es va reafi rmar 
en la seva decisió de cessar-la 
un cop expulsada del seu grup. 
Per la seva banda, el portaveu de 
Círculo, Sergi Martín, va titllar la 
seva excompanya de “trànsfu-

ga” i li va reclamar l’acta d’edil 
a la qual Ballesta no pensa renun-
ciar “per respecte –va dir– a les 
1.621 persones que van votar la 
candidatura”.

Oposició. En el torn de precs 
i preguntes M. Carme Porro 
(PSC), va demanar al govern ex-
plicacions per escrit de les raons 
del cessament de Ballesta que, 
en la seva opinió, “ha generat 
una crisi de govern”. L’alcaldes-
sa va remetre Porro a la nota de 
premsa que va emetre el govern 
en el seu moment i la va adreçar 
a Círculo Montcada. En nom de 
C’s, David Gerbolés va instar 
aquest grup a discutir els seus 
problemes interns a la seu del 
partit i no al Ple, “evitant do-
nar una mala imatge davant 
la ciutadania”, i el representant 
de la CUP, Gonzalo García, va 
qüestionar la continuïtat de Ba-
llesta com a regidora, fet que va 
qualifi car de “frau democràtic”.
La regidora no adcsrita, per la 
seva banda, va preguntar a la 
nova presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (Círculo), a què 

destinarà la part del seu sou que 
supera la xifra màxima que esta-
bleix el reglament del Consells 
municipals de les candidatures 
que emanen de Podem. 
La crispació va arribar al punt 
culminant en el torn de precs i 
preguntes del públic, entre el qual 
hi havia militants de l’agrupació 
d’electors de Círculo Montcada, 
que van increpar Ballesta i li van 
exigir que abandonés l’acta de re-

gidora. L’alcaldessa va haver de 
tornar a intervenir tot anunciant 
que, a partir del  Ple d’octubre, 
en compliment del Reglament 
Orgànic Municipal (ROM), es 
desallotjarà de la sala qualsevol 
persona que, després de tres ad-
vertiments, no modifi qui la seva 
conducta. “No podem perme-
tre més faltes de respecte ni 
que el Ple esdevingui un circ”, 
va concloure Campos.

Laura Grau | Redacció

L’alcaldessa va advertir que en properes sessions expulsarà de la sala les persones que no respectin el ROM

LA RIBERA

Malestar al barri pels
comportaments incívics
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Aprovada 
la moció en 
suport als 
‘27 i més’

La moció presentada conjun-
tament per la CUP i el govern 
municipal –ICV-EUiA, ERC i 
Círculo– en suport als 27 encau-
sats pel tancament al Rectorat de 
la UAB del 17 d’abril del 2013 
–entre els quals hi ha un mont-
cadenc– es va aprovar al Ple de 
setembre amb el suport del grup 
de CiU i de la regidora no ads-
crita, Ana Ballesta, i també, en 
alguns dels punts, del PSC, que 
va fer una votació diferenciada, 
entenent que no es poden qües-
tionar decisions judicials. Aquest 
també va ser l’argument que van 
fer servir C’s i el PP per votar en 
contra de la moció. 
L’escrit expressa el suport als 
processats per haver participat 
en una acció de protesta per re-
clamar la rebaixa de les taxes 
universitàries i en defensa d’una 
educació pública de qualitat du-
rant la qual al voltant de 200 ma-
nifestants van ocupar el Rectorat 
causant desperfectes materials. 
El Ministeri Fiscal els demana pe-
nes d’11 anys de presó i una multa 
global de més 400.000 euros.

Proposta rebutjada. La moció pre-
sentada pel PP en contra de les 
actuacions que està duent a ter-
me el Parlament de Catalunya a 
favor del procés sobiranista va 
ser rebutjada pel Ple amb els vots 
en contra d’ICV-EUiA, ERC, Cír-
culo, CiU, la CUP i la regidora no 
adscrita. Els populars només van 
obtenir el vistiplau de C’s i el PSC, 
sumant 8 vots en total enfront els 
13 de la resta de grups.

Ana Ballesta va intercanviar retrets amb l’alcaldessa i els seus excompanys de grup

Prop d’una setantena de persones 
han traslladat al govern local els 
seus neguits per les situacions de 
marginalitat que es viuen al veï-
nat. Les principals queixes estan 
relacionades amb l’incivisme que 
deriva en problemes de seguretat 
i convivència i també en brutícia 
als carrers i plagues de rates i in-
sectes. Una altra de les qüestions 
que més preocupa és l’ocupació 
indiscriminada de pisos que des-
prés es lloguen a tercers. 
Tot plegat es van tractar en una 
assemblea convocada el 6 d’octu-
bre per l’Ajuntament a la qual van 
assistir la regidora de barri, Mòni-
ca Martínez (ICV-EUiA), la regi-
dora de Serveis Generals, Mont-
serrat Ribera (ERC), i un agent de 
proximitat de la Policia Local.
La reunió es va iniciar amb una 
exposició dels representants mu-
nicipals sobre les actuacions que 
s’han fet en els últims mesos quant 

a intervencions policials, neteja 
viària i recollida d’escombraries. 
Segons les dades facilitades per la 
Policia Local, el grau de malestar 
que es viu al barri no queda refl ec-
tit en el nombre de denúncies que 
es reben, que no és gaire elevat. 
Per aquest motiu, es va demanar 
als assistents la seva col·laboració 
alertant de possibles infraccions o 
delictes. Davant del neguit del pú-
blic quant a l’anonimat de les tru-
cades, l’agent va assegurar que les 
dades recollides són confi dencials. 

Sentiment d’abandó. Malgrat la 
voluntat de millora expressada 
per les representants del govern, 
el públic va fer palès el seu senti-
ment d’abandó i de residir en un 
barri marginal. En el torn d’inter-
vencions es van enumerar múlti-
ples situacions que, en opinió de 
les persones assistents, només es 
poden eradicar amb una actuació 
ferma per part del consistori i la 

Policia Local. També es va recla-
mar mà dura per acabar amb els 
problemes de convivència –sorolls, 
excés de velocitat, gossos sense 
lligar, aparcaments indeguts…– i, 
especialment, per evitar les ocu-
pacions il·legals d’habitatges. Per 
això es van demanar més càme-
res de seguretat al barri i que la 
Policia actuï d’ofi ci contra qui no 
respecti la llei o les ordenances. 

Compromisos. Per posar fi  a les 
plagues, la regidora de Serveis 
Generals va anunciar que l’Ajun-
tament ha demanat el suport de 
la Diputació i crearà un grup de 
treball on hi haurà tècnics i vo-
luntaris del barri per estudiar els 
possibles focus de brutícia que 
generen la proliferació de rates i 

insectes. També es destinaran en 
breu quatre agents cívics al barri, 
en el marc d’un Pla d’Ocupació. 
Pel que fa a les ocupacions il·legals 
de pisos, Ribera va fer constar 
que aquesta és una problemàtica 
generalitzada i que ja s’estan fent 
reunions a altes instàncies per atu-
rar el fenomen. “Som conscients 
que hi ha molts fronts oberts 
però necessitem la vostra col-
laboració”, va dir l’edil.
La regidora de barri, per la seva 
banda, es va oferir a seguir reco-
llint les demandes veïnals en les 
visites quinzenals que fa al Centre 
Cívic. “Us demanem un marge 
de confi ança i paciència perquè 
poguem implementar les mesu-
res a les quals ens hem compro-
mès”, va cloure Martínez.

Les persones que van assistir a l’assemblea van demanar mà dura contra els incívics
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Pilar Abián | Montcada

Pilar Abián | La Ribera L’AMB ajudarà 
l’Ajuntament 
a pagar les 
expropiacions
El Ple de setembre va aprovar per 
unanimitat l’ampliació de l’aporta-
ció econòmica que l’Ajuntament 
ha demanat a l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) per 
abordar les expropiacions que ha 
de pagar a diversos particulars. 
Aquesta aportació no es retornarà 
a l’AMB via prèstec bancari, sinó 
dedicant el 25,5% de les transfe-
rències anuals de l’Estat –fi ns ara 
només hi destinava el 9% . En to-
tal, l’Ajuntament haurà de pagar 
a l’ens supramunicipal 1.250.000 
euros de forma anual fi ns al 2024. 
D’altra banda, el Ple va desesti-
mar la sol·licitud d’expropiació 
dels propietaris de tres fi nques del 
carrer Domingo Fins | LG

Preocupen especialment les plagues i l’ocupació de pisos
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Des que el Ple va aprovar a fi nal 
de juliol el Pla de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) 
que preveu una extinció diferi-
da a 35 anys de la urbanització 
–ubicada en sòl forestal, entre 
Montcada i Reixac i Badalona–, 
els veïns del Bosc d’en Vilaró 
aprofi ten els actes públics que es 
fan a la localitat per reclamar la 
legalització del sector i fer-se vi-
sibles vestint tots la mateixa sa-
marreta de color taronja. Cada 
dimecres recullen signatures de 
suport al mercat ambulant i, en 
paral·lel, estan mantenint reuni-
ons amb els partits per dema-
nar-los que facin marxa enrere 
en l’aplicació del Pla de l’AMB 
que va ser aprovat en fase inicial 
i que ara s’ha de tornar a dur a 
Ple per a la seva aprovació pro-
visional, un cop valorades les al-
legacions que s’hi han presentat.

Situació. El Bosc d’en Vilaró 
compta amb 270 parcel·les i 

206 habitatges i una pobla-
ció aproximada de 500 veïns. 
Malgrat que la normativa ur-
banística mai no ha permès la 
seva legalització, els residents es 
queixen de la permissivitat que 
hi ha hagut durant més de 50 
anys per part de l’Ajuntament i 
d’altres administracions davant 
del creixement de la urbanització 
i es consideren víctimes d’aques-
ta inacció. “No som il·legals, 
paguem els nostres impostos 
i portem dècades demanant 
que es regularitzi la nostra si-
tuació”, es lamenta el col·lectiu 
que, alhora, reclama millores a 
la urbanització, força degradada. 
El consistori, però, manté que 
es troba lligat de peus i mans 
per donar cap permís d’obres o 
fer intervencions a la via públi-
ca precisament perquè es tracta 
d’un espai forestal i sosté que 
l’única via per poder intervenir 
i millorar les condicions de vida 
del veïnat és fent efectiu el Pla 
de l’AMB.

SERRALADA DE MARINA

Pilar Abián | Redacció

Des de l’aprovació del Pla de l’AMB per extingir la urbanització, els afectats estan fent contínues accions reivindicatives

Els veïns del Bosc d’en Vilaró recullen 
signatures per la legalització del sector

Compromís per 
actuar contra 
els abocaments

Residents al Bosc d’en Vilaró, amb els fulls per recollir signatures, a la cursa Pink Run MiR
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La indignació veïnal ha provocat moments de tensió entre els repre-
sentants del govern i alguns dels afectats, fi ns al punt que l’executiu 
ha denunciat públicament a través d’un comunicat amenaces per-
sonals contra l’alcaldessa que l’edil ha possat en coneixement dels 
Mossos. L’escrit ha causat malestar a l’AV entenent que per una su-
posada actuació individual es desacredita tot el col·lectiu i ha asse-
gurat que sempre ha actuat amb respecte. L’executiu, però, ha estat 
contundent: “No cedirem a les pressions”, ha dit tot lamentant que 
el “tarannà” d’alguns veïns difi culti establir els ponts de diàleg que 
vol l’administració. La voluntat del govern és poder organitzar en breu 
una jornada informativa amb tècnics de l’AMB, de la Generalitat i dels 
ajuntaments de Montcada i Badalona per explicar als propietaris de 
la urbanització el Pla aprovat pel plenari | PA

L’alcaldessa denuncia amenaces personals 

El Ple va aprovar en la sessió de 
setembre, amb l’única excepció 
del PPC que es va abstenir, una 
moció presentada per la CUP 
per lluitar contra els abocaments 
il·legals de residus que es fan a les 
zones naturals del municipi. Els 
tres grups que formen part del 
govern municipal van donar el 
seu vot favorable, tot i no estar 
d’acord en alguns dels punts que 
diuen caldrà revisar per valorar 
la seva efi càcia, així com en els 
terminis fi xats per fer les actua-
cions. 
Entre d’altres qüestions el text 
aprovat insta l’Ajuntament a re-
dactar, en el termini d’un mes, un 
inventari amb una llista de llocs 
degradats i abocadors il·legals 
que es pugui consultar via web 
i un pla de prevenció contra els 
mateixos amb la participació de 
diferents entitats, a més de l’ADF, 
Protecció Civil i els cossos de 
seguretat. La moció també pro-
posa la difusió d’una campanya 
de conscienciació entre la ciuta-
dania sobre el cost i el perill dels 
abocadors i més control als pro-
pietaris dels terrenys forestals.

