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MOBILITZACIÓ VEÏNAL
Des del passat mes de juliol s’han multiplicat les 
accions de protesta de veïns del Bosc d’en Vilaró 
que reclamen la legalització de la urbanització

L’Ajuntament, l’Àrea Metropoli-
tana i la Generalitat han decidit 
crear una comissió tècnico jurídica 
que marqui les actuacions a dur a 
terme al Bosc d’en Vilaró i doni 
resposta a les al·legacions presen-
tades pels veïns al document de 
bases elaborat per l’AMB, que 
preveu l’extinció diferida de la ur-
banització en un període d’entre 
35 i 40 anys, i que va ser aprovat 
inicialment pel consistori montca-
denc al Ple de juliol.
La creació de la comissió va ser un 
dels acords que es van prendre a la 
reunió feta el 14 de desembre en 
què van participar el director gen-
eral d’Urbanisme, Agustí Serra, el 
gerent de l’AMB, Ramon Torra, 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), i la 
coordinadora del departament, 
Marta Bunyesch. 

Els representants de les institucions 
supramunicipals van manifestar
verbalment la impossibilitat de le-
galitzar la urbanització situada a 
cavall entre Montcada i Reixac i 
Badalona en terrenys forestals, mo-
tiu pel qual el govern local (ICV-
EUiA, ERC i Círculo) demanarà 
a la Direcció General d’Urbanisme 

una declaració formal al respecte. 
“A la reunió va quedar clar 
que el problema va més enllà 
del municipi i que la solució no 
depèn de l’Ajuntament sinó de 
la Generalitat i de l’AMB”, ha 
manifestat Sánchez. 

Compromís. Els representants su-
pramunicipals també es van com-
prometre a participar en una co-
missió institucional que impulsarà 
l’Ajuntament per donar resposta a 
les famílies que viuen a les més de 
200 cases construïdes en terreny 
forestal, les primeres de les quals 
es van començar a edifi car en la 
dècada dels anys 60. “És impor-
tant i necessari que les màximes 
autoritats en matèria urbanísti-
ca del país expliquin als afectats 
la problemàtica, perquè el que 
no és pot permetre és que de-
terminats partits que han estat 
al govern i no han fet res ara, 
des de l’oposició, prometin coses 
que saben que no es poden dur 
a terme”, ha assenyalat l’edil.
En nom de l’AV Bosc d’en Vilaró, 
Begoña Navajo ha declarat que en-
tén que parlar de legalització sigui 
inviable però reclama fórmules de 
regularització que no impliquin 
modifi car la clau del sòl. “Només 
és qüestió de voluntat política”, 
insisteix Navajo tot afegint que 
“durant 50 anys la urbanit-
zació ha anat creixent perquè 
l’Ajuntament ho ha permès”. 
L’AV ha demanat reunir-se amb 
Serra i amb Ada Colau, presidenta 
de l’AMB, i lamenta no haver re-
but encara resposta.

Pilar Abián | Redacció

BOSC D’EN VILARÓ

Les primeres cases del Bosc d’en Vilaró, urbanització a cavall entre Montcada i Badalona, es van començar a construir a la dècada dels anys 60

L’Ajuntament vol que 
les màximes autoritats 
en matèria urbanística 
informin directament 
els veïns afectats

Una comissió tècnico 
jurídica analitzarà 
les actuacions a fer 
a la urbanització
L’Ajuntament, l’AMB i la Generalitat procediran conjuntament

ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL D’URBANISME DE LA GENERALITAT, AGUSTÍ SERRA

‘Legalitzar el Bosc d’en Vilaró és inviable’
Agustí Serra és la màxima autoritat 
tècnica en matèria urbanística a 
Catalunya.
-Es pot legalitzar el Bosc d’en Vilaró? 
No ens hem d’enganyar. La possibi-
litat de legalització no hi és. Estem 
parlant d’una urbanització de l’any 
1965 que al Pla General Metropoli-
tà (PGM) del 76 ja va quedar com a 
sòl no urbanitzable amb un règim de 
protecció de parc forestal. Després 
altres fi gures han reiterat i, fi ns i tot, 
incrementat el grau de protecció. 
-Hi ha partits que parlen d’adaptar 
la realitat a la legalitat. 
Més enllà de les qüestions polítiques, 
tècnicament no és possible.
-No es pot seguir l’exemple de Can 
Barata, a Sant Cugat?
Hauria de mirar el cas amb detall, 
però no crec que sigui comparable. 
Estem parlant d’una urbanització 
que al 2010 va rebre un tractament 
d’espai obert de protecció especial.
-Quàntes urbanitzacions similars hi 
ha a Catalunya? 
Als anys 60 i 70 es van fer moltes 
urbanitzacions arreu, potser al vol-
tant de 2.500. N’hi ha que estan en 
règim del sòl no urbanitzable, però 
amb una clau de protecció com la 
del Bosc d’en Vilaró, ben poques. 
Algunes estan en procés de millora 
i regularització perquè la seva prò-
pia classifi cació així ho preveu. Però 
aquest és un altre cas que data del 