Rafa Jiménez | Redacció
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.....També és notícia......................................
NOU COL·LECTIU
Entitats i particulars interessats per l’entorn 
natural creen la Taula de Medi Ambient

Diverses entitats i persones del municipi que porten anys treballant 
qüestions mediambientals s’han coordinat per constituir la Taula de 
Medi Ambient de Montcada i Reixac. El nou col·lectiu ecologista es 
va donar a conèixer ofi cialment el 8 d’octubre amb un recorregut 
per la Serralada de Marina i el Pla del Besòs amb l’objectiu de posar 
en valor aquest patrimoni natural i, alhora, denunciar la seva degra-
dació, especialment els accessos a la muntanya i els problemes de 
barraquisme. La visita va comptar amb la participació d’una vintena 
de persones, entre les quals hi havia el regidor d’Urbanisme, Jordi 
Sánchez (ERC), i el regidor de l’oposició, Gonzalo García (CUP). En-
tre les entitats que formen part de la Taula hi ha Salvem el Pla de 
Reixac, La Màquia, Som Rius, Obsevatori del Medi Ambient i Territo-
ri, Plataforma Antiincineració, La Horda i Vallès Net. 
Arran la visita, la Taula de Medi Ambient ha elaborat una llista de 
demandes entre les quals destaquen fer pedagogia per generar 
consciència ambiental entre la població; dignifi car les portes del 
Parc i salvaguardar la Riera Seca com a corredor biològic que con-
necta aquest sector amb el Pla de Reixac; prevenir i controlar els 
abocaments; adoptar mesures per reduir els nivells de soroll que 
generen les activitats de bars i restaurants a la muntanya; conservar 
els torrents, les rieres i els rius amb actuacions respectuoses amb 
la natura; ordenar les activitat legals o il·legals que poden malme-
tre i degradar l’entorn, promoure sortides dignes per a les activitats 
agroecològiques professionals o de lleure i demanar ajuts a ens su-

La nova plataforma denuncia el deteriorament dels accesos al parc de 
la Serralada de Marina i el fenomen del barraquisme al Pla del Besòs
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La festa Pla de Reixac 
es trasllada al proper 
19 de novembre
La festa per donar a conéixer el 
Pla de Reixac que es va suspen-
dre el 12 d’octubre davant del risc 
de pluges es farà el proper 19 de 
novembre. El programa inclou 
activitats infantils, una caminada 
guiada i, fi ns i tot, una enlairada 
en globus aerostàtic. En el marc 
de la jornada també es durà a ter-
me una enquesta entre els parti-
cipants sobre els usos que ha de 
tenir l’espai agroforestal de 450 
hectàrees del Pla de Reixac inclòs 
en el connector biològic que uneix 
la serralada del Prelitoral amb la 
de Marina | PA

pramunicipals per abordar totes aquestes problemàtiques, donada 
la gran extensió del terme municipal i la seva situació geogràfi ca. A 
més de denunciar situacions i reclamar actuacions, la Taula de Medi 
Ambient planteja la creació d’un Consell Consultiu on estiguin repre-
sentats els col·lectius i les persones que treballen en aquest àmbit i 
l’administració. “Volem que l’Ajuntament compti amb nosaltres en 
la presa de decisions sobre qualsevol tema relacionat amb el medi 
ambient ja que considerem que podem fer aportacions interessants 
des de les diferents òptiques dels grups integrants”, ha dit un dels 
components de la Taula, Sergi A–foto superior– elés. El regidor de 
Medi Ambient, Sergi Martín (Círculo), s’ha mostrat predisposat a im-
pulsar aquest organisme perquè “sumar esforços –ha dit–  multiplica 
l’efectivitat de qualsevol lluita i en aquesta, és fonamental que tots 
anem en la mateixa direcció” | LG

PROPER EXERCICI
C’s no facilitarà l’aprovació dels comptes del 2017 si no 
puja la partida destinada als pressupostos participatius 

Amb motiu del 76è aniversari 
de l’afussellament de Lluís Com-
panys, president de la Generalitat 
entre els anys 1936 i 1940, ERC 
va dur al seu local una mostra que 
es va poder visitar de l’11 al 18 
d’octubre. A través de 14 panells 
amb fotografi es i documents, l’ex-
posició explicava amb detall qui 
va ser Companys des d’un punt 
de vista personal, professional i 
polític. La mostra, que pertany a la 
Fundació Josep Irla, la va presen-
tar el director executiu de l’entitat, 
Josep Vall, qui va elogiar la fi gura 
del polític assassinat per la dicta-
dura franquista | PA

ERC acull una mostra 
biogràfi ca sobre el 
president Companys

Ciutadans, amb tres regi-
dors a l’oposició, no do-
narà suport a l’aprovació 
del proper pressupost 
municipal si el govern 
(ICV-EUiA, ERC i Círculo), 
que es troba en minoria, 
no augmenta la partida 
per dur a terme el procés 
participatiu a què es va 
comprometre. “Segons ens 
ha avançat el president 
de l’Àrea Econòmica, la 
ciutadania només podrà 
decidir sobre 200.000 euros, xifra que no arriba ni a l’1% del pressu-
post”, ha criticat el portaveu de C’s, David Gerbolés. El grup taronja ja ha 
deixat clar que, si la partida no s’amplia, no repetirà el vot afi rmatiu de 
l’any passat. El 18 d’octubre es va fer la primera trobada de la comissió 
per debatre el pressupost participatiu creada a petició de Ciutadans, 
segons ha assenyalat el seu portaveu. “A nosaltres no ens utilitzarà 
ningú”, ha dit Gerbolés, tot afegint “si els pressupostos no s’aproven, 
no serà culpa de C’s sinó del propi govern, que durant l’últim any ha 
demostrat la seva incapacitat per governar apostant per un pacte que, 
a dia d’avui, és un fracàs”. 
D’altra banda, en una roda de premsa feta l’11 d’octubre a Mas Duran, 
C’s també va denunciar que l’executiu ha ignorat les queixes veïnals 
que li va traslladar fa dos mesos sobre l’estat de deixadesa i brutícia de 
les voreres del barri així com dels parcs i les zones verdes. Una altra 
de les demandes és que es doni suport als particulars que mantenen 
les colònies de gats existents al sector, encarregant-se d’esterilitzar i 
alimentar personalment els animals | PA
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L’Ajuntament ha començat el procés participatiu per donar a conèixer i 
ampliar el document del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) abans 
de la seva aprovació, prevista per a l’any vinent. El PMUS serà l’eina de 
planifi cació de la mobilitat en l’àmbit municipal, des del punt de vista d’ac-
cessibilitat, de la seguretat viària, de l’espai urbà i del medi ambient. Per 
recollir les propostes de la ciutadania el 26 d’octubre, a les 18h, es farà 
un debat obert a la Casa de la Vila. El nou procés participatiu del PMUS 
incorporarà al document elaborat l’any 2015 i els punts relacionats amb la 
mobilitat que recull el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l’actual equip de 
govern. El document base del Pla es pot consultar a montcada.cat a i les 
persones interessades a prendre part en el procés participatiu es poden 
inscriure prèviament al correu participaciociutadana@montcada.org | LR

PROCÉS PARTICIPATIU
El 26 d’octubre es farà a la Casa de la Vila un taller per 
recollir aportacions de la ciutadania al Pla de Mobilitat

La neteja d’una bassa d’aigües 
pluvials de l’Ecoparc II va ser la 
causa de la fuita de fangs per una 
arqueta exterior de la planta de-
tectada el 5 d’octubre per agents 
de la Policia Local a prop del tor-
rent de Mas Duran. Així consta a 
l’informe tramès a la Regidoria de 
Medi Ambient que va demanar 
explicacions sobre l’incident. El 
document remarca que no es va 
tractar d’un abocament, sinó d’un 
“desbordament de fangs escu-
mosos” a través de la tapa d’una 
arqueta que tenien com a desti-
nació fi nal l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Montcada. 
El comunicat afegeix que la fuita 
“només portava sòlids no conta-
minats”. Tècnics de Medi Ambi-
ent van constatar que l’empresa 
va netejar els fangs i que no hi va 
haver afectació al torrent | LG

Fuita accidental de 
fangs de l’Ecoparc a 
Mas Duran
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anuncis gratuïts  Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat        

Se ofrece. Señora española con ex-
periencia para limpieza del hogar. Tel. 
640 220 866.
En venta o alquiler. Plaza de garaje en 
zona Mercadona, Mas Rampinyo. Fácil 
acceso, casi sin columnas. Precio de 
venta: 9.000 euros. Tel. 676 409 798. 
Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086. 
Perro perdido. Atigrado-negro tamaño 
mediano pequeño, 12kg, se perdió el 

día 27 de agosto en el parc de la Lla-
cuna de Mas Duran. Tel. 691 825 696.
Busco. Piso para alquilar en la zona 
de Mas Rampinyo-Pla d’en Coll. 
Máximo: 600 euros/mes. Tel. 669 
079 374 (particulares, no fi ncas). 
En venta. Plaza de aparcamiento do-
ble, con 19 m2 en Mas Rampinyo,  en 
edifi cio moderno ‘Illa de Montcada’. 
Precio: 11.800 euros negociables. 
Email: amspkgmontcada@gmail.com.
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ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
El Dia Mundial del col·lectiu, la II Caminada 
a Mas Duran i la festa celebrada a l’escola 
Reixac han estat un èxit de participació 

El moviment associatiu local 
compta amb una nova entitat, 
Montcada Solidària, que es va 
presentar públicament el 6 d’oc-
tubre a la Casa de la Vila, i neix 
de SOS Refugiats MiR, el col-
lectiu que es va posar en mar-
xa el passat mes de març amb 
l’organització d’una recollida 
d’aliments per als campaments 
de Grècia durant la qual es van 
recaptar 6 tones de productes. 
En els últims set mesos aquesta 
xarxa ciutadana ha recollit més 
de 6.800 euros destinats a aju-
dar els milers de persones refu-
giades que han arribat a Euro-

pa fugint de confl ictes bèl·lics 
als seus països d’origen. 

Objectius. Constituïda formal-
ment com a entitat, Montcada 
Solidària vol continuar actuant 
davant d’aquesta crisi huma-
nitària. L’acció més immediata 
consistirà a recaptar fons per a 
la compra de sabates destinades 
al campament de Kalachori, al 
nord de Grècia, on una coope-
rant local, Eulàlia Cervera, va 
fer de voluntària el passat estiu. 
En paral·lel a aquesta campa-
nya, el col·lectiu vol treballar 
per fer pressió política sobre els 
estaments que poden desblo-

quejar la situació dels refugiats; 
intentar facilitar l’acollida de 
persones a títol individual, com 
s’està fent a altres municipis; i 
mantenir la via del voluntariat. 
L’entitat es mostra oberta a re-
collir totes les idees i propos-
tes ciutadanes a través del seu 
correu electrònic montcadasoli-
daria@gmail.com o del seu blog 
grupmontcadasolidaria.blogspot.com.
es. A l’acte de presentació del 
col·lectiu van assistir l’alcaldes-
sa, Laura Campos, i la regidora 
de Cooperació i Solidaritat, Mò-
nica Martínez, ambdues d’ICV-
EUiA, així com altres membres 
del govern municipal.

MONTCADA SOLIDÀRIA

Pilar Abián | Montcada

L’associació recollirà fons per comprar sabates per al campament de Kalachori, a Grècia

L’entitat s’estrena amb una 
campanya d’ajut als refugiats
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D’esquerra a dreta, Begoña Mínguez, Anna Solano, Isabel Ferrer, Eulàlia Cervera i Daimi Pérez, en la presentació de Montcada Solidària

COOPERANT MONTCADENCA 

‘Els refugiats demanen sobretot que no els 
oblidem i que fem visible la seva situació’

La cooperant montcadenca Eulà-
lia Cervera va estar el passat mes 
d’agost durant tres setmanes al 
camp de Kalachori (nord de Grè-
cia), on hi ha més de 500 refugiats.
En quina situació es troben?
Viuen en tendes dins d’un polígon, 
la majoria sota cobert a l’interior 
d’una nau,  tot i que també n’hi ha 
a cel ras per manca d’espai. Tenen 
cinc dutxes per a tothom i una dese-
na de lavabos i aigüeres. El govern 
grec els dóna un àpat al dia que no 
inclou ni aliments frescos ni fruita.
És un camp militaritzat?
Hi ha policies a l’entrada per con-
trolar-ne l’accés, però totes les ac-
tivitats que es fan, com ara classes 
de formació, repartiment de roba o 
altres tasques van a càrrec d’ongs 
i voluntaris, majoritàriamnent ale-
manys, italians, espanyols i grecs. 
Les aportacions que es fan des 
d’aquí realment arriben?
Ho puc certifi car plenament. Vaig 
dur 2.400 euros (1.600 de Montca-
da Solidària i la resta, de donacions 
de particulars) que es van fer servir 
per a la compra de biberons, l’ade-

quació d’una cuina i la construcció 
d’un espai com a recinte escolar. 
Les ajudes arriben a través d’enti-
tats i voluntaris i se’n fa un bon ús. 
Quines són les necessitats més 
imperioses en aquest moment?
Hi ha molta escassetat en general 
però, ara que arriba l’hivern, és im-
portant dotar els refugiats de calçat 
i roba d’abric perquè al nord de 
Grècia les condicions meteorològi-
ques són molt dures.
I és millor enviar el material d’aquí 
o comprar-lo allà?
Si l’enviem, hem de pagar el trans-
port, que és caríssim. És molt més 
efectiu col·laborar amb aportacions 
econòmiques i comprar el que sigui 
necessari al propi país.
Què demanen els refugiats?
Sobretot que no els oblidem i que 
fem visible la seva situació. Hi ha 
gent que porta més d’un any es-
perant que se li concedeixi l’asil, 
tot i tenir família a Europa. Els més 
deseperançats són els adolescents 
i joves. Molts han arribat sols a Grè-
cia fugint de la guerra i es troben 
atrapats i sense opció de futur | PA
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L’Ajuntament i la Fundació Mos-
sèn Josep Espinasa van forma-
litzar l’11 d’octubre l’acord pel 
qual l’entitat fa una donació de 
300.000 euros al consistori per 
condicionar la nova seu del Banc 
d’Aliments, que es traslladarà 
a un local municipal al Pla d’en 
Coll. Les obres podrien comen-
çar abans de fi nal d’any i estar 
acabades al març del 2017. El 
conveni el van signar l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), i el 
rector de la parròquia de Santa 
Engràcia, Jaume Casas, en nom 
de Càritas Montcada i com a pre-
sident de la Fundació Espinasa.

L’Ajuntament va aprovar el pro-
jecte al Ple de setembre amb els 
vots a favor de tots els grups. La 
regidora no adscrita Ana Ballesta 
es va abstenir i va demanar més 

diàleg amb el veïnat, després que 
un sector hagi mostrat la seva 
preocupació en considerar que 
el servei pot ocasionar problemes 
de seguretat al barri.

Sílvia Alquézar | Redacció

BANC D’ALIMENTS

Signat l’acord amb la Fundació Josep 
Espinasa per condicionar la nova seu
El Ple de l’Ajuntament va aprovar la proposta amb el suport de tots els grups

SERVEIS SOCIALS

S’inicia l’elaboració del 
Pla Local d’Inclusió Social
El projecte forma part del nou conveni amb la Generalitat

L’elaboració del Pla Local 
d’Inclusió Social (PLIS) és la 
principal novetat del Contracte 
Programa per al quadrienni 
2016-2019 que recentment han 
signat l’Ajuntament i el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i 
Família. Aquest conveni marc 
fi xa totes les actuacions que es 
fan al municipi de forma coor-
dinada amb la conselleria i en 
detalla el pressupost, que serà 
d’aproximadament de 900.000 
euros anuals. El PLIS és un projecte 
que mostrarà com l’Ajuntament pot 
visualitzar i afrontar l’exclusió so-
cial des d’un treball transversal per 

elaborar estratègies. “La millora 
que incorporem amb aquest 
pla és el treball transversal per 
la inclusió des de més àmbits 
i, per això, necessitem la impli-
cació de tots els departaments 
municipals i els agents socials”, 
ha explicat la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere (Cír-
culo Montcada). 
El PLIS comptarà amb una dot-
ació econòmica de 42.450 euros 
l’any. D’altra banda, el nou Con-
tracte Programa incrementa les 
dotacions per a l’atenció domi-
ciliària i per als centres oberts i 
incorpora partides en qüestions 
d’accessibilitat i material ortopèdic. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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El conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Espinasa es va signar l’11 d’octubre al consistori

FIRA DE L’AUTOMÒBIL

La IV edició aplegarà més 
d’una trentena de negocis 
i uns 200 vehicles clàssics
Tindrà lloc el dia 23 als voltants del pavelló Miquel Poblet

La Regidoria de Promo-
ció Econòmica i Ocupació i 
l’Associació d’Amics dels Clàssics 
de Montcada organitzen la IV 
Fira d’automoció i concentració 
de vehicles clàssics i esportius, el 
23 d’octubre, al camí de la Font 
Freda, davant del pavelló Miquel 
Poblet. L’objectiu de l’activitat, 
que es desenvoluparà de 9 a 
19h, és promocionar les empre-
ses locals vinculades al sector de 
l’automòbil. 
La fi ra acollirà més d’una tren-
tena de carpes de tallers i conces-
sionaris, a més de punts de ven-
da de recanvis i de marxandatge 
vinculat al món del motor. Els 
organitzadors tenen la previsió 
de comptar amb la participació 
de 200 vehicles clàssics. Com a 
novetat, enguany es premiarà el 
cotxe més antic que participi i 
els primers 50 conductors en ar-
ribar a la concentració tindran 
l’esmorzar gratuït. D’altra ban-
da, enguany es retrà homenatge 

al montcadenc Marcel·lí Martí, 
pilot de ral·lis, que exposarà a la 
Fira dos dels seus vehicles amb 
què va participar al prestigiós 
ral·li de Montecarlo.
La jornada inclourà també activi-
tats per als més petits, com un cir-
cuit de karting, infl ables i un con-
curs de dibuix. Per la seva banda, 
l’Ajuntament tindrà una carpa 
destinada a promocionar el ve-
hicle elèctric i a mostrar la futura 
xarxa de punts de recàrrega elèc-
trica que s’ubicarà al municipi.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Molt públic a la quarta 
Jornada Gastronòmica, 
amb més establiments

El carrer Guadiana va congregar 
els dies 1 i 2 d’octubre centenars 
de montcadencs atrets per les 
tapes i els plats a preus popu-
lars que proposava la IV Jornada 
Gastrònomica, organitzada per 
l’Associació Gastronòmica Reixac 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. Es van vendre més de 
5.500 tapes, 3.000 plats, 1.000 
postres i més de 7.000 begudes. 
Els organitzadors han valorat molt 
positivament l’increment, fi ns 
a una quinzena, del nombre de 
restauradors participants, cinc 
més que l’any passat | LG

Bona acollida de públic 
a la 6a edició de la Fira 
del Comerç i de l’Aigua

El carrer Major i la plaça de 
l’Església es van omplir de visi-
tants els dies 8 i 9 d’octubre amb 
motiu la VI Fira del Comerç i 
l’Aigua, organitzada per l’entitat 
Montcada Centre Comerç, que 
va comptar amb la partipació 
d’una quarantena d’establiments 
locals.  “En general estem molt 
satisfets del desenvolupament 
d’aquesta edició on hem cres-
cut en la quantitat de nego-
cis participants”, va comentar 
Miquel Jorge, dinamitzador de 
l’MCC | RJ

El pilot Marcel·lí Martí rebrà un reconeixement
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GENT GRAN

Les activitats del mes 
d’octubre apleguen una 
elevada participació
Un espectacle de varietats tancarà el programa el dia 22

Amb motiu del Dia Internacional 
de la Gent Gran a Montcada i 
Reixac, l’Ajuntament va organit-
zar l’1 d’octubre la I Fira d’entitats 
i serveis per l’envelliment actiu 
a la plaça de l’Església. També 
hi va haver un taller de gimba, 
actuacions de cant i dansa i una 
desfi lada de vestits de paper. La 
festa va tenir una vessant rei-
vindicativa amb la lectura d’un 
manifest elaborat per les dues 
associacions de gent gran de 
Montcada –la del Casal de la 
Mina i la del Parc Salvador Al-
lende–, que va llegir el president 
d’aquesta última, Rafael García, 
acompanyat a l’escenari de l’altre 
president, Andrés Miranda i de 
les regidores de Serveis Socials i 

Polítiques d’Inclusió, Mar Sem-
pere (Círculo), i de Ciutadania, 
Mònica Martínez (ICV-UiA). 
García va defensar “la im-
portància de mobilitzar-se 
contra les polítiques antiso-
cials dels governs per evitar 
l’empitjorament progressiu del 
nivell de vida de les persones 
grans”. 

Altres activitats. Una seixantena 
de persones va participar a la II 
Caminada Intergeneracional de 
Montcada que es va celebrar el 
8 d’octubre sota l’organització de 
l’Ajuntament amb el suport dels 
dos casals de gent gran del mu-
nicipi. La passejada, oberta a to-
thom, va començar a la plaça de 
l’Església i va acabar a Mas Du-

ran, on es va fer una masterclass 
de ioga i tai-txí. D’altra banda, 
prop d’un miler de persones va 
participar el 15 d’octubre a la Fes-
ta de la Gent Gran, organitzada 
per l’Ajuntament i els dos casals 
de la ciutat. Hi va haver actua-
cions de sevillanes i balls en línia 
a càrrec d’usuaris dels dos equi-

paments, una masterclass de riso-
teràpia i una ballada de sardanes. 
També es va fer una botifarrada i 
una sessió de ball amenitzada per 
l’orquestra Sol i Nit. La festa es va 
fer per primera vegada a l’escola 
Reixac  –abans es feia al pavelló 
Miquel Poblet–, amb molt bona 
acollida per part dels assistents 

de la nova ubicació. Les activitats 
previstes a l’octubre per a la gent 
gran clouran el dia 22 amb un 
espectacle de varietats a càrrec 
de la companyia Xevi i Ulises, a 
les 17.30h, al Teatre Municipal. 
Les entrades es poden comprar a 
l’Auditori i al web mirteatres.cat al 
preu de 2 euros. 

Sílvia Alquézar | Redacció

LA
U

R
A 

G
R

AU

La plaça de l’Església va acollir el dia 1 una jornada festiva i reivindicativa per celebrar el Dia Mundial de la Gent Gran amb l’actuació de diferents grups

MOSTRA DE FILMS DE 
DONES DE BARCELONA
L’Auditori va projectar el dia 
7 el documental ‘La Granja 
del Pas’, que va comptar 
amb la presència de la seva 
directora, Sílvia Munt

El reportatge aborda el problema dels desnonaments a través 
dels testimonis de persones que assisteixen a les assemblees 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sabadell, que 
tenen lloc a la Granja del Pas, una masia restaurada entre els 
municipis de Sabadell i Barberà. “El documental neix de la ne-
cessitat de retratar la nostra societat, però a la vegada mostra 
la grandesa de l’ésser humà”, va comentar Munt en referència 
al moviment solidari que va néixer a Espanya arran de la crisi 
econòmica. A la foto, de dreta a esquerra, la regidora Jessica 
Segovia, Sílvia Munt i Marga Almirall, de la Mostra de Films  | SA 

.....també és notícia..................................
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NOU SERVEI
L’Ofi cina d’atenció al col·lectiu LGTBI entrarà en 
funcionament el 27 d’octubre a la Casa de la Vila

La Casa de la Vila acollirà el 28 
d’octubre (19h) la presentació del 
volum escrit per l’activista femi-
nista, fotògrafa i perfòrmer Maria 
Llopis. El llibre és un recull d’en-
trevistes a persones que opten 
per embarassos, parts i criances 
“fora de la norma”. Alguns dels 
temes que es tracten són l’avorta-
ment com a part de la maternitat, 
la lactància i plaer o la maternitat 
transexual i transgènere. D’altra 
banda, el Grup de Dones de Can 
Cuiàs participarà el 5 de novem-

bre a la manifestació que tindrà 
lloc a Tarragona, a les 12h, contra 
les violències masclistes. L’entitat 
posarà a disposició de les per-
sones interessades un autocar 
per desplaçar-se fi ns a la ciutat 
tarragonina, que sortirà a les 9h 
de la parada que hi ha a l’accés 
del metro de Can Cuiàs i després 
farà una altra aturada a la plaça 
Lluís Companys. El preu és de 5  
per persona. Cal reservar plaça al 
correu donescancuias@hotmail.
com o al telèfon 675 203 489 | SA

Presentació del 
programa Prescripció 
Social i Salut

El nou servei atendrà la ciutada-
nia l’últim dijous de cada mes, de 
18 a 20h, i estarà dinamitzat per 
personal de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia (OCH). El seu ob-
jectiu és oferir assessorament 
legal i psicològic, a més de fer 
acompanyament a persones que 
s’hagin trobat en una situació de 
violència o discriminació per raó 
d’orientació sexual, d’identitat de 
gènere o d’expressió de gènere. 
L’ofi cina permetrà imposar de-
núncies en el cas de vulneració 

de drets. “El nostre objectiu és 
que el col·lectiu de persones 
lesbianes, gais, transexuals, bi-
sexuals i intersexuals pugui viu-
re lliurament la seva identitat i/o 
orientació sexual”, ha manifestat 
la regidora de Polítiques d’Igual-
tat, Jessica Segovia (ICV-EUiA). 
El servei neix del conveni entre 
l’Ajuntament i l’OCH signat la pri-
mavera passada i s’hi pot contac-
tar a través dels correus electrò-
nic satenciolgtbi@montcada.org 
i och.observatori@gmail.com | SA

DIA MUNDIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
La presentació del llibre ‘Maternidades subversivas’ 
inaugura el 28 d’octubre el programa del 25N 

L’acte tindrà lloc el pròxim 3 de 
novembre a la Casa de la Vila 
(19h). Es tracta d’una iniciativa 
de l’Agència de  Salut Pública de 
la Generalitat on el personal de 
l’atenció primària vincula alguns 
pacients a la comunitat a través 
del que es denomina prescripció 
social. L’objectiu és que les per-
sones amb depressió, malalties 
mentals o en risc d’aïllament par-
ticipin en activitats de les entitats 
com a fórmula alternativa a la 
medicació | SA
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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. 

Una amplia majoria dels afi liats i afi liades del PSC i del PSOE 
manifestem el nostre suport a mantenir el posicionament del 
‘no’ en el procés d’investidura del candidat del PP, perquè en-
tenem que, amb els vots dels nostres representants al Congrés 
dels Diputats, no podem ésser còmplices de donar el govern de 
l’Estat a un partit que ha fet tant de mal a la ciutadania en els darrers anys. 
Perquè necessitem un govern que acabi amb el malbarament dels recursos acumulats durant 
anys d’esforços, no un govern que ha consumit el 85% de la guardiola de les pensions, que ha 
deixat milers de persones fora del sistema de prestacions per atur i que ha fet, per primera vegada 
en 100 anys, que el nostre país superi el llindar de deute del 100%. Un govern que recuperi el 
dret a un treball digne, i no un govern que ha cercenat els drets laborals; que presumeix d’aug-
mentar els afi liats a la seguretat social, quan el que ha fet és fer més precaris els contractes i que 
cada vegada tinguem més persones que, tot i tenir una feina, no arriben a fi  de mes.
Volem un govern que retorni a la sanitat pública, a l’educació, a les pensions, a la dependència, 
el compromís públic que el govern del PP ha menyspreat durant anys; que posi les eines per recu-
perar el diàleg amb els territoris, no un govern que paralitza o nega el diàleg, inclòs si això suposa 
contravenir les Lleis que, per altra banda, tant diu defensar. No sostindrem un govern que menteix 
per sistema en les seves propostes, que retalla inversions necessàries, sobretot allà a on el govern 
autonòmic de torn no és de la seva corda i, com a exemple, les inversions per l’AVE sí iniciades 
a Galicia i la paralització del soterrament la línia R2 a Montcada. No suportarem un govern que 
retalla els drets que tant han costat d’aconseguir, que prioritza els interessos dels benestants per 
davant de les necessitats bàsiques de les persones, creant situacions de risc social. El PP havia de 
cercar els seus aliats per garantir la investidura i aquí no ens poden trobar. La nostra responsabilitat 
és mantenir el compromís amb els nostres votants, que no ens han donat el seu suport per ser 
la crossa del PP, sinó per  intentar amb totes les nostres forces retornar a la ciutadania els drets 
perduts, i si no podem, ja sabem el que ens toca. Abans oposició que cedir al xantatge.

No avançarem amb la política de la por

M. Carmen Porro

Fa uns dies vàrem presentar la nostra agenda social que 
afecta directament tots els montcadencs. Una agenda amb 
mesures claus de caràcter social que ens ha d’ajudar a millo-
rar el nostre dia a dia. I el PDECAT de Montcada vol aprofi tar 
aquest espai per donar-les a conèixer. En primer lloc, plan-
tegem la necessitat d’establir un calendari d’increment del Salari Mínim Interprofessional. Es tracta 
d’endegar un procés de recuperació de les rendes salarials que ha de permetre enfortir la capaci-
tat de compra de les classes mitges, reduir les desigualtats salarials que s’han incrementat durant 
aquests anys i  enfortir la cohesió social per la via dels salaris. Crear ocupació fonamentada en salaris 
baixos ens porta a un carreró sense sortida impedint els increments de la competivitat. En segon lloc, 
es tracta de posar en marxa una veritable política de suport a les famílies amb fi lls, que ha de tenir 
com a puntal allò que es comú a tots els Estats comunitaris com és una prestació econòmica de la 
Seguretat Social sufi cient i universal per a la seva criança. Les millors inversions que poden fer els 
governs tenen a veure amb els nens. Invertir en la infància és invertir en la prosperitat a llarg termini 
d’un país. Aquest fet ajuda a explicar, ni que sigui parcialment, les xifres rècords de pobresa infantil, 
però també de fracàs escolar, abandonament prematur del sistema educatiu i atur juvenil. Eradicar la 
pobresa infantil hauria de ser un objectiu compartit per tota la societat. En tercer lloc,  hem d’equipa-
rar la durada dels permisos obligatoris d’homes i de dones per a la cura dels fi lls a les 16 setmanes. 
Cal donar temps a les famílies joves per a tenir cura dels seus fi lls, com a condició necessària per 
estimular la natalitat. Cal promoure la coresponsabilitat dels homes en la cura dels fi lls, no només per 
a una efectiva igualtat entre els homes i les dones sinó també com a part d’una política efectiva de 
la natalitat. I fi nalment, cal un rellançament del Fons Social d’Habitatge per fer front a les necessitats 
de les famílies que avui no poden continuar fer front a les seves necessitats de vivenda. Avui dia els 
problemes en matèria de desnonaments i llançaments encara són greus i una part considerable de la 
resposta té a veure amb la necessitat d’incrementar l’habitatge social de lloguer. Aquest paquet social 
apunta idees claus que són l’eix de la nostra actuació: una recuperació econòmica que posi l’accent 
en la feina, els salaris i les inversions en favor de les famílies i la infància també de Montcada.