1965 i fa 40 anys que està en règim 
no urbanitzable i amb un sistema de 
protecció de parc forestal. 
-Després de tants anys, quina ga-
rantia hi ha que el problema es pu-
gui resoldre? 
Ara els ajuntaments i l’AMB estan 
aprofundint en com cal actuar i han 
elaborat un pla de bases sobre el 
qual no em vull pronunciar fi ns ha-
ver-lo estudiat a fons. Però estem 
davant d’una bona oportunitat per 
veure les possibilitats de resoldre 
aquesta qüestió, sempre complint 
amb el marc jurídic. Hi ha un parc 
d’habitatges important, un 50% que 
ja hi era en el moment de l’aprova-
ció del PGM del 76 i la resta, edifi cat 
amb posterioritat. Això és una qüestió 
a analitzar.
-Què passa si no s’aprova el Pla de 
bases de l’AMB als plens de Mont-
cada i Badalona? 
Hi ha una vessant política que res-
pecto molt, però després hi ha la del 
compliment de la llei. L’aprovació del 
document de bases no ha de comp-
tar necessàriament amb el suport 
dels plens municipals, tot i que seria 
el desitjable. 
Quines són les passes a seguir?
Hem acordat crear una comisisó 
tècnico jurídica amb participació 
de l’Ajuntament, l’AMB i la direcció 
general d’Urbanisme per analitzar i 
veure les línies d’actuacions, més en-

llà del pla de bases. Es tracta d’una 
responsabilitat compartida per les 
tres administracions. 
Quin serà i qui assumirà el cost del 
procediment a seguir? 
Vindrà en funció de les actuacions 
reals que es puguin concloure. 
Quin missatge vol donar als veïns? 
L’administració ha de prendre cons-
ciència de la problemàtica social que 
hi ha però, òbviament, les diferents 
línies d’actuació han de ser estrictes 
amb la legalitat vigent. La comissió 
tècnica tindrà aquest objectiu i vull 
garantir als veïns que buscarem 
amb la màxima solvència i rigorositat, 
quant a l’aplicació de la llei, solucions 
que donin seguretat a tothom.
La comissió tècnica comptarà amb  
representants dels afectats? 
No, només de les administracions. 
En un segon estadi, caldrà una co-
missió de participació amb els veïns 
perquè entenem que la seva partici-
pació és prioritària i vital | PA
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QUEIXA MUNICIPAL
La Regidoria de Salut Pública i la Taula 
de Salut demanen explicacions sobre la 
retallada del servei d’ambulàncies

L’espai de l’antiga cerveseria del 
carrer Montiu fundada per la 
família Cohn-Vossen al 1935 ha 
tornat a obrir les seves portes 
transformat ara en un parc pú-
blic que han sufragat l’Ajunta-
ment i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. La inauguració es va 
fer el dia 18 i va ser especialment 
emotiva per al fi ll dels fundadors 
d’un establiment que durant anys 
va ser tot un referent arreu de la 
comarca i del Barcelonès. “Feli-
cito l’Ajuntament per aquesta 
iniciativa i agraeixo el gest que 
amb aquest parc la meva famí-
lia quedi per sempre lligada a 
la història de Montcada”, va 
dir Esteban Cohn-Vossen, repre-
sentant d’una nissaga d’alemanys 
jueus que va arrelar a Montcada 
provinent de Dresde poc després 
de l’inici de l’auge del nazisme.

El president de l’Àrea Territorial
del consistori, Jordi Sánchez 
(ERC), es va referir en el seu dis-
curs a la necessitat de recuperar 
el patrimoni per posar en valor 
el municipi i la memòria col-

lectiva. “Vull agrair als que ens 
han precedit i, especialment a 
l’AV, la seva lluita per preser-
var aquest espai, que estava 
en risc davant l’especulació
immobiliària i el seu estat 
de degradació”, va manifestar 
l’edil, tot encoratjant la ciutadania 
a estimar i fer ser seu aquest nou 
espai. Sánchez també va expres-
sar la intenció del govern local 
–ICV-EUiA, ERC i Círculo– de 
recuperar en un futur proper la 
Casa Larratea. L’edifi cació, que 
forma part del patrimoni arqui-
tectònic del municipi i és propi-
etat del consistori, va ser la resi-
dència de la família Cohn-Vossen 
fi ns a la dècada dels 90, i es troba 

davant del solar que ara ocupa el 
parc.El recinte té horari d’ober-
tura i tancament; durant l’hivern 
(de l’1 de novembre al 30 d’abril), 
funcionarà de 8.30 a 21h, men-
tre que a l’estiu (de l’1 de maig 
al 31 d’octubre), romandrà obert 
de 8.30 a 23h. El principal accés 
al parc es troba al carrer Montiu, 
tot i que també n’hi ha un altre a 
Elionor.

Reivindicació veïnal. La inaugu-
ració del parc es va fer 9 anys 
després de la mobilització que va 
engegar l’AV Montcada Centre, 
aleshores presidida per Antoni 
Trias. L’entitat veïnal va reco-
llir 2.000 signatures i va fer una 

manifestació en contra del pro-
jecte de construcció d’un bloc 
de pisos al solar. “Estic encantat 
que, malgrat els anys d’espera, 
aquella lluita hagi donat els 
seus fruits”, ha dit Trias.