El PDECAT avança en l’agenda social

Joan Carles Paredes

A Montcada i Reixac comptem amb una ciutadania amb una 
gran capacitat d’organització i molt implicada en els assumptes 
del municipi. Aquestes ganes de millorar la ciutat han propiciat, 
entre d’altres coses, la creació de diferents plataformes i col-
lectius reivindicatius i comptar amb un teixit associatiu format 
per més de 200 entitats que abasten àmbits d’actuació molt diferents. Per tant, cal aprofi tar al 
màxim aquest valor que tenim per crear sinèrgies entre l’administració pública i la gent per mi-
llorar la nostra ciutat. El govern local, en aquest sentit, vol aprofi tar aquest fet per fer partíceps 
als veïns i veïnes d’una de les preses de decisió més importants per a una ciutat: l’elaboració del 
Pressupost municipal. Es tracta d’un pas més en l’impuls per incidir des de l’administració local 
en la transparència i la participació ciutadana. Volem ser un govern obert.
El pressupost participatiu serà una eina d’intervenció de la ciutadania en l’elaboració del pressupost, 
però també un mecanisme efectiu per avaluar les necessitats i la proposta de solucions consen-
suades i enfocades al bé comú. De pressupostos participatius ja fa anys que d’altres Ajuntaments 
tenen experiències. Desafortunadament no ha estat el cas de Montcada i Reixac, on fi ns ara, no hi 
ha hagut la voluntat política que la gent pugui decidir directament i de forma vinculant sobre les in-
versions necessàries a la ciutat. La idea del govern és continuar transformant l’administració opaca i 
tancada que ens vam trobar en un Ajuntament més obert, transparent i dialogant. És evident que les 
nostres veïnes i veïns s’han sentit cada cop més lluny de la vida política, entre altres motius, per no 
poder incidir directament en la gestió política del dia a dia. La participació, com hem dit de forma 
reiterada des d’ICV-EUiA, no es pot limitar a votar cada 4 anys, és importantíssim que la ciutadania 
s’il·lusioni i que formi part de les decisions polítiques de forma cada cop més directa. El camí que 
seguim com a govern busca retornar a la gent normal la confi ança en l’Ajuntament i en l’acció 
política en general, dotant-nos tots plegats d’eines de radicalitat democràtica, on la ciutadania se 
senti empoderada i, en lloc de considerar l’Ajuntament un problema, el consideri allò que realment 
ha de ser: una eina per transmetre i fer realitat la voluntat de les veïnes i veïns de Montcada.

Participació, empoderament popular

Óscar Gil

El passat 16 d’octubre assistíem a un esdeveniment solidari i 
multitudinari a favor de la  sanitat pública. Una sanitat que ha 
patit retallades i un desballestament al llarg dels últims anys 
provocant l’augment de les llistes d’espera, el tancament de 
plantes d’hospitals, la disminució del personal sanitari i retalla-
des en serveis arreu de tot l’Estat espanyol afectant considerablement la seva qualitat. A Montca-
da la situació no ha estat diferent: des de fa 5 anys les urgències nocturnes romanen tancades, 
el servei d’ambulàncies s’ha vist minvat i la base d’ambulàncies que abans estaba situada a 
Montcada s’ha deslocalitzat. Abans teníem 5 unitats per a la Mancomunitat de Ripollet, Montcada 
i Cerdanyola i avui a la ciutat només en tenim una, físicament situada a l’Ajuntament. També vivim 
les retallades del personal sanitari i continuem reclamant un servei de Ginecología per a les més 
de 17.000 dones del municipi, amb més de 400 embarassos per any. 
Volem recordar que de les 35.000 persones que vivim a la ciutat un terç de la població (unes 
12.000) pertany als col·lectius més vulnerables sanitàriament parlant (majors de 65 i menors de 
14) i els serveis de què actualment disposem són insufi cients per cobrir totes les necessitats sani-
tàries i ens obliga a haver-nos de traslladar a Barcelona per rebre aquesta atenció més específi ca.
El dia 16 vam donar un exemple de mobilització ciutadana per reclamar una millor atenció i qua-
litat ens els serveis de salut pública. Tant la Taula de la sanitat, com la FAVMIR, que porta 5 anys 
manifestant-se i lluitant per la reapertura de les urgències i el restabliment dels serveis retallats, 
com les dones de l’entitat ‘Sin teta hay paraíso’, que van recaptar 8.500 euros per contribuir a 
la investigació del càncer de mama. És injust, però al mateix temps motivador que sigui la ciuta-
dania, amb accions solidàries i reivindicatives la que hagi de fer força i reclamar al carrer que es 
deixi d’hipotecar la sanitat per qüestions económiques i/o ideológiques. Les retallades en salut 
es paguen amb vides i tothom és susceptible de patir-ne les conseqüències. És per aquest motiu 
que des de la Taula de la sanitat es farà una manifestació el proper dia 25 d’octubre a la plaça 
Sant Jaume de Barcelona (12.30 h.) per reclamar que ens retornin tots els serveis que ens han 
retallat i que poguem tenir a Montcada la sanitat pública i de qualitat que ens mereixem.

Units per la sanitat pública

Mar Sempere
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Els veïns i veïnes de Montcada patim problemes de civisme, 
de neteja, de dignifi cació de l’espai públic. Abocaments in-
controlats, defecacions de gossos que no es recullen, in-
disciplina urbanística, activitats il·legals... Totes aquestes 
actuacions perjudiquen a la ciutadania de Montcada. Qui 
embruta l’espai públic, qui és incívic està sent insolidari amb la resta de montcadencs i montca-
denques. 
A l’Ajuntament, l’organització de la que ens hem dotat democràticament per gestionar el bé 
comú, li toca vetllar per crear i mantenir un espai públic que pugui gaudir tota la ciutadania.  Per 
desgràcia, revertir aquesta situació no és fàcil. Ho hem de fer comptant amb la resta d’actors 
socials: escoles, famílies, associacions, mitjans... Cal educació i civisme, conscienciació. Calen 
actuacions de dignifi cació urbanística a tots els barris. Cal endreçar i netejar. I, també, cal sancio-
nar a una minoria incívica que és impermeable a les campanyes de conscienciació.
Malauradament, el fet d’haver tingut uns representants polítics esquitxats per la corrupció a tots 
nivells, ha creat un clima de desconfi ança en la legitimitat de l’Ajuntament per gestionar el bé 
comú. Qui actua sense civisme prima l’interès propi, el “campi qui pugui”, el “tot s’hi val”...  apro-
fi ta la manca d’autoritat ètica i moral de l’Ajuntament.
I és des de l’esquerra que hem de recuperar la consciència de que compartim un espai del qual 
hem de tenir cura perquè tothom el pugui gaudir. La igualtat d’oportunitats s’ha de garantir i fer-se 
efectiva per a tothom, doncs són els més poderosos, els més espavilats, els mancats d’escrúpols, 
els que s’aprofi ten de la permissivitat i la impunitat. I ho hem de fer des de l’esquerra, per fer-ho 
compatible amb l’ajuda als més desafavorits, també als refugiats, en una societat solidària, que no 
oblidi que la desigualtat genera injustícia i confl icte. I ho hem de fer des de l’esquerra, perquè si no,  
ens passarà com a d’altres llocs d’Europa, on no afrontar els problemes de convivència obre la porta 
a la dreta més racista i xenòfoba. Ser incívic i insolidari no pot sortir de franc. Les autoritats públiques 
hem de garantir la convivència en igualtat, recuperant l’autoritat ètica i moral dels poders públics.

Solidaritat, autoritat moral i ètica

De qualsevol manera i sense nord. Així es pot defi nir la 
inacció de l’equip de govern municipal. Sense projecte, 
sense planifi cació, sense idea de ciutat. Sense respecte al 
conjunt de la ciutadania de Montcada, que és la que mana 
i per la que hem de treballar. Res de res. 
L’any passat Ciutadans va recolzar els pressupostos municipals després d’aconseguir que s’in-
troduïssin un seguit de mesures que milloraven el vessant social i també diversos espais públics 
de la nostra ciutat. Vam creure adient estendre la mà en temes que, pel seu caire, benefi ciaven 
tots els veïns. Els fets han demostrat que l’equip de govern no és de fi ar.
A so de bombo i platerets es va parlar de pressupostos participatius en els que els montca-
dencs poguessin aportar les seves iniciatives en temes importants, apropant als veïns la presa 
directa de decisions i els ‘quids’ de com funciona l’Ajuntament. La idea és clara i és senzilla, 
però portar-ho a la pràctica és més complex i necessita d’uns intervals de temps perquè pugui 
tirar endavant amb unes mínimes garanties d’èxit, no només en l’objectiu, sinó en tot el procés 
participatiu.
Ara com ara, la ciutadania no sap ni com es realitzarà el procés, ni quan començarà, ni quan 
trigarà; ni tan sols sap quina quantitat serà la destinada a la participació directa. Ciutadans no 
donarà suport a una proposta de maquillatge a allò que considerem que ha de ser un pressu-
post participatiu real, que decideixi si més no sobre l’1% del pressupost total i amb unes fases 
del procés molt clares, amb els condicionants i requeriments ben defi nits. 
Un cop més ho diem: l’equip de govern s’ha oblidat de les seves principals obligacions: la presa 
de decisions i l’escrupolós compliment dels compromisos adquirits amb Montcada. Segueixen 
els diferents partits del govern a punt de brega, barallats entre ells i, defi nitivament , han decidit 
girar l’esquena a la ciutat de Montcada. Ciutadans no ho permetrà.

El govern ha girat l'esquena a la ciutadania

Óscar Pérez

Parece que algunos vecinos de determinados barrios de nues-
tra ciudad sienten una sensación de abandono y de degrada-
ción que desde el Partido Popular compartimos totalmente. 
De todos es conocida la situación que sufren los vecinos del 
Bosc d’en Vilaró que en los últimos tiempos han añadido al 
precario estado de sus calles y su barrio en general, la preocupación ante la posible solución 
que les ofrece el Ayuntamiento de Montcada i Reixac. Vivir sin las mínimas condiciones dignas 
y de seguridad es lo peor que puede pasar. Pero éste no es el único barrio con problemas, 
quiero hablar también de la Ribera. Hay muchas familias y comercios de este barrio que se 
sienten indefensos, con miedo y con sentimiento de abandono. La situación que viven es del 
todo insoportable: actos incívicos, violentos muchas veces, incendios provocados, reyertas, 
peleas, basura en portales y calles… generados por falta de convivencia y por falta de respeto 
a nuestras costumbres. Desde el Partido Popular hace muchos años que alertamos del peligro 
que suponía convertir el barrio de La Ribera en un gueto y eso ha llegado. Según denuncian 
muchos vecinos, la convivencia con determinados colectivos es insoportable y la respuesta 
del gobierno municipal es del todo insufi ciente y poco valiente: se limitan a pedir que la gente 
denuncie y avise de dichos actos. Hay que actuar en fi rme, con mano dura y sin complejos. 
Nosotros tenemos claro que nuestra capacidad de acogida a los recursos laborales, sociales y 
sanitarios disponibles es limitada: pensar que aquí cabe todo el mundo es del género hipócrita. 
El acomplejado discurso de la izquierda lleva a estas situaciones. Por tanto, llegados a este 
punto, exigimos tolerancia cero contra los actos que vayan contra la seguridad ciudadana, la 
convivencia cívica o la dignidad de la mujer y los niños. No podemos consentir que aquellas 
familias que llevan años viviendo en este barrio y pagando sus impuestos tengan que malvivir 
entre un grupo de personas que no respetan nada ni a nadie. En resumen, demasiados barrios 
marginales y precarios en una ciudad como Montcada en pleno siglo XXI. El Ayuntamiento 
debe trabajar para evitar el deterioro y la marginalidad de muchos vecinos de nuestra ciudad 
dejando a un lado ciertos posicionamientos políticos que se ha constatado que han fracasado.

Demasiados barrios degradados

Eva García

Si una de les principals crítiques que se li feia a l’anterior go-
vern municipal era la falta de transparència sembla que no 
hem millorat massa. Transparència no és només obrir un 
portal que la llei obliga a tenir, on anar actualitzant dades i 
més dades; transparència és denunciar que han desaparegut 
documents de l’Ajuntament (no un, ni dos, ni tres); transparència també és fer arribar a la opo-
sició tota la documentació que es demana de forma reiterada i que no s’entrega; transparència 
és fer públiques les agendes dels regidors; transparència és posar tots els mecanismes per 
impugnar, investigar i auditar el que molts creiem que és un forat negre en la història recent 
de Montcada i Reixac. S’ha de reconèixer que la voluntat és de millorar però no és sufi cient. 
Recordem encara el segon mail que li vam fer arribar a l’alcaldessa demanant que a les Juntes 
de Govern hi pogués assistir l’oposició; dit i fet. Era un primer pas, positiu i transparent, i en 
aquell moment ens va semblar que tot seria més fàcil. Avancem, i avancem tan lentament que 
és exasperant. I les culpes com sempre estan repartides: els que manen perquè no són prou 
diligents i/o no tenen prou interès, els que no manem no som prou incisius, i el gran motor del 
canvi en tots els processos que generen canvis en profunditat que és la gent organitzada, mo-
viments socials, persones a títol individual.., no estan ni estem sent capaços d’apretar l’accele-
rador que permeti iniciar una nova etapa política. Per molt que s’hagi abandonat l’ocultisme i el 
govern d’esquenes a la ciutadania, no hem estat capaços i capaces de col·locar-nos encara a 
l’altre costat de la barricada. No estem per indultar res, ni a ningú. Una de les primeres accions 
d’aquest mandat va ser requerir un seguit de documentació que era el símbol d’una època, 
una època molt fosca i plena d’abusos. A dia d’avui i en reiterades ocasions s’ha demanat 
aquesta documentació, de forma verbal i per escrit. Aquesta demanda s’ha perdut en un calaix 
de forma intencionada? No volem ser còmplices amb el nostre silenci i amb el nostre oblit. No 
era això el que havíem vingut a fer, havíem vingut a aixecar catifes i, ara per ara, no ho hem 
aconseguit. Demanem de forma pública que s’ens faci arribar aquesta documentació. Després 
de 18 mesos d’espera s’ens acaba la paciència.

Transparents com l’aigua del Besòs

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez

a
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No olvidamos
El pasado 19 de agosto hizo 80 años 
que fusilaron a Federico García Lor-
ca. Uno entre cientos de miles de 
hombres y mujeres que eliminaron 
por su ideología u otros motivos más 
oscuros en la Guerra Civil española. 
Sobraban los de ideología diferente, 
condición sexual diferente, los que 
tenían y entendían la cultura diferen-
te y, sobre todo, los que defendían 
la libertad de expresión y la defensa 
de los derechos colectivos. Que no 
se nos olvide este episodio negro 
de la historia reciente, en el que al-
gunos pensaron que una Guerra Civil 
y una posterior dictadura era lo que 
se necesitábamos como pueblo, en 
lugar de una democracia y una repú-
blica. Hoy en día, pasados 80 años, 
algunos nos dicen sin ningún pudor 
que la ley de “memoria histórica” no 
es necesaria y para qué dotarla de 
presupuesto, si “algunos solo se acu-
erdan de sus antepasados y quieren 
desenterrarlos de las cunetas cuando 
se han enterado que hay subvencio-
nes”. ¡Qué desfachatez!, por no lla-
marlo de otra manera.  
En mi familia, como en la de otras 
muchas, también hay fusilados. Con-
cretamente mi abuela por parte ma-
terna, a la que se llevaron y mataron 
cuando mi madre tenía 2 años. Como 
la mayoría, nunca supo en qué fosa 
o cuneta la metieron y siempre vivió 
con esa duda. Por supuesto, le hu-
biera gustado saber dónde y haber-
la podido enterrar dignamente. A mi 
abuela también la fusilaron el 19 de 
agosto de 1936, se la llevaron de Ci-
juela, un pueblo de la vega de Grana-
da vecino de Fuente Vaqueros donde 
nació el poeta Lorca. Esos días los 
salvadores de la patria hicieron estra-

gos por esas tierras. Pues que sepan 
los salvadores de la patria de hoy en 
día que nunca olvidaremos a nues-
tros antepasados, sean ilustres o no. 
Un recuerdo para todas las victimas 
de ese Holocausto llamado “Guerra 
Civil española”. 

Juan Carlos Ruiz Capilla
Can Sant Joan

Espacios para perros
En los últimos dos meses he teni-
do la desgracia de perder a mis dos 
perros, un caniche de 2 años y una 
collie miniatura de 8 meses. Fueron 
envenenados durante un paseo por 
Mas Duran y sé que no es el único 
caso, ha habido más muertes por 
envenenamiento en otros parques de 
Montcada. No puedo entender como 
puede haber personas tan crueles y 
con tantas ganas de hacer daño.
Después de esta dolorosa experiencia 
me han regalado otro perro y no me 
atrevo a dejarlo en el suelo cuando lo 
saco a pasear del pánico que me da 
la posibilidad de que también me lo 
maten. Por ello quisiera que el Ayun-
tamiento se planteara la posibilidad 
de prohibir que se ponga veneno en 
lugares públicos y también de crear 
espacios donde los perros pudieran 
correr sin peligro ni molestar a nadie. 
Hay muchos solares vacíos en el pue-
blo que se podrían aprovechar para 
que los animales disfrutaran y no tu-
vieran que ir siempre atados. En otros 
municipios ya existen y funcionan 
muy bien.   

Nuri Sierra
Mas Rampinyo

Aclariment de l’ANC a C’s
Des de fa bastants anys, Catalunya 
pateix un dèfi cit d’inversió en les in-

fraestructures del país. El dèfi cit és 
especialment greu pel que fa a carrete-
res i ferrocarrils i, com a conseqüència, 
aquesta falta d’inversions està frenant i 
frenarà el creixement a Catalunya. 
A més a més, a Montcada i Reixac en 
particular, patim les nombroses vícti-
mes causades pel no soterrament de 
les vies del tren. Estem cansats dels 
reiterats incompliments per part d’un 
Estat que ens menysprea i mentres-
tant seguim patint cada dia els en-
darreriments i la manca de trens. Per 
aquest motiu l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) va escollir el nostre 
poble per fer notori aquest dèfi cit i 
reivindicar unes infraestructures jus-
tes per a tot Catalunya. L’Assemblea 
Local va fer extensiva la seva invitació 
a totes les entitats i partits del munici-
pi, un acte que va rebre el suport de 
l’Ajuntament.  
A nosaltres ens importen les Rodalies, 
ens importa el servei públic a Catalu-
nya i, sobretot, ens importa el nostre 
poble. Per això, continuem i continu-
arem treballant i fent actes pels ideals 
que tenim de forma lliure i democràti-
ca. Treballarem per fer la nova repúbli-
ca que ens cal i també per millorar el 
servei ferroviari.

ANC
Montcada i Reixac

Evitemos un accidente
En Mas Duran, en las confl uencias de 
las calles Camí Antic de Sant Cugat, 
con Consell de Cent, hay una señal 
de prohibido estacionar. Dicha señal 
no es respetada por algunos vecinos 
de la zona y se trata de un giro un 
poco peliagudo para vehículos de 
cierto tamaño, como es mi caso. Con-
tacté vía email con la Policía Local 
con el ruego de que se solucionara 

lo antes posible. La respuesta del 
Inspector Jefe fue que pasaba nota 
a las patrullas para que tomaran las 
medidas oportunas. Después de ese 
email, vi pasar 3 patrullas en 3 días 
diferentes y las medidas que tomaron 
fue hacer caso omiso del coche mal 
estacionado y pasar de largo.
Volví a enviar otro correo indicando 
esto mismo y en este caso me deriva-
ron a un agente de proximidad de la 
zona que se limitó a solicitarme una 
entrevista y/o conversación telefónica 
conmigo, aunque todavía ignoro por-
qué, ya que la solución la ha de poner 
la Policía Local, entiendo yo.
Al fi nal decidí no insistir ya que ar-
gumentaron que el giro no presenta-
ba problemas al haber unos 6 m. de 
distancia en la parte más estrecha. 
He visto autocares despistados que 
buscan el Sercotel, intentando hacer 
el giro en esa esquina y no han po-
dido por haber 2 coches. Yo mismo 
he tenido problemas con mi vehículo 
ya que es bastante voluminoso y la 
solución es algo tan sencillo como 
pintar una banda amarilla en la acera 
y la calzada para que estos vecinos 
desistan de dejar ahí sus vehículos. 
A mí también me gustaría aparcar en 
la puerta de mi casa, pero tengo que 
dar las vueltas que toquen para dejar 
mi vehículo bien aparcado.
Me temo que, como siempre ocurre 
en este país, no pondremos solución 
hasta que ocurra un accidente.

José Luis García
Mas Duran

Fe d’errates
A l’anterior número de La Veu vam 
publicar el calendari de farmàcies 
corresponent a un mes anterior. Pre-
guem disculpes.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Rosa esperança

La propera edició de 
‘La Veu’, el 4 de novembre

Prop d’un miler de persones va 
participar el 16 d’octubre a la 
primera edició de la Pink Run 
MiR, una cursa solidària, or-
ganitzada per les entitats ‘Sin 
teta hay paraíso’ i la Joventut 
Atlètica Montcdada en col-
laboració amb l’Ajuntament 
amb l’objectiu de recaptar fons 
per a la investigació del càn-
cer de mama. La resposta de 
la ciutadania va ser exemplar. 
Els organitzadors van recollir 
8.500 euros –entre donatius 
i inscripcions a la cursa– que 
es van lliurar a l’Institut d’On-
cologia de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron per contribuir en la 
investigació de la malaltia, tan 
important per millorar els trac-
taments i salvar més vides.
La jornada, que es va desen-
volupar en un ambient festiu, 
va ser un dia d’esperança i 
solidaritat amb les dones afec-
tades i les seves famílies, una 
mostra de suport en la cursa 
més important de la seva vida. 
Però, la Pink Run MiR també 
va ser, gràcies a la Favmir i a 
la Taula per la salut, un clam 
contra les retallades en la sa-
nitat pública i la investigació 
de nous avenços científi cs, 
destacant la gran implicació i 
dedicació del personal mèdic 
malgrat la reducció dels recur-
sos econòmics. Un clam que 
el 25 d’octubre es traslladarà 
a la Generalitat. 
Felicitem les entitats organit-
zadores i, en especial, ‘Sin 
teta hay paraíso’ pel seu au-
port incondicional a les dones 
afectades per la malaltia per 
tal que no se sentin soles i tor-
nin a somriure.
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El muntatge ‘Okapi’, del taller de 
l’Aula de Teatre, obrirà el 21 d’oc-
tubre (22h, Kursaal) la 10a edició 
de Montcada a Escena, que fi ns a 
principi del 2017 portarà als espais 
escènics de la ciutat nou especta-
cles dels grups locals de teatre. 
El cicle, coordinat per la Regido-
ria de Cultura i Patrimoni, es va 
presentar ofi cialment el dia 16, en 
una gala celebrada al Teatre Mu-
nicipal en què cada companyia va 
representar un fragment del seu 
muntatge. Set del nou espectacles 
programats són estrenes. 

Programa. Els Titelles tancaran la 
gira ‘Radio La Tita, los 40 Friki-
taun’, el 5 de novembre al Teatre 
Municipal. Torna El Trapecio 
amb ‘Descanciones de amor’, el 20 
de novembre a l’Auditori Munici-
pal. La proposta del grup Tea345 
és ‘Mareig’, el 26 de novembre, al 
Teatre Municipal, estrenada a la 
Festa Major de Mas Rampinyo. 
Teatroia’t porta ‘Imprevist’, el 2 de 
desembre a l’Auditori Municipal; 
‘Between us’ és el muntatge del 

Grup de Teatre La Salle Montca-
da per a aquesta edició, l’11 de 
desembre, al Kursaal. Per acabar 
l’any, l’Aula de Teatre presentarà 
‘Mmm...La Revista!!!’ al Teatre 
Municipal, en dues funcions, els 
dies 16 i 17 de desembre. El grup 
de teatre Sayuc estrenarà ‘Golpe 
divino’ el 15 de gener i Dèria Te-
atre, ‘La paz perpetua’, que encara 
no té data.

Premis Dalmau. A la segona part 
de la gala,  presentada per Di-
vinas, es van lliurar els Premis 
Dalmau 2016. M. Teresa Martí-
nez (Barcelona, 1943) va resultar 
premiada pel seu paper en la recu-
peració del teatre a l’Abi als anys 
setanta. Martínez va recordar les 
persones que la van acompanyar 
en l’aventura de crear el Grup Ar-
turo Calvo. “No teníem  recursos, 
ho portàvem tot de casa, però 
gràcies a la col·laboració de tot-
hom ho vam tirar endavant”, 
va afi rmar. L’altre premi Dalmau 
va recaure en el director i progra-
mador de teatre de la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, Climent 
Sensada, impulsor de la mostra 
ara fa 10 anys. Aquest guardó es 
va desvetllar durant la gala ja que, 
ofi cialment, estava destinat a totes 
les companyies de teatre locals, 
les quals van acordar, de manera 
secreta, lliurar-li a Sensada “per 

la seva sensibilitat cultural, in-
fi nita tendresa i inesgotable 
energia amb els grups que han 
volgut treballar per la cultura i 
el teatre” –en paraules dels grups.  
Aclaparat per l’emoció, Sensada 
va manifestar sentir-se “molt feliç 
amb el teatre i, sobretot, per ha-
ver trobat tota aquesta gent que 
em segueix i em fa cas”, en refe-
rència a les persones de Montcada 
vinculades a l’activitat teatral.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va qualifi car de  
“privilegi” comptar amb Climent 
com com a professional del teatre 
i va agrair les companyies locals 
la seva dedicació, “ja que són les 
que donen vida a la mostra”, va 
dir. La regidora de Cultura i Pa-
trimoni, Mónica Martínez (ICV-
EUiA), va desitjar llarga vida al 
cicle teatral “perquè quan un 
projecte perdura és fruit de la 
constància, la il·lusió, la disci-
plina i el bon enteniment entre 
les persones”.

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Pla d’en Coll

Montcada a Escena 
proposa nou muntatges 
teatrals aquesta tardor
Els grups locals fan un reconeixement a Climent Sensada 
com a impulsor de la mostra, en el seu desè aniversari

TEATRE

PÀG. 16

BIENNAL DE FOTOGRAFIA 2016
José Lara Cordobés guanya el certamen 
de l’Afotmir amb l’obra ‘Visiones II’

Maria Teresa Martínez 
rep un premi Dalmau 
per recuperar el teatre 
de l’Abi als setanta
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Climent Sensada, molt emocionat, envoltat de representants dels grups de teatre locals que van decidir transferir-li el premi per la seva tasca

M.Teresa Fernández mostra el Premi Dalmau, acompanyada de Laura Campos i Mónica Martínez

Alumnes de l’escola Cuidart Teatre van fer un recorregut pels 10 anys de la mostra teatral
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El fotògraf José Lara Cordobés 
(Còrdova, 1950) ha guanyat la 
X Biennal de Fotografi a Ciutat 
de Montcada i Reixac amb una 
imatge en blanc i negre titula-
da ‘Visiones II’, que forma part 
d’una sèrie de trenta instantànies  
realitzades al Museu Nacio nal 
Centre d’Art Reina Sofi a de Ma-
drid i caracteritzades per una at-
mosfera irreal que l’autor acon-
segueix mitjançant un delicat 
procés de tractament fotogràfi c. 
“M’interessa l’efecte de la llum 
i la recerca d’un punt d’interès 
que, en el cas de la fotografi a 
premiada, és un nen que pas-
sejava per una de les sales del 
museu, transformada en un 
espai oníric i difús”, ha expli-
cat l’autor, que no va poder es-
tar present a l’acte de lliurament 
de premis fet el 3 d’octubre a la 
Casa de la Vila.

Trajectòria. Nét del fotògraf Beni-
to Cordobés, de Castro del Río, 
Lara va iniciar-se en la fotografi a 

de la mà del desaparegut Anto-
nio Luís Pintor. Va continuar 
la seva formació a l’Associació 
d’Artistes Plàstics i a l’Escola 
d’Arts i Ofi cis de Mateo Inurria, 
de Còrdova. És soci fundador 
de l’Associació de Fotografi a de 
Còrdova (Afoco) i té una llarga 
trajectòria de premis nacionals i 
internacionals. 

Altres guardons. El segon premi 
va ser per a Die go Pedra, de 
Cornellà de Llobregat –gua-
nyador de l’anterior edició–, 
amb ‘Triste destino’, i el tercer, 
per a Miguel Cabezas, d’Irun 
(Guipúscoa), amb ‘Skater in the 
tunnel’. Els guardons locals van 
recaure en Òscar Barcons, Cris-
tina Serra i Manuel Gallart. Les 
obres fi nalistes romandran ex-
posades a la Casa de la Vila fi ns 
al 29 d’octubre. El certamen el 
convoca l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir) 
amb el suport de l’Ajuntament i 
els premis estan dotats amb 700 
euros el primer, 500 el segon, 

300 el tercer i 100 cadascun, els 
locals. El jurat, format per repre-
sentants dels clubs de fotografi a 
de Ripollet, Gelida i Berga, va 
escollir els guanyadors i fi na-
listes entre 119 participants que 
van presentar 470 obres. El presi-
dent de l’Afotmir, Cosme Oriol, 
va destacar l’augment de la parti-
cipació en aquesta desena edició, 
que atribueix al fet que el con-
curs “és cada vegada més cone-
gut i al sistema de puntuació 
que la Confederació Espanyo-
la de Fotografi a atorga a les 
25 fotos fi nalistes”. I també va 
anunciar  que, en breu, s’establirà 
un conveni de col·laboració amb 
l’entitat Fotoclub de Perpinyà i 
amb l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Berga.  
L’alcaldessa Laura Campos i la 
regidora de Cultura i Patrimo-
ni, Mónica Martínez (ambdues 
d’ICV-EUiA), van elogiar l’Afot-
mir “per ser un referent a nivell 
estatal i europeu que enriqueix 
la vida cultural del municipi” 
–en paraules de Campos. 