INAUGURACIÓ

Montcada recupera un espai lúdic que 
forma part de la memòria col·lectiva
El parc de l’antiga cerveseria fundada per la família Cohn-Vossen al 1935 obre les seves portes

Pilar Abián | Montcada

Uns infants, provant els gronxadors del nou parc durant la jornada inaugural en què també hi va haver un taller de jocs i una xocolatada
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El nou parc ha costat 
150.000 euros que 
han estat sufragats per 
l’Ajuntament i l’AMB

L’Ajuntament vol 
intentar arribar 
a un acord amb 
la Llagosta pel 
cas Valentine
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Jordi Sánchez, amb Esteban Cohn-Vossen

“El nostre equip de govern vol 
desencallar el confl icte que hi ha 
enquistat des de fa anys amb la 
Llagosta arran del trasllat de la 
fàbrica Valentine a Can Milans, 
al límit d’ambdós termes mu-
nicipals”. Així s’ha pronunciat el 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC), després de reu-
nir-se a mitjans de desembre amb 
l’alcalde i el regidor d’Urbanisme 
del municipi veí. Justament al Ple 
de novembre, el consistori llagos-
tenc va decidir presentar un con-
tenciós contra la modifi cació del 
Pla General Metropolità (PGM) 
–aprovada pel plenari montca-
denc i per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Generalitat– 
perquè el solar on es troba ubi-
cada l’empresa passi de ser zona 
verda a sòl industrial. 
Aquest canvi de planejament pre-
tén resoldre el problema derivat 
de la sentència dictada al 2008 pel 
TSJC –arran una reclamació de 
l’Ajuntament de la Llagosta– que 
anul·lava les requalifi cacions de 
terrenys, aprovades al 2005 per 
la Generalitat, per permetre el 
trasllat de Valentine del centre del 
nucli urbà a Can Milans. La pro-
posta del consistori montcadenc 
inclou crear un parc fl uvial al llarg 
de la riera Seca i un corredor verd 
que connecti el riu Besòs i el Pla 
de Reixac. “Estem fent el possi-
ble per recuperar les bones rela-
cions veïnals amb la Llagosta”, 
ha assenyalat Sánchez. 

Pilar Abián | Redacció
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CAN SANT JOAN

El nou planejament urbanístic 
de la Muntanyeta no agrada l’AV

En el moment de tancar aquesta 
edició, està previst que el Ple de 
desembre aprovi de forma inicial  
el Pla General Urbà (PGU) de la 
Muntanyeta de Can Sant Joan, 
que pretén reordenar el sector i 
abordar els problemes d’infra-
vivendes i de mobilitat. El do-
cument l’ha redactat l’empresa 
Barcelona Regional i el Consorci 
del Besòs i arriba al Ple després 
d’un procés partipatiu que va im-
pulsar l’Ajuntament durant el mes 
d’octubre. L’AV de Can Sant Joan 
no està d’acord amb el contingut 
del Pla, tot i que incorpora algu-
nes de les seves reivindicacions,  
com la conservació de la plaça 
de la Pedra per a equipaments 
i de l’Hotel d’Entitats. El tema 
més polèmic és l’afectació d’un 
centenar d’habitatges –alguns 
dels quals s’hauran d’enderrocar 
perquè no tenen accés per la faça-
na–, i el futur reallotjament dels 
seus habitants en part dels 265 

pisos que està previst construir a 
diferents indrets del barri. Alguns 
veïns  afectats van manifestar la 
seva preocupació pel futur de les 
seves vivendes a l’assemblea que 
l’AV va convocar el 16 de desem-
bre al Kursaal i a la quan van 
assistir el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC) i la 
regidora de barri, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA). 

Comissió. L’Ajuntament i l’AV 
van acordar el 21 de desembre 
crear una comissió per fer el se-
guiment del pla i introduir les 
modifi cacions que calgui fi ns a 
la seva aprovació defi nitiva, tal 
com van demanar alguns veïns 
afectats a l’assemblea. El presi-
dent de l’AV, José Luis Cone-
jero, ha criticat que la redacció 
del pla es fes sense comptar amb 
l’opinió dels veïns  afectats ni de 
la resta del barri. “Hem accep-
tat formar part de la comissió 
per canviar  tot allò amb què 

no estem d’acord”, ha afegit el 
líder veïnal. Sánchez ha defensat 
la qualitat del procés participatiu, 
tot i lamentar no haver pogut ar-
ribar a tothom i ha remarcat “la 
voluntat de treballar en la co-
missió i valorar les al·legacions 
que es presentin”. El titular 
d’Urbanisme ha alertat que si el 
Pla no prospera, “s’obre la porta 
a demandes d’expropiacions  de 
zones verdes”. 

Laura Grau | Can Sant Joan

L’entitat accepta formar part d’una comissió de seguiment per fer canvis al document

Conejero, parlant durant l’assemblea
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Círculo Montcada ha reconegut 
defectes de forma en el procedi-
ment d’expulsió de la seva cap de 
llista, Ana Ballesta, que es va fer 
efectiva el passat 2 d’agost en as-
semblea i que va motivar el seu ces-
sament dels càrrecs que ostentava 
com a membre del govern passant 
a l’oposició com a regidora no ads-
crita. Amb aquest reconeixement 
davant del jutge, l’agrupació d’elec-
tors ha eludit haver d’anar a judici 
per respondre a la demanda inter-
posada per Ballesta en considerar 
que va ser expulsada injustament 
i que es va vulnerar el seu dret a 
la defensa.
Tot i que encara no ha estat dictada 
la sentència en ferm, la regidora la-
menta que, un mes després que Cír-
culo hagi reconegut davant la justí-
cia la nul·litat de l’actuació, encara 
no li hagi estat notifi cada per part 
de l’agrupació vinculada a Podem. 
A través d’un comunicat, Ballesta 
retreu als seus antics companys 
la seva actuació. “Si tenien acu-
sacions en contra meva havien
d’haver presentat proves a la 
justícia o bé a la Comissió de Ga-
ranties del partit”, assenyala en el 