Laura Grau | Montcada

José Lara Cordobés crea escenes 
de somni a partir de la realitat
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L’escriptora Alícia Gili –respon-
sable dels clubs de lectura de 
les biblioteques– va presentar la 
seva tercera novel·la ‘El camino 
de los ancestros’ (Edicions Secc, 
2016) el 18 d’octubre a la Biblio-
teca Elisenda. El llibre, escrit a 
dues mans amb el debutant Car-
los Castro, aborda temes com la 
identitat i la violència cultural i 
de gènere a partir de la història 
de tres civilitzacions, una de les 
quals conserva la capacitat de 

fer màgia. El desig d’apoderar-se 
d’aquest do serà motiu de lluites 
i conspiracions per part de les al-
tres cultures. Gili va trencar una 
llança a favor del gènere fantàs-
tic, que encara és percebut com a 
lectura per al públic juvenil. “La 
fantasia és només el context 
que usa l’autor per parlar de 
temes universals”, va explicar 
l’escriptora, que també és medie-
valista i especialista en història 
de l’Àfrica i ha guanyat diversos 
premis literaris.

Laura Grau | Pla d’en Coll

Alícia Gili, parlant del llibre, acompanyada de la directora de la Biblioteca Elisenda, Marta Eiriz
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Alícia Gili presenta ‘El 
camino de los ancestros’
La seva tercera novel·la s’inclou dintre del gènere fantàstic

BIENNAL DE FOTOGRAFIA

‘Visiones II’ és el títol de l’obra millor valorada pel jurat de la Biennal de Fotografi a 2016

‘Visiones II’ i la resta d’obres premiades i fi nalistes s’exposen a la Casa de la Vila

Henares, Campos, Juan M.Gago en representació de Serra, Barcons, Gallart, Martínez i Oriol

La Fundació Cultural Montcada 
s’ha sumat als actes de comme-
moració dels 700 anys del nai-
xement de Ramon Llull (Palma 
de Mallorca, 1232 - Tuníssia 
1316) amb l’organització d’una 
xerrada a càrrec de l’escriptor 
i fi lòleg Lluís Calderer, que va 
tenir lloc a la seu de l’entitat el 
19 d’octubre. Fill d’una família 
de comerciants que va contri-
buir a fi nançar la conquesta de 
Mallorca per part de Jaume I, 
Llull va viure una vida dissipada 
fi ns als 32 anys d’edat, quan va 
tenir una revel·lació divina i va 
decidir consagrar la seva vida a 
demostrar l’existència del Déu 
cristià buscant arguments de pes 
per convèncer els infi dels que es 
tractava de la religió verdadera. 

Diàleg intercutural. Calderer va 
destacar l’aposta de Llull “per 
l’amor al proïsme i la recerca 
de l’entesa entre els pobles, en 
una època de predomini de la 
violència”. El seu objectiu era 
trobar un mètode cien tífi c que 

fos aplicable a totes les discipli-
nes. Viatger incansable i autor 
prolífi c, va escriure 275 obres, 
una quantitat ingent per a l’èpo-
ca que també s’explica per la 
seva longevitat –va morir amb 
84 anys. A l’obra ‘Llibre de con-
templació en Déu’, que va escriu-
re amb només 40 anys, es troba 
desenvolupat tot el seu pensa-
ment fi losòfi c. 
La majoria de llibres i opuscles 
els va escriure en llatí, però tam-
bé en àrab i en català. En aquest 

sentit, “és el primer europeu 
que escriu sobre fi losofi a i cièn-
cia en una llengua romànica”, 
va remarcar Calderer, qui tam-
bé es va referir a la modernitat 
de Llull en l’àmbit literari. La 
seva obra ‘Llibre d’Evast e Blan-
querna’ es considera la primera 
novel·la de formació que s’escriu 
a Europa, amb una vocació en-
ciclopèdica. “Sens dubte, estem 
davant de la fi gura més uni-
versal de la cultura catalana”, 
va concloure Calderer.  

Laura Grau | Montcada

Lluís Calderer: ‘Llull és la fi gura més 
universal de la cultura catalana’
L’escriptor repassa la vida i l’obra de l’erudit, que va apostar pel diàleg entre cultures
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L’escriptor, fi lòleg i professor de fi losofi a i lletres, Lluís Calderer, va repassar l’obra de Llull

FUNDACIÓ CULTURAL
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L’Auditori Municipal acollirà 
fi ns al 13 de novembre una ex-
posició de pintura de Pedro Ru-
bio (Montcada i Reixac, 1950), 
amic personal i alumne de l’ar-
tista Joan Capella (Montcada i 
Reixac, 1927-2005). Rubio reco-
neix la infl uència de l’estil Cape-
lla a les seves obres “perquè la 
seva forma de pintar sempre 
ha estat un referent per a mi”, 
va dir durant la inauguració feta 
el 18 d’octubre, amb la presència 
de la regidora de Cultura i Pa-
trimoni, Mónica Martínez (ICV-
EUiA).  

Estil propi. L’autor, que viu des 
de fa anys a Ripollet, també ex-
posa algunes de les seves obres 
més recents “on intento trobar 
el meu propi camí creatiu, sen-
se renunciar a les ensenyances 
de Capella sobre la llum i el 
color”, va afegir. Rubio ha gua-
nyat premis a concursos de dife-
rents poblacions i ha exposat en 
diverses galeries d’art.

Laura Grau | Redacció

El pintor montcadenc Pedro Rubio 
exposa paisatges i natures mortes
Alumne de l’Escola Capella, la infl uència de l’artista és molt present en la seva obra
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Pedro Rubio, davant d’una de les obres que integren l’exposició que acull l’Auditori Municipal

PINTURAEl guitarrista 
Anders Clemens 
farà un concert 
a l’Auditori

Nova edició del 
passatge del 
terror al Centre 
Cívic Can Cuiàs 
Els dies 5 i 6 de novembre el Cen-
tre Cívic de Can Cuiàs es conver-
tirà en un centre comercial  i un 
cinema multisales en una nova 
edició del passatge del terror que 
organitzen el Col·lectiu de Joves 
C4, amb el suport de la Regido-
ria d’Infància i Joventut. Amb el 
títol ‘Evil’s Release’, els visitants 
hauran de fer front a ensurts, 
efectes especials i personatges 
terrorífi cs inspirats en els fi lms 
del gènere. Es faran dos passis: 
de 17.30 a 18.30h per als infants 
fi ns a 6 anys acompanyats per un 
adult; i de 18.30 a 23h per a la 
resta d’edats –hi haurà mitja hora 
de descans de 20.30 a 21h | LG

Personatge del Passatge del terror del 2014 
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El guitarrista noruec Anders 
Clemens actuarà a l’Audito-
ri Municipal el 23 d’octubre 
(19h) en el marc del programa 
ofi cial del Certamen Llobet 
de Barcelona, festival amb el 
qual l’Ajuntament col·labora 
des del 2008. Clemens ha estat 
el primer escandinau que ha 
guanyat el prestigiós concurs 
internacional Andrés Segovia. 
En els últims anys s’ha dedicat 
a recuperar la fi gura del  músic 
català Ferran Sor, conegut com 
‘el Beethoven de la guitarra’, i ha 
enregistrat quatre cedès com a 
solista. Els entesos destaquen la 
seva expressivitat i la recerca de 
nous timbres. L’entrada anticipa-
da cos ta 6 euros i a taquilla, 8 | LG

El músic noruec Anders Clemens
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IV APLEC SARDANISTA
La nova ubicació al Reixac atrau més assistents

PATRIMONI
La Casa de les Aigües, al 48 H Open House Bcn
El recinte modernista s’ha inclòs per primera vegada al festival d’arqui-
tectura 48 H Open House Barcelona. El Museu Municipal coordinarà 
la visita que es fa el 23 d’octubre (10h) i que inclou una ruta en bici-
cleta fi ns a Sant Adrià del Besòs. La Casa de les Aigües també s’ha 
incorporat com un dels destins de les rutes sorpresa de la Setmana de 
Turisme Industrial de Catalunya i en una ‘Fam Trip’ o viatge de cortesia 
que el Consorci de Turisme del Vallès ofereix als agents turístics | LG 
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Al voltant de 250 persones van assistir a la 4a edició de l’Aplec 
Sardanista que va organitzar l’Ajuntament l’1 d’octubre amb la col-
laboració de l’Agrupació Sardanista de Terra Nostra. Segons els 
organitzadors, el canvi d’ubicació va afavorir l’increment d’assis-
tents en tractar-se d’un lloc més cèntric que el parc de les Aigües, 
escenari habitual de l’activitat. Les cobles Lluïsos de Taradell i Jo-
venívola de Sabadell van amenitzar la ballada | LG

“Estem satisfets de com va 
anar, però ara el nostre repte 
serà implicar més entitats per 
incrementar el nombre d’acti-
vitats de cara a la propera edi-
ció”. Aquesta és la valoració que 
va fer Laura Terol, de la comissió 
organitzadora de la I Jornada de 
Cultura Popular, que va tenir 
lloc els dies 8 i 9 d’octubre. El pri-
mer dia el camí de la Font Freda 
va acollir una trobada de Bestia ri 
de les colles de diables de Mollet, 
Poble Sec, Ripollet, Sant Pere 
de Ribes i Montcada (Can Sant 
Joan), que van protagonitzar un 
espectacular correfoc fi ns a la 
plaça de l’Església. Prèviament, 
els Gegants de Montcada van fer 
una cercavila seguint el mateix 
recorregut.

Organització. La coincidència 
amb la Fira de l’Aigua i del Co-
merç va crear alguns problemes 
organitzatius. “Intentarem que 
la propera edició no coincidei-
xi amb cap acte i, si passa, que 
sigui compatible amb el nos-
tre”, va remarcar Terol. El dia 9, 
va ser el torn dels Castellers, que 
van celebrar la II Dia da a la pla-
ça, amb les colles de Badalona i 
Santa Cristina. Els teules van de-
mostrar que continuen millorant 
dia a dia, aconseguint per primer 
cop els dos castells de la gamma 
alta de sis a la plaça de l’Església.

Laura Grau | Redacció

Foc, gegants i castells es donen cita 
a la I Jornada de Cultura Popular
L’organització vol implicar més entitats del municipi a l’edició de l’any vinent
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Amb l’ajuda dels castellers de Badalona i Santa Cristina, els teules van aixecar un elegant 4d6

TRADICIONS

Amb motiu de la Festa del Soci, La Unió de Mas Rampinyo acollirà el 
22 d’octubre l’obra de teatre ‘Els condemnats’, tragèdia en dos actes 
de Baltasar Porcel que representarà el grup barceloní Dinàmics Teatre 
(18.30h) El seu director, el montcadenc Francesc Altadill, ha cregut 
oportú portar l’obra a La Unió trenta anys després que fos representa-
da pel grup L’Esclat de l’entitat sota la direcció de Sebastià Camprubí. 
El programa festiu va començar el 14 d’octubre amb un tast de cer-
veses artesanals. El dia 15, es va celebrar el tradicional esmorzar in-
tergeneracional a la sala gran, que també va acollir l’espectacle ‘Bufar 
i fer ampolles’, del grup Pentinat El Gat, i un dinar de germanor | LG

Un dels moments de l’espectacular correfoc en què van participar cinc colles amb les bèsties

FESTA DEL SOCI DE LA UNIÓ
El grup Dinàmics representarà ‘Els condemnats’
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Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

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

laveu.cat/agenda

21 l divendres
Teatre. ‘Okapi’, del Taller de l’Aula de 
Teatre (Montcada a Escena). Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 5 euros.

22 l dissabte
Espectacle. De varietats amb la compa-
nyia Xevi i Ulises (acte inclós en la ce-
lebració del Dia de la Gent Gran). Hora: 
17.30h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 2 
euros.

Teatre. ‘Els condemnats’, del grup Dinà-
mics Teatre Barcelona. Hora: 18.30h. 
Lloc: La Unió de Mas Rampinyo. Preu: 
4 euros per als socis i 5 per a la resta 
de públic.

23 l diumenge
Fira. De l’automòbil i de vehicles clàs-
sics. Hora: De 9 a 19h. Lloc: Camí de 
la Font Freda. Organitza: Regidoria de 
Promoció i Ocupació de l’Ajuntament.

Patrimoni. Visites guiades a la Casa 
de les Aigües. Hora: 10h i 12h. Orga-
nitza: Museu Municipal (dintre del fes-
tival d’arquitectura 48H Open House 
Barcelona).

Visita. ‘El Modernisme perdut’. Hora: 

11h. Lloc: Pg de Gràcia, 1. Organitza: 

Fundació Cultural Montcada.

Teatre familiar. ‘Plors de cocodril’, de 

la companyia La Pera Llimonera. Hora: 

12h. Lloc: Kursaal.

Música. Concert de guitarra amb An-

ders Clements. Hora: 19h. Lloc: Auditori 

Municipal.

25 l dimarts
Taller. ‘La castanyada’ (per a infants de 

3 a 12 anys). Hora: 18h.  Lloc: Bibliote-

ca Elisenda de Montcada.  

26 l dimecres
Plenari. Pla Educatiu d’Entorn. Hora: 

17.30h. Lloc: Vestíbul Teatre Municipal. 

Organitza: Ajuntament de Montcada i 

Reixac.

27 l dijous
Taller. De galetes, mural de tardor i màs-

cares. Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cívic 

La Ribera.

28 l divendres
Hora del Conte. ‘La carpa dels contes’, 
a càrrec de la Companyia Patawa. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Presentació. ‘Maternidades Subversi-
vas’, de Maria Llopis. Hora: 19h. Lloc: 
Casa de la Vila.

Recital poètic. ‘M’exalta el nou i m’ena-
mora el vell’, de Teatre Essela (dintre 
de la Setmana de Turisme Industrial). 
Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

29 l dissabte
Cinema. ‘Un doctor en la campiña’, de 
Thomas Lilti. Hora: 18 i 22h. Lloc: Audi-
tori Municipal. Preu: 4 euros.

3 l dijous
Presentació. Programa de Prescripció 
Social i Salut. Hora: 19h. Lloc: Sala Ins-
titucional de la Casa de la Vila. 

5 l dissabte
Teatre. ‘Radio La Tita, los 40 Frikitaun’, del 
grup Els Titelles. Hora: 22h. Lloc: Teatre 
Municipal. Preu: 5 euros.