seu escrit. L’edil considera que la 
seva expulsió respon a interessos 
personals i insta els dos regidors 
del grup de Círculo i membres 
del govern –Mar Sempere i Sergi 
Martín– a presentar la dimissió 
per una qüestió de “responsabi-
litat política, ètica i honestedat” 
i a disculpar-se per haver-li dit de 
“trànsfuga i pocavergonya”. Ba-
llesta demana a l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), que depuri 
responsabilitats. “Espero que re-
conegui que es va precipitar en 
la seva actuació, tot i saber que 
no havia comès cap delicte”, ha 
manifestat.

Círculo respon. El comunicat de 
Ballesta ha estat respost pel regi-

dor i representant de Círculo Sergi 
Martín qui el considera una “ir-
responsabilitat” en no haver es-
tat encara dictada la sentència en 
ferm. L’edil ha assenyalat que, si 
bé el jutge s’ha pronunciat sobre la 
forma en què es va fer l’expulsió, 
“en cap cas ha entrat a valorar 
ni a qüestionar la motivació i la 
decisió política de l’agrupació”. 
Quant a la petició de dimissió cap 
als dos representants del grup, 
Martín recorda que tant ell com 
Sempere compten amb el suport 
de l’assemblea. “La senyora Ba-
llesta –ha dit– només es repre-
senta a ella mateixa i és qui 
hauria d’haver dimitit el mateix 
dia que l’agrupació li va girar 
l’esquena”.

Pilar Abián | Redacció

Enderrocades les últimes 
barraques de Can Tapioles

Els treballs d’enderroc de les bar-
raques del torrent de Can Tapio-
les, a la Serralada de Collserola, ja 
han fi nalitzat. Aquest sector ja està 
sanejat i només resta una barraca, 
a prop del crematori de Collserola, 
a l’espera de reubicar la persona 
que la regenta, tràmit que està en 
marxa des de Serveis Socials. La 
retirada de residus en aquest espai 
començarà pròximament, quan el 
Consorci del Parc de Collserola 
n’adjudiqui els treballs. 
L’erradicació del barraquisme 
és una de les mesures incloses al 
conveni establert entre els ajunta-
ments de Montcada i Reixac i de 
Barcelona, per tal de construir el 
futur Centre d’Atenció d’Animals 
de Companyia de Barcelona (CA-
ACB) en terrenys del terme mu-
nicipal montcadenc, un acord que 
inclou altres punts, com la millora 
de les zones limítrofes entre amb-
dues ciutats.

Satisfacció municipal. “Agraïm la 
feina feta des del nostre Ajunta-
ment, el de Barcelona i el Con-
sorci de Collserola i ara hem de 

seguir treballant; la connexió 
entre Can Cuiàs i Ciutat Me-
ridiana és l’assignatura pen-
dent”, ha manifestat el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), qui espera donar passes 
endavant sobre aquesta qüestió en 
la pròxima reunió de la comissió 
de seguiment del conveni del CA-
ACB, a principi de l’any vinent, un 
equip de treball format per repre-
sentants polítics i tècnics dels dos 
consistoris implicats i membres 
dels consorcis del Parc de Collse-
rola i del Besòs.
El projecte d’enderroc de les bar-
raques a Collserola es divideix 
en diversos sectors; al setembre 
es va enderrocar una part prope-
ra al Turó de Montcada i resta 
pendent el denominat sector 1, 
entre el Besòs, la C-17 i la C-33. 
A hores d’ara s’han enderrocat 
351 barraques i a la zona que 
queda pendent n’hi ha una qua-
rantena. “A partir d’ara serà 
necessària la màxima implica-
ció de totes les administracions 
en la vigilància d’aquestes es-
pais, per evitar noves ocupaci-
ons”, ha indicat Sánchez.

Acaben els treballs de recuperació d’aquest espai forestal

Pilar Abián | Redacció

Círculo reconeix defectes de forma 
que anul·len l’expulsió de Ballesta
L’afectada insta els regidors del grup a demanar disculpes i a presentar la dimissió

POLÍTICA

Pla de treball per seguir 
reclamant el soterrament
La Taula de Treball Municipal 
pel Soterrament, formada pel go-
vern, els grups de l’oposició i la 
PTJST, ha defi nit les accions que 
durà a terme durant els propers 
mesos. En l’àmbit de sensibilitza-
ció, es convocaran el II Concurs 
de Dibuix infantil sobre el tren a 
Montcada i l’acte d’homenatge a 
les víctimes i es presentarà públi-
cament l’estudi preliminar que va 
fer Barcelona Regional sobre un 
projecte alternatiu per soterrar la 

línia de França. En l’àmbit institu-
cional, l’Ajuntament demanarà al 
Ministeri de Foment que progra-
mi una reunió amb totes les parts 
implicades; es convocarà tots els 
grups parlamentaris del Con-
grès que van fi rmar el document 
‘Compromís per Montcada’ i es 
farà el lliurament a les ofi cines 
centrals d’Adif de la moció que 
es va aprovar a l’octubre per re-
clamar mesures de seguretat als 
passos a nivell | LG

D’esquerra a dreta Martín, Ballesta i Sempere en una imatge de la campanya electoral
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Enderrocades les barraques, només queden pendents les tasques de retirada de residus
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.....També és notícia......................................