EXPOSICIÓ
BIENNAL DE 
FOTOGRAFIA
CIUTAT DE MONTCADA

Fins al 29 d’octubre

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

21 22 23

28 29 3025 26 2724
El Punt Recasens RecasensC.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

J.Relat

Rivas Duran J.VilaJ.Relat

2 43

Rivas Rivas

5 6

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

31 1
C.Pardo M.Guix M.Guix

sala 
principal

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

22 D’OCTUBRE, 17.30H
TEATRE MUNICIPAL

ESPECTACLE DE VARIETATS
Companyia Xevi i Ulises

PINTURA
PEDRO RUBIO
Fins al 13 de novembre

TEATRE
OKAPI 
Taller Aula de Teatre
21 d’octubre, 22h

Agenda

octubre/novembre

CINEMA
UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA
Thomas Lilti
29  d’octubre, 18 I 22h
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TEATRE FAMILIAR
PLORS DE COCODRIL 
Cia. La Pera Llimonera
23 d’octubre, 12h
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PRESENTACIÓ
L’AE Can Cuiàs consolida el seu 
projecte amb un total de quatre 
seccions

FUTBOL

La pluja que va caure el 12 d’octu-
bre a la tarda va provocar que, per 
un dia, el pavelló Miquel Poblet es 
convertís en la llar de l’Escola de 
Futbol Montcada durant la presen-
tació de tots els seus equips per a 
la temporada 2016-2017. L’acte va 
comptar amb la col·laboració de 
membres l’escola de ball Eva Nie-
to, que van oferir quatre números 
musicals abans de l’inici de la pre-
sentació, que va obrir el conjunt 
sènior de l’UD Santa María, que 
juga a Tercera Catalana i que està 
vinculat al club vermell. 

Vintena d’equips. Els familiars que 
omplien la tribuna principal del 
pavelló Miquel Poblet van anar 
aplaudint, un per un a mesura que 
anaven entrant a la pista, als gaire-
bé 350 jugadors que formen part 
de l’EF Montcada, que ha pogut 
confeccionar un total de 21 equips 
de futbol: a la categoria femenina, 
un sènior i un cadet-infantil, que és 
de nova creació; i a la masculina, 
un sènior de veterans, dos juvenils, 
dos cadets, tres infantils, quatre 
alevins, quatre benjamins, tres pre-
benjamins i un debutant, així com 
els més petits de l’escola (patufets). 
L’entitat que presideix Antoni Sán-
chez també reafi rma la seva apos-
ta per al futbol sala i manté tres 
equips que ja tenia la temporada 
passada: un sènior, un juvenil i un 
infantil.

L’acte de presentació va comptar 
amb la presència d’una delega-
ció de l’Ajuntament formada per 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA-E), i el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), així 
com un representat del principal 
patrocinador del club, Lafarge. En 
el seu discurs, el president de l’en-
titat va demanar un aplaudiment 
recíproc entre jugadors i familiars
i es va felicitar pels 11 anys de 
funcionament de l’EF Montca-
da. Sánchez va fer referència a 
la possible fusió amb el planter 
del CD Montcada, expressant el 
seu “convenciment que Mont-
cada podrà tornar a gaudir 
d’un futbol base unifi cat”. 
Per la seva part, l’alcaldessa,
qui va demanar disculpes pels 
problemes de megafonia que van 
difi cultar la comprensió dels par-
laments, va desitjar sort als juga-
dors per a la nova temporada i va 
agrair la seva tasca i la dels seus 
familiars perquè, entre tots, “esteu 
fent que l’esport sigui un pilar i 
un referent del municipi, poten-
ciant-lo i donant-li valor”.

Final lluminós. L’acte va fi nalitzar 
amb una fotografi a de família de 
tots els jugadors, entrenadors i 
membres de la junta directiva de 
l’EF Montcada i un espectacle 
de llum gràcies al repartiment 
de centenars de pulseres de color 
vermell i groc.  

El club vermell va presentar el 12 d’octubre al pavelló Miquel Poblet la vintena d’equips que ha creat per a aquesta temporada

L’EF Montcada exhibeix la seva força i fa una 
crida a la unifi cació del futbol formatiu local
Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Els diferents jugadors de futbol i futbol sala que formen part de l’EF Montcada van omplir de color vermell la pista del pavelló Miquel Poblet
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L’equip d’Antonio Moya va guan-
yar el 16 d’octubre el seu primer 
partit a casa contra el Soses Feme-
ní (1-0) gràcies a un gol de Sandra 
de la Cruz al minut 78. Les ‘reds’, 
que una setmana abans havien 
golejat al camp del CE Sabadell B 
(0-4), encadenen per primera ve-
gada dues victòries seguides i pu-
gen, amb 9 punts, al sisè lloc del 
grup 2n de Primera Catalana | RJ

> Dues victòries 
seguides per al femení
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L’AE Can Cuiàs es va presentar el 
2 d’octubre davant la seva afi ció 
en el que va ser el tret de sortida 
per a la temporada 2016-2017. El 
club de Can Cuiàs compta amb 
quatre seccions –patinatge, futbol 
sala, excursionisme i petanca– 
amb un total de 370 esportistes 
i, segons el seu president, Jorge 
Fernández, viu “una fase de 
consolidació de la seva actual
estructura esportiva amb di-
ferents projectes”. La secció 
més nombrosa és el Roller Can 
Cuiàs, formada per 190 socis i 
que es planteja com a objectius 
continuar impulsant el patinatge 
amb les activitats extraescolars 
que realitza, mitjançant el grup 
Montcadaroda, a quatre escoles 
del municipi i a altres sis de lo-
calitats veïnes, així com mantenir 
els bons resultats dels seus equips 
de patinatge de velocitat de cate-
goria sènior i infantil, tant a nivell 

popular com federat. Segons Fer-
nández, un dels reptes d’aquesta 
secció és continuar treballant per 
“intentar solucionar la manca 
d’un espai adequat per practi-
car el patinatge al municipi”.  

Futbol Sala. L’AE Can Cuiàs ha 
fet canvis en aquesta secció i 
Juanma Díaz és el seu nou res-
ponsable. En total, hi ha una sei-

xantena de jugadors distribuïts
en tres equips: un sènior i un 
aleví federats i un prebenjamí 
escolar, així com un grup d’en-
trenament que formarà part de 
l’escola. El nou projecte pretén 
prioritzar la qualitat abans que 
la quantitat  i només ha creat un 
sènior masculí dels dos que tenia 
la temporada passada, perdent 
també el femení. 

La secció de petanca està for-
mada per 20 socis federats
i el Centre Excursionista de Can 
Cuiàs (CECC) compta amb 100 
membres. Aquesta secció que 
capitaneja Sergio Ligero té com 
a novetat la creació d’un grup 
d’escalada. L’acte de presentació 
va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC). 

Rafa Jiménez | Redacció

PRESENTACIÓ

L’AE Can Cuiàs consolida la seva 
estructura i dissenya nous projectes
L’entitat mou 370 esportistes distribuïts en quatre seccions: patinatge, futbol sala, excursionisme i petanca

Els representants de les diferents seccions que formen part de l’AE Can Cuiàs es van fer una fotografi a de família a la pista municipal del barri

L’AE Can Cuiàs no ha guanyat 
encara cap partit després de la 
disputa de dues jornades al grup 
6è de 3a Catalana. El conjunt 
que entrena Matías Ruiz s’ha 
creat arran de la fusió dels dos 
sèniors masculins que l’entitat 
tenia la temporada passada i, de 
moment, ha perdut contra el CFS 
Matadepera (2-4) i el CFS Vilo-
mara (4-1). “Hem confeccionat
una plantilla que té potencial, 
però el primer que hem d’acon-
seguir és que els jugadors, que 
provenen de dos equips dife-
rents, es complementin a la 
pista”, ha dit Ruiz | RJ

El sènior 
comença  
la lliga amb 
dues derrotes
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L’AE Can Cuiàs encara no ha pogut puntuar
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L’EF Montcada i l’FS Montcada 
B, que juguen als grups 3r i 1r de 
2a Catalana respectivament, en-
cara no coneixen la victòria. Els 
vermells, entrenats per José Luis 
Carrasco, han perdut contra els 
Amics del Pou-Nou Escorial A 
(4-6) i el CE Inter Sentmenat (4-
3). Carrasco, que no ha pogut 
disposar de tots els jugadors per 
culpa de les lesions, no vol plan-
tejar-se un objectiu concret en un 
nou grup del que desconeix el 
nivell dels seus rivals: “La lliga 
ens posarà al nostre lloc i la in-
tenció és competir partit a par-
tit per veure fi ns a on podem 
arribar”, ha comentat el tècnic.
Per la seva part, l’FS Montcada 
B, que va pujar la temporada pas-
sada, no ha marcat cap gol contra 
l’Inter Dinàmic Masnou (0-4) i el 
Futsal Caldes d’Estrac (6-0). Xavi 
Romeo dirigeix un conjunt que 
s’ha creat des de zero, ja que tots 
els jugadors que van assolir l’as-
cens van marxar del club. “Tot 
i que sabem que no serà gens 
fàcil, l’objectiu és la permanèn-
cia perquè tenim un equip to-
talment nou”, ha dit Romeo | RJ 

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

L’EF Montcada i l’FS Montcada B 
encara no han sumat cap victòria
Ambdós equips, que no comparteixen grup, han perdut a les dues primeres jornades

L’FS Montcada B va debutar a Segona Catalana amb una derrota contra l’FS Masnou (0-4)

Jordi Álvarez parla de les properes eleccions a l’UB MIR

‘Ha arribat el moment 
perquè entri aire fresc’

Jordi Álvarez és el president de 
l’UB MIR des de 2013. L’enti-
tat, que va néixer per unifi car el 
bàsquet local, es prepara per a un 
procés electoral que escollirà una 
nova junta. Álvarez deixa entre-
veure que ha arribat el moment 
del relleu a la presidència, tot i 
que anuncia que continuarà col-
laborant amb el club.    

Amb quines expectatives 
afronta l’UB MIR aquesta 
nova temporada?
Amb il·lusió. Després d’uns anys 
complicats, crec que tenim un 
club consolidat. Tots els que hi 
formem part ja hem oblidat el 
que hi havia abans de la fusió.   
Al 2017 es convocaran eleccions. 
Es presentarà a la reelecció? 
Iniciarem el procés a principi 
d’any per presentar candidatu-
res. A nivell personal, crec que és 
un bon moment perquè entri aire 
fresc i es produeixi un canvi a la 
presidència, tot i que continuaré 
col·laborant amb el club. 

Quina nota posaria al seu 
mandat?
No crec que m’hagi de posar cap 
nota, però penso que hem fet un 
bon treball que es pot veure amb 
la nostra gestió. Tenim un club 
sanejat i no ens podem queixar
Il·lusionat amb el sènior A 
masculí després del seu ascens? 
No renunciem a res i l’objectiu és 
anar pujant categories perquè no 
hem d’oblidar que aquest equip 
és un mirall per als nostres juga-
dors del planter.
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Jordi Álvarez, president de l’UB MIR

L’EF Montcada va perdre en el seu debut contra l’Amics del Pou-Nou Escorial de Sabadell (4-6) 

FO
TO

S:
 R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

L’ENTREVISTA DE ‘TEMPS AFEGIT’
DILLUNS I DIVENDRES (13.05 i 19.05h), A MONTCADA RÀDIO (104.6 FM)

Cristian Martínez | Redacció
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L’UE Sant Joan-Atlètic encadena dos empats contra l’UE 
Avià (2-2) i el fi lial del FC Girona (1-1) a Primera Catalana

.....Minut i resultat....................................

L’UE Sant Joan-Atlètic va tenir molt a prop la segona victòria de la 
temporada, però el 9 d’octubre va acabar empatant a casa un partit 
contra l’UE Avià (2-2) que semblava que tenia guanyat amb un avan-
tatge de 2 a 0 amb dos gols d’Albert Jiménez a la primera meitat. Una 
setmana més tard, i gràcies a un gol de Pau Vázquez, l’equip de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ va treure un empat del camp del FC Girona B 
(1-1). Els de Can Sant Joan, que s’han reforçat amb Javi Serrano, són 
setzens amb 6 punts. D’altra banda, el club va obrir el 7 d’octubre el 
procés per a la renovació de la junta directiva. Els interessats que vul-
guin presentar la seva candidatura han d’enviar un correu electrònic a 
l’adreça union.e.sanjuan.at@gmail.com abans del 16 de noviembre. El 
president en funcions, José González, ja ha formalitzat la seva i aspira 
a la reelecció després de 14 anys de mandat | RJ 
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La 7a Caminada Popular del 
CEAV reuneix 160 persones
Un total de 160 persones van prendre part en la 
setena edició de la Caminada Popular Vila de Mont-
cada que va organitzar el 2 d’octubre el CEAV, amb 
la col·laboració dels centres excursionistes de Can 
Cuiàs i El Cim. El recorregut, de 20 quilòmetres, va 
passar per diferents indrets de la Serralada de Ma-
rina. El president del CEAV, Miguel Ángel Hernán-
dez, s’ha mostrat satisfet de la participació, més alta 
que la de l’any passat, i ha anunciat que l’entitat 
comença a preparar els actes del cinquantè aniver-
sari, que es commemora l’1 d’abril de 2017 | LG

Jaume Puig assumeix 
de forma temporal 
les direccions del 
sènior masculí i 
femení del CH La Salle

Jaume Puig ha assumit la direcció del femení del CH La Salle i ho com-
patibilitza amb el càrrec d’entrenador del sènior masculí. Miguel Barrios 
havia de ser el tècnic del femení en el seu retorn a Lliga Catalana després 
de l’ascens de la temporada passada amb Pau Lleixà a la banqueta, però 
va comunicar al club, a manca de tres dies per començar la competició, 
que renunciava per motius laborals. Davant d’aquest imprevist, el CH La 
Salle va buscar una solució d’urgència i li va proposar a Puig que es fes 
càrrec de l’equip de forma temporal. “Sóc una persona de club i la junta 
directiva em va demanar ajuda. Per mi no suposa cap problema perquè 
puc compatibilitzar els horaris d’entrenament i partits fi ns que es bus-
qui una solució defi nitiva”, ha dit Puig, qui encara no ha pogut guanyar 
cap partit amb el femení. D’altra banda, el masculí lassal·lià és sisè amb 
6 punts al grup D de Primera Estatal després d’empatar els últims dos 
partits contra l’H. Bordils B (27-27) i l’H. Sant Joan Despí (28-28) | RJ