El diputat montcadenc Joan Josep Nuet, secretari tercer de la Mesa del 
Parlament per Catalunya Sí Que És Pot (CSQP), va declarar el passat 19 
de desembre davant del TSJC en favor de la presidenta de la cambra, 
Carme Forcadell. Segons va dir, la votació de les conclusions del procés 
constituent es va fer a petició de dos grups parlamentaris, tal com marca 
el reglament. Nuet, per a qui l’Advocacia de l’Estat vol demanar la inha-
bilitació, juntament amb els representants de la mesa de JxSí i la CUP, 
ha estat clar a l’hora d’explicar el seu suport a Forcadell. “No sóc inde-
pendentista, però defenso que al Parlament es pugui debatre sobre 
qualsevol tema polític”. En declaracions a La Veu, el diputat ha criticat 
l’ús del Constitucional que, en la seva opinió, està fent el govern de 
l’Estat. “Això només pot ser l’inici d’una deriva autoritària”, ha dit | PA

DEMANDA
L’Ajuntament i la Taula de Salut reclamen recuperar 
el nombre d’ambulàncies destinades al municipi

L’Ajuntament ha traslladat al Servei Català de la Salut les queixes re-
budes per part d’alguns veïns segons les quals el servei que ofereix 
l’ambulància del SEM –ubicada al pàrquing de l’Ajuntament– és in-
sufi cient per garantir l’atenció que necessita el municipi. La regidora 
de Salut Pública, Mar Sempere (Círculo), ha demanat per escrit a la 
direcció del CatSalut “per què s’ha reduït l’estada de l’ambulància a 
Montcada i Reixac i s’ha incrementat el temps d’espera”. Segons les 
queixes veïnals, en alguns casos el retard ha superat els 30 minuts.
La Taula per la Salut de Montcada també s’ha pronunciat sobre la 
qüestió, exigint “de foma immediata la recuperació d’aquesta am-
bulància al 100%” i instant el CatSalut a ampliar el nombre de vehi-
cles del Servei d’Emergències Sanitàries (SEM) al municipi –de cinc 
se n’ha passat a un– i a restablir serveis perduts com les urgències 
nocturnes. En un comunicat, la Taula també demana a l’Ajuntament 
actuar amb contundència davant de la Generalitat per millorar la 
sanitat pública a la ciutat i “revertir les retallades” | PA

Nuet, per a qui l’Advocacia de l’Estat demana la 
inhabilitació, declara a favor de Carme Forcadell

PROCÉS SOBIRANISTA
Concentració en suport a la presidenta del Parlament 
de Catalunya, encausada per desobeir el TC
Responent a la crida de l’Assamblea 
Nacional Catalana (ANC), Òmnium 
Cultural, l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI) i 
l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), una seixantena de persones 
es va reunir el 15 de desembre da-
vant de la Casa de la Vila per mos-
trar el seu suport a la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, un dia 
abans que aquesta hagués d’anar a declarat davant del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC) per una suposada desobediència 
del TC en permetre el passat 27 de juliol la votació de les conclusions 
de la comissió d’estudi sobre el procés constituent. Durant l’acció es va 
llegir un manifest denunciant la “incapacitat i manca de voluntat” del 
govern espanyol “per resoldre democràticament un problema polí-
tic”. A l’acte van participar els regidors d’ERC i de PDECat | RJ
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L’Observatori Territori 
Medi Ambient alerta 
sobre emissions de 
pols per part de Lafarge

El col·lectiu ecologista ha denunciat 
que entre els dies 8 i 11 de desem-
bre va haver-hi emissions de pols 
pel trasllat de residus de ciment en 
el sector de la pedrera de les pissar-
res, al Turó de Montcada. Fonts de 
la direcció de Lafarge han assegu-
rat, però, que es va fer el moviment 
de càrrega habitual de camions 
amb clínker, una matèria semiela-
borada que surt de la producció de 
la planta i que les dades de la quali-
tat de l’aire que l’estació de medició 
de la Generalitat registrades a Can 
Sant Joan aquests dies no van su-
perar els límits permesos per la llei.
L’Observatori ha posat els fets en co-
neixement de l’Ajuntament, que ha 
requerit a Lafarge que aturi l’activitat 
mentre no adopti mesures correcto-
res i n’ha informat la Generalitat. El 
consistori també ha encarregat a 
la Policia Local que prengui unes 
mostres del material manipulat per 
analitzar-lo i confi rmar si es tracta 
de residus, tal com afi rma el col-
lectiu ecologista, o bé de clínker. 
“L’Ajuntament considera inadmis-
sibles aquests episodis de conta-
minació i vigilarà pel compliment 
estricte de la normativa vigent”, 
ha manifestat el regidor de Medi 
Ambient, Sergi Martín (Círculo) | SA

MOBILITAT 

Salvem el Pla de Reixac demana mesures per pacifi car el trànsit a Mas Duran

El col·lectiu Salvem el Pla de Reixac-Rocamora-Polvorines ha posat en 
marxa una campanya de recollida de fi rmes a través de change.org per 
reclamar a l’Ajuntament que adopti mesures per evitar que el barri sigui 
utilitzat pels conductors per accedir a la C-58 des de la C-17. Ja fa més 
d’un any que l’entitat alerta del perill que suposa per als vianants el pas 
continu de cotxes i, especialment, vehicles pesants pels carrers del barri 
a les hores punta i a velocitat elevada. “Hi ha punts com el creuament 
entre Joan Miró i el passeig Sant Jordi, on la majoria de conductors 
no respecta l’estop”, explica el portaveu del col·lectiu Javier Mateos, qui 
demana mesures per dissuadir els vehicles de fer aquest recorregut com 
la col·locació.  El regidor d’Urbanisme, Jordi Sánchez (ERC), informat 
d’aquesta campanya a través de les xarxes socials, ja és coneixedor de la 
problemàtica del trànsit de Mas Duran arran del procés participatiu sobre 
el Pla de Mobilitat, en què va prendre part l’AV del Gurugú. Tot i així, con-
vidarà els portaveus del col·lectiu a mantenir una reunió per parlar-ne | LG

Fins al 15 de gener de 2017, els efectius policials es posaran en con-
tacte amb els gremis, associacions, comerços i empreses del municipi 
amb la fi nalitat de transmetre consells de seguretat i afavorir l’intercanvi 
d’informació per prevenir la comissió de fets delictius. Enguany les ac-
cions policials conviuran amb l’increment dels recursos policials que es 
destinen a la prevenció de l’activitat terrorista –continua activat el nivell 
4 d’alerta–, amb l’objectiu de garantir al màxim la seguretat dels comer-
ciants i de la ciutadania en general. Hi haurà accions policials concretes 
dirigides a prevenir la delinqüència i a garantir la seguretat ciutadana en 
els eixos i superfícies comercials i empresarials així com en l’oci nocturn, 
la mobilitat i els espais de pública concurrència | LR

ACTUACIÓ POLICIAL
El Mossos activen l’operació Grèvol per incrementar 
la seguretat als eixos comercials durant el Nadal
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SOLIDARITAT 
Diverses entitats i col·lectius del municipi duen a 
terme diferents campanyes per ajudar les persones 
més vulnerables coincidint amb les festes de Nadal

Els serveis bàsics d’atenció social 
del departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament han realitzat un 
cicle de tallers grupals d’educa-
ció emocional i talents personals 
per a joves. La primera edició 
s’ha fet en sis sessions durant 
els mesos d’octubre i novembre 
i s’ha adreçat a una desena de 
nois i noies d’entre 16 i 19 anys 
que tenen relació amb els serveis 
bàsics d’atenció social. El taller 
està pensat per al jovent que no 
té defi nit el seu projecte personal 
de futur i necessita un treball per-
sonal i grupal per tal de potenciar 
la intel·ligència emocional, conèi-
xe’s millor i descobrir quins són 
els seus propis talents i fortaleses 
per trobar el seu somni i objectiu 
de vida. 

Bona acollida. “El taller pretén 
ajudar el jove a construir el seu 
propi relat personal, basat en 
les pròpies emocions i en les re-
lacions positives amb els altres 
i així anar construint el seu full 
de ruta personal”, ha explicat la 
regidora de Serveis Socials, Mar 

Sempere (Círculo Montcada). La 
valoració dels participants en la 
iniciativa ha estat molt positiva. 
“És útil en la nostra vida diària 
i ens ajuda a pensar què volem 
fer en el futur”, ha indicat Ain-

hoa Cantavella, tot afegint que 
“m’ha servit per començar a 
parlar de les meves emocions i 
els meus problemes, cosa que 
fi ns ara no ho havia fet”. Can-
tavella no va acabar els estudis 

de l’ESO però, després d’haver 
fet el taller, s’està replantejant la 
possibilitat de treure’s el títol de 
premonitora de lleure: “M’agra-
da molt estar en contacte amb 
els infants”. 

PROGRAMA ‘ACCIÓ 16.24’

Sílvia Alquezar | Montcada

La jove Ainhoa Cantavella, a l’esquerra, amb una altra companya participant al taller, i l’educadora social que va impartir les sessions

El primer cicle es va 
fer entre octubre i 
novembre per a nois i 
noies de 16 a 19 anys 

S’adrecen a joves que no tenen defi nit el seu projecte de futur per ajudar-los a trobar els seus objectius de vida

Serveis Socials fa tallers de gestió 
de les emocions i talents personals 

Accions per a joves que necessiten suport personal, familiar i social

El projecte Acció 16.24, que es 
va posar en marxa al 2015, és un 
conjunt d’iniciatives dels serveis 
bàsics d’atenció social adreçats 
a persones d’entre els 16 i els 24 
anys que necessiten i demanden 
suport personal, familiar i/o social. 
L’objectiu és oferir al jovent noves 
eines i oportunitats de creixement 
personal i social, a més de pro-

moure espais i contextos per a la 
seva promoció activa. Els tècnics 
municipals intervenen en diferents 
àmbits com el personal i familiar, 
en la salut, el formatiu i laboral i el 
sociocultural. Acció 16.24 inclou 
projectes com la dinamització ju-
venil La Muntanyeta Viu, accions 
formatives per a joves de cultura 
gitana, el Punt d’Informació i As-

sessorament en Drogues (PAS-
SA), el Pla Local de Prevenció de 
Drogues, un projecte de Mesures 
Reparatòries i accions grupals per 
a joves. Per contactar amb els tèc-
nics de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment es pot anar als serveis bàsics 
d’atenció social, situats a la Casa 
de la Vila  (935 753 430) o al Kur-
saal (934 451 889) | SA
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Montcada inicia 
l’elaboració del 
Pla de prevenció 
de drogues