El femení de l’UB MIR obté a la 
pròrroga el seu primer triomf 
El sènior femení de l’UB MIR només ha pogut 
aconseguir una victòria al grup 1r de Tercera. 
L’equip que dirigeix el tàndem format per Marta 
Balaguer i Álvaro Gimbert va guanyar a la segona 
jornada al Gimnàs Municipal de la Zona Esporti-
va Centre contra l’UE Mataró B (61-58) després 
d’una pròrroga. La resta dels partits que ha dis-
putat contra el Masnou B (64-62) i el CB Vilassar 
de Mar (64-39) van fi nalitzar amb derrota. A la 
propera jornada rebrà la visita del cuer, el CB 
Sant Feliu de Codines | RJ
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Èxit de la 36a Bicicletada de l’AV Montcada Nova
Més de 150 persones de totes les edats van participar en la 36a edició 
de la Bicicletada que va organitzar el 2 d’octubre l’AV de Montcada No-
va-Pla d’en Coll per diferents barris de Montcada. Des del participant 
més jove, de 6 mesos d’edat, fi ns al més gran, de 90, tots van acabar el 
recorregut de 8 quilòmetres per Montcada Nova, Mas Rampinyo, Mas 
Duran, la Font Pudenta, Terra Nostra i Montcada centre. L’entitat va es-
gotar les existències de fruites i aigües facilitades per l’Ajuntament i va 
repartir obsequis entre els ciclistes. El president, Joan Alemany, ha des-
tacat que el recorregut va trascórrer amb normalitat i amb una partici-
pació superior a la dels dos anys anteriors. “Estem contents perquè ha 
vingut gent de tots els barris i, fi ns i tot, de fora”, ha afegit Alemany | LG
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Bon balanç del Mundial de 
taewkondo de Poomsae 

Christian Villar (Júnior), Soomi Jo Lee (Màster 1) i 
José Luis Estudillo, formant Parella 2 amb Lee, van 
acabar entre els deu primers de les seves respec-
tives categories al Mundial de Poomsae que es va 
disputar entre el 28 de setembre i el 3 d’octubre a 
Lima (Perú). Els tres esportistes del Lee Young van 
formar part de la selecció espanyola que entrena el 
també montcadenc José Santiago i que, integrada 
per 70 esportistes, va acabar a la primera posició 
del rànquing europeu amb un total de dues meda-
lles de plata i una de bronze | RJ

Gran inici de lliga del 
sènior A del TT La Unió

El Club de Tennis de Taula La Unió A 
es manté invicte a Segona A Provin-
cial, categoria que va assolir la tem-
porada passada. Els montcadencs 
són líders del grup 2n després 
d’haver guanyat les tres jornades 
disputades contra el CTT Ripollet 
(5-1), el Foment Martinenc (1-5) i 
CTT Els Amics Terrassa B (5-1). El 
sènior B és tercer a la 3a Provincial 
amb dos triomfs i una derrota | RJ

Miguel Muñoz guanya 
el II Torneig Blitz 

Miguel Muñoz, de l’UE Montcada, es 
va proclamar campió del II Torneig 
Blitz que el club local va organitzar 
el 12 d’octubre al pavelló Miquel Po-
blet. Amb 8,5 punts de 9 possibles, 
Muñoz va acabar a la primera posi-
ció per davant de Luis Rojas (Gra-
nollers) i Lázaro Lorenzo (Sabadell). 
El millor local d’aquesta competició 
que va reunir 64 jugadors va ser An-
tonio Gil | RJ

El CD Montcada femení suma 
sis punts en tres jornades
Aquest equip de nova creació va aconse-
guir el 15 d’octubre la seva primera vic-
tòria a la Segona Divisió femenina con-
tra el FC Montmajor (5-2) amb gols de 
Judith Ibáñez (2), Mariela León, Laura 
Bujalance i Sara López. Quatre dies més tard, 
les verdes, que vestien de rosa per comme-
morar el Dia Internacional contra el càncer de 
mama, van sumar tres punts més sense haver 
de jugar a causa de la incompareixença del CF 
Vilomara. D’altra banda, el sènior masculí verd 
suma set victòries seguides a 3a Catalana | RJ
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.....Viu l’Esport................

Les declaracions que Manuel 
Colete, membre de la junta di-
rectiva de l’EF Montcada i entre-
nador del seu juvenil A, va fer el 
3 d’octubre al programa Temps 
Afegit de Montcada Ràdio han 
ajudat a reobrir el debat sobre 
la unifi cació del futbol formatiu. 
En la seva intervenció, Colete es 
va mostrar partidari de la fusió, 
afi rmant que el derbi entre els 
juvenils que es va jugar el dia 1 
no s’hauria d’haver disputat per-
què “les dues entitats s’haurien 
d’unir per ser més fortes”. 
El CD Montcada es va sentir 
al·ludit per aquestes paraules i 
va emetre un comunicat negant 
que sigui contrari a la unifi cació 
i expressant la seva voluntat de 
continuar amb el diàleg, amb 
una sèrie de condicions: que a les 
reunions participin les directives 
d’ambdues entitats al complet, 
que el regidor d’Esports, Sal-
vador Serratosa (ERC), estigui 
present com a convidat i que 
s’aixequi acta de tot el que es 
digui. La proposta del club verd 
va rebre una resposta per part de 
l’EF Montcada, que en un escrit 
va animar les dues parts a “posar
una data el més aviat pos-
sible i portar a terme totes les 
reunions que siguin necessàries 
per al bé del futbol base for-
matiu a Montcada i Reixac”. 
En el seu escrit, el club vermell 
desvelava que ambdues entitats 
van mantenir reunions durant 

els mesos de maig i juny per par-
lar d’aquest tema, que no van 
tenir continuïtat i que van acabar 
sense cap acord.
De moment, el regidor d’Esports 
ha dit que està a disposició 
dels clubs per participar com a 
mediador en properes reunions, 
deixant clar que les entitats són 
autònomes i  “que mai prendrè 
partit per cap de les parts”.

Derbis. El partit entre els juve-
nils del CD Montcada i l’EF 
Montcada, corresponent a la 
primera jornada del grup 30è 
de 2a Divisió, va fi nalitzar amb 
un empat a 3. Aquest derbi es va 
repetir el 15 d’octubre entre els 
cadets B. L’enfrontament, corre-
sponent a la 3a jornada del grup 
24è de 2a Divisó, va acabar amb 
victòria vermella per 5 a 1 | RJ 

FUTBOL

El CD Montcada i l’EF Montcada obren 
la porta a seguir parlant de la fusió
El regidor d’Esports, Salvador Serratosa, podria fer de mediador en properes reunions
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Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

El juvenil B de l’FS Montcada guanya 
a les dues primeres jornades de lliga
L’equip de Cristian González ha derrotat l’FS Castellar (2-3) i l’Olympic Floresta (4-3)

El derbi juvenil entre l’EF Montcada A i el CD Montcada va acabar amb un repartiment de punts

BÀSQUET/FUTBOL
L’UB MIR i el CD Montcada presenten tots els 
equips que han creat per a aquesta temporada
L’UB MIR organitza el 23 d’octubre al pavelló Miquel Poblet la presen-
tació de tots els seus equips. L’acte començarà a les 17.30h al pavelló 
Miquel Poblet entre els partits que disputaran el júnior 1 i el sènior A 
masculins del club blau. Per la seva part, el CD Montcada també pre-
sentarà tots els seus equips aprofi tant la festivitat de l’1 de novembre. 
L’acte es farà a l’estadi de la Ferreria i començarà a les 17.30h | RJ

KORFBAL
L’AEE Montserrat Miró cau a les semifi nals de la fase 
prèvia de la Copa Catalana C disputada a Vacarisses 

El sènior de l’AEE 
Montserrat Miró no 
va poder classifi -
car-se per disputar 
la fi nal de la Copa 
Catalana C després 
de caure a les se-
mifi nals de la fase 
prèvia que es va 
disputar el 15 i 16 
d’octubre a Vaca-
risses. Els montcadencs van superar els quarts de fi nal contra l’equip 
amfi trió, el CK Vacarisses (25-12), i a les semifi nals, van caure elimi-
nats davant el Sant Llorenç KC B (24-14) | RJ
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El juvenil B de l’FS Montcada 
és un dels quatre líders del grup 
1r de Primera Divisió després 
d’haver guanyat els dos primers 
partits contra l’FS Castellar (2-3) 
i l’Olímpic Floresta (4-3). “Les 
sensacions són bones amb un 
equip format per jugadors de 
primer any. L’objectiu és la 
permanència, però no tanca-
rem la porta a res i veurem, 
setmana a setmana, fi ns a on 
podem arribar”, ha dit el seu 
tècnic, Cristian González | RJ 
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En un partit molt intens, el juvenil B va poder aixecar un 0 a 3 en contra davant l’Ol. Floresta

El derbi entre els cadets B va deixar una imatge d’esportivitat al fi nal dels 90 minuts de joc

LA
U

R
A 

G
R

AU
NATACIÓ
Marina Castro, convocada per entrenar amb un equip 
dissenyat per preparar els JJ.OO. de Tokio 2020
Marina Castro, del CN Sabadell, ha estat convocada per la Federa-
ció Espanyola de Natació per participar en una concentració amb 
l’equip Nacional 2020, que es farà entre el 28 d’octubre i el 6 de 
novembre al CAR de Sant Cugat. La montcadenca, de 17 anys 
i de la categoria absoluta jove, forma part del grup de nedadors  
prometedors que participarà en un programa per preparar els Jocs 
Olímpics de Tokio 2020 | RJ

BÀSQUET
El júnior femení de l’UB MIR guanya el seu primer 
partit al nivell B després de dues derrotes

El júnior femení de l’UB MIR va 
aconseguir a l’última jornada que 
es va disputar el 16 d’octubre la 
seva primera victòria al grup 10è 
del Nivell B del Campionat Ter-
ritorial. Les montcadenques, que 
havien perdut els dos partits an-
teriors contra l’ASME (62-33) i el 
CB Manyanet Les Corts (39-53), 
van aconseguir el primer triomf 
contra el Virolai A (34-27) i su-
men un total de 4 punts | RJ R
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Albert García
Agitador de consciències. Més conegut entre els seus amics com Albertito, amb 26 anys 
s’ha convertit en la cara visible d’Itaca Band, un dels representants de la nova fornada de grups 
sorgits en els darrers 15 anys que aposten per l’autogestió i els concerts en directe per arribar al 
seu públic. Les lletres més combatives de la banda són obra seva, perquè entén les cançons com 
un mitjà per despertar i agitar conscièn cies. El cuquet de la música se li va encomanar durant l’en-
senyament secundari gràcies a l’empenta d’una professora, que va promoure una aula perquè els 
alumnes poguessin tocar en grup. I el que va començar sent una afi ció compartida amb els amics, 
ha esdevingut un camí professional que li permet sobreviure, ser feliç i fer una de les coses que 
més li agraden, conèixer llocs i gent. L’últim viatge l’ha dut fi ns al Japó, on ha quedat impressionat 
pel gran respecte i interès que aixequen els grups foranis entre el públic.

‘He aconseguit marcar 
el ritme de la meva vida’

Com ha anat l’experiència de tocar 
al país nipó?
Encara ho estic assimilant. Ha estat 
un veritable xoc comprovar que el 
públic se sabia les nostres cançons. 
Això vol dir que prèviament als 
concerts la gent s’escolta els grups 
que va a veure fi ns a aprendre’s 
les lletres i la música. Són uns 
fans incondicionals i entusiastes, 
però que mai perden el control ni 
et fan sentir incòmode. Si pensem 
que aquí hem trigat 8 anys a que la 
gent canti els nostres temes, podem 
dir que ha estat una experiència 
absolutament fl ipant.
Us heu sentit igual a cap altre país?
No, però a les gires per Europa hem 
comprovat que Espa nya   i Catalunya 
estan a anys llum d’altres països 
pel que fa al reconeixement dels 
artistes. A França, per exemple, és 
al·lucinant com cuiden els músics 

i tots els aspectes que envolten 
l’organització d’un concert. En fi , 
és un altre món. Mentrestant, aquí 
hem de suportar un IVA cultural 
que asfi xia els grups i iniciatives 
culturals molt potents.
Com és el vostre procés creatiu?
Crec en la inspiració, però quan 
arriba, t’ha de trobar amb l’ins tru-
ment a la mà i un bolígraf. Quan et 
surten els primers acords, ja et ve 
la melodia i, sovint, la lletra sorgeix 
de forma simultània. La segona 
part del procés és quan ens reunim 
tots al local i cadascú aporta el seu 
granet de sorra. Podríem dir que 
som assemblearis. És més lent i 
farragós, però el resultat és molt 
més bo.
Quines cançons t’agrada escriure?
Intento fer refl exionar la gent, 
despertar la seva consciència so-
cial. No parlo d’adoctrinar-la, sinó 

d’ajudar-la a fer-se preguntes i 
a valorar diferents opcions. La 
majoria dels joves estan molt 
perduts. Des de petits els hi 
han dit: ‘estudia, aprova i sigues 
obedient’. Com si això fos la 
garantia de la felicitat. Jo estic 
fent tot el contrari i no em va gens 
malament. No tinc caps, ni horaris 
i les hores se’m passen volant fent 
la feina que més m’agrada.

Però tu sí que vas estudiar.
Vaig fer estudis a l’INEF i un màster 
d’Educació, però no tinc formació 
musical. Amb el temps he trobat 

la meva veu, la forma de dirigir-me 
al públic, de moure’m a l’escenari, 
d’escriure cançons. He après a 
partir de la tàctica de l’assaig i error, 
sense limitacions ni complexos. 
Crec que a la vida t’has d’arriscar.
Com portes la fama?
Sóc obert i sociable i aquesta feina 
em permet conèixer llocs i gent 
diferents. El pro ble ma és que quan 
comences a ser conegut, no saps 
els veritables motius de totes les 
persones que s’apropen a tu. Jo 
d’entrada confi o en la bona intenció 
de tothom, mentre no em demostri 
el contrari. També em cansa la 
tendència del públic a idealitzar-
nos. Però suposo que forma part de 
la naturalesa humana.
Itaca Band és un grup català que 
canta majoritàriament en castellà. 
La meva llengua materna és el 
castellà i les cançons em surten en 

aquesta llengua, però sóc català i 
independentista. Per a mi no hi ha 
cap contradicció en això. No vull 
perdre ni un minut parlant sobre 
el confl icte lingüístic, mentre estan 
desnonant persones de les seves 
cases. 
Quina és la clau del vostre èxit?
Tots els membres el grup partíem 
de zero com a músics i com a 
banda i hem evolucionat al mateix 
temps. Sense oblidar que tots hem 
comptat amb un important suport 
familiar que ens ha permès lluitar 
pel que volíem. Em sento afortunat 
perquè he aconseguit marcar el 
ritme de la meva vida.
Quan podrem escoltar el quart 
treball d’Itaca Band?
Ja estem fent la pre producció del 
disc, que sortirà cap al març de 
2017. L’11 de novembre clourem 
la gira actual a la Sala Razzmatazz.

‘Intento fer refl exionar 
la gent, ajudar-la a fer-
se preguntes i a valorar 
diferents opcions’ 

Músic 

A títol personal
LAURA GRAU
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