Montcada i Reixac ha posat 
el fi l en l’agulla per començar 
a elaborar el Pla de prevenció 
de drogues del municipi, coor-
dinat des de l’Àrea de Serveis 
Socials a través del servei del 
Pla Local de Prevenció d’In-
formació i Assessorament en 
Drogues (PASSA). El projecte 
compta amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i tindrà 
una vigència del 2017 al 2020. 
El passat 30 de novembre va 
tenir lloc a la Casa de la Vila la 
primera trobada amb la parti-
cipació d’un total de 35 profes-
sionals de la xarxa local que tre-
ballen atenen jovent, famílies i 
adults en relació a aquest tema. 
En aquesta sessió es va fer un 
treball participatiu conjunt per 
tal de poder fer l’anàlisi de la 
realitat social a partir de les 
diferents aportacions de cada 
professional. 

Finalitat. L’objectiu comú és 
contrastar la informació de 
cada agent social per tal de 
consensuar i plantejar línies 
de treball prioritàries en l’àm-
bit de la promoció de la salut 
i el consum de drogues. En els 
mesos de gener i febrer s’or-
ganitzaran diferents grups de 
discussió amb joves de diverses 
edats i perfi ls, així com també 
es realitzaran deu entrevistes a 
informants clau de la ciutat per 
tal d’anar ampliant la mirada 
sobre la realitat social.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Montcada i Reixac recapta prop de 
3.250 euros per a la Marató de TV3  
La Unió va recollir un total de 2.761 euros al festival organitzat el 18 de desembre

INICIATIVES SOLIDÀRIES

El veïnatge repartirà els diners entre tres entitats locals

La paella del Bosc d’en 
Vilaró recull 2.200 euros

Els veïns del Bosc d’en Vila-
ró han recollit 2.280 euros a 
la paella popular organitzada 
el 18 de desembre a la urba-
nització situada a la Serralada 
de Marina destinada a recap-
tar fons per a tres entitats del 
municipi: el menjador social 
El Caliu –per al qual també es 
van recollir aliments–, Sin teta 
hay paraíso –que dona suport 
a dones afectades per càncer de 

mama– i Montcada Solidària, 
constituïda recentment i que té 
en marxa una campanya d’aju-
da als refugiats de la guerra de 
Síria. Les dues primeres entitats 
rebran 1.000 euros cadascuna i 
la tercera, 280. L’organització 
ha fet una valoració molt positi-
va de la jornada en què, segons 
ha assenyalat, van participar al 
voltant de 500 persones. Du-
rant la matinal també es van fer 
activitats per a la canalla.

Pilar Abián | Redacció

Montcada ha recollit prop de 
3.250 euros als diferents ac-
tes que diverses entitats locals 
han organitzat per col·laborar 
amb la Marató de TV3, que 
enguany estava dedicada a l’ic-
tus i les lesions medul·lars i ce-
rebrals traumàtiques. La Unió 
de Mas Rampinyo va recaptar 
el 18 de desembre un total de 
2.761 euros entre la venda d’en-
trades per al festival de ball a 
càrrec de diferents escoles del 
municipi, la xocolatada i la ven-
da de manualitats realitzades 
pel grup de dones. 

Altres iniciatives. El Casal de 
Gent Gran de Montcada va 
recollir 350 euros al bingo i al 

berenar solidari que va fer el 
dia 16 a l’equipament del parc 
Salvador Allende. Montcada 
Aqua va reunir 115 euros en-
tre les masterclass de zumba i 

aquagym que van fer el dia 17 
i la guardiola a disposició dels 
usuaris. La Colla Mitjana de Ge-
gants de Montcada va actuar el 
dia 18 a Gallecs.

Sílvia Alquézar | Montcada
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Alumnes de l’escola Grisdance durant l’actuació que van fer a La Unió el dia de la Marató de TV3

És una iniciativa promoguda per Sant Joan de Déu

Va per tu i el Cim aniran 
a la Barcelona Màgic

El grup montcadenc Va per tu i 
el Cim participaran a la quarta 
edició de la caminada Barcelona 
Magic Line (BML) que tindrà 
lloc el 5 de març de 2017. Aquesta 
marxa per equips i no competi-
tiva és una mobilització solidària 
organitzada per l’Ordre Social de 
Sant Joan de Déu en favor de les 
persones més vulnerables. Els 
fons recaptats es destinen a pro-
grames molt diversos com ajuts 
socials, pisos d’inclusió, teràpies 
complementàries, recerca científi -
ca i cooperació internacional.
Va per tu es va constituir al 2012 
per participar al repte solidari i 
esportiu Trailwalker que l’ong 
Intermón Oxfam convoca anu-
alment, una ruta de 100 km per 
Girona, només apta per gent 
amb preparació física. Cinc anys 
després, manté la seva aposta 
solidària, ara amb una marxa 
assequible per a tots els públics, 
la BML. “És una caminada 
popular amb recorreguts pels 
turons que envolten la ciutat 
en què participen famílies i 

que té una doble vessant festi-
va i social”, ha explicat Dolors 
Fernández, que va participar-hi a 
la passada edició amb la resta de 
components de Va per Tu amb 
una valoració molt positiva. La 
participació té un cost de 40 eu-
ros per equip, que pot tenir fi ns 
a un màxim de 20 components. 
Els donatius es poden incremen-
tar organitzant actes solidaris a 
cada població, seguint la mateixa 
fi losofi a de la Trailwalker. Va per 
tu ha escollit el recorregut de 15 
km i pretén formar dos equips, 
amb una aportació mínima per 
persona de 12 euros. Encara ha 
de decidir si durà a terme accions 
solidàries complementàries.

Inscripcions. Els interessats a par-
ticipar-hi amb un dels dos equips 
montcadencs poden contactar 
amb el correu electrònic dfernan-
dez@uoc.edu. Tots participants po-
dran accedir gratuïtament el dia 
de la caminada i durant tot el mes 
de març a diversos museus i es-
pais d’oci de la ciutat amb l’acre-
ditació que se’ls lliurarà.

Laura Grau | Montcada

A la paella solidària del Bosc d’en Vilaró van participar al voltant de 500 persones
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CAMINADA SOLIDÀRIA

Confl icte per la no cessió del Teatre Municipal per al festival solidari

La no cessió del Teatre Municipal 
per a la celebració del festival so-
lidari dedicat a La Marató de TV3 
ha generat un confl icte entre La 
Unió i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. L’entitat de Mas 
Rampinyo va convocar el 20 de 
desembre una roda de premsa 
a la seva seu davant la presència 
d’una trentena de persones per 
demanar una rectifi cació pública 
per part de la regidora de Cultura, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), qui 
ha al·legat que l’espai no es va ce-
dir perquè “perquè hi hagut un 
malentès. La petició no es va fer 
per escrit i la situació econòmica 
de l’Ajuntament tampoc perme-
tia fer-se càrrec del festival”. El 
president de La Unió, Jordi Escri-
gas, es va queixar públicament 
abans de la celebració del festival 
i va fer palesa la seva “indignació” 
durant la roda de premsa davant 
d’aquests arguments que qualifi -

ca d’“excuses”. Segons l’entitat, 
els responsables de Cultura van 
adquirir el compromís de perme-
tre que el festival solidari d’aquest 
any es pogués fer al Teatre Mu-
nicipal durant una reunió que es 
va celebrar al desembre de 2015 
i que també va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA). “Nosaltres 
tenim una acta que deixa cons-
tància d’aquest compromís que 
ara es vol negar. Normalment, 
confi em en la paraula de la gent i 
no ens calen escrits, però ara ve-
iem que no és així”, ha comentat 
Escrigas. La Unió es queixa que 
l’Ajuntament no li va donar l’opció 
de valorar la possibilitat d’assumir 
el cost del lloguer de l’espai i que 
fi ns al passat 24 de novembre, i 
després de fer una petició per es-
crit, no va tenir constància que no 
disposaria del Teatre Municipal,  
rebent una notifi cació no ofi cial. 

“La resposta de la regidora ens 
indigna i no explica perquè no 
s’ha acceptat la nostra petició 
de poder organitzar un acte que 
està consolidat i que, per raons 
d’espai, no pot créixer més”, ha 
dit Escrigas, que considera que 
“el govern municipal d’esquerres 
ha donat l’esquena a aquest fes-
tival solidari”.
La roda de premsa feta a La Unió 
va fi nalitzar amb un torn de pa-
raules on alguns dels assistents 
van acusar l’executiu de no voler 
donar suport al festival de La Ma-
rató de TV3 per raons polítiques 
i es van escoltar veus exigint la 
dimissió de l’edil, que ha declinat 
la possibilitat de donar rèplica a 
les queixes fetes des de La Unió. 
Entre el públic, també hi havia 
representats de Ciutadans i PSC, 
que van demanar als responsa-
bles de l’entitat una cronologia 
dels fets | RJ
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SISENA EDICIÓ

Set entitats de la ciutat col·laboren 
amb la campanya ‘Regala il·lusions’
L’Obra Social ‘La Caixa’ ha fet una aportació de 4.000 euros per a material escolar

Un total de set entitats del mu-
nicipi han col·laborat enguany 
amb la campanya ‘Regala il-
lusions’, organitzada per l’Ajun-
tament amb l’objectiu que cap 
infant de la ciutat es quedi sen-
se regals al Nadal. Els represen-
tants de les associacions van 
lliurar el material al consistori 
en un acte que va tenir lloc el 
14 de desembre a l’edifi ci muni-
cipal, al qual van assistir la pre-
sidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo), i la regidora 
de Ciutadania, Mónica Martí-

nez (ICV-EUiA). Les entitats 
col·laboradores són Montcada 
Solidària, AMPA Fedac, Adi-
mir, EF Montcada, Penya Bar-
celonista, Església Evangèlica 
Es por fe i Església Evangèlica 
Piedras Vivas. 

Valoracions. Els benefi ciaris de 
la campanya seran 350 infants 
dels municipi d’entre 0 i 12 
anys d’entorns econòmicament 
vulnerables que rebran lots for-
mats per una joguina lúdica, 
una altra de caire més educatiu i 
material escolar. A la iniciativa, 

a la qual la corporació local des-
tina 10.000 euros, també s’ha 
sumat l’Obra Social ‘La Caixa’, 
amb l’aportació de 4.000 euros 
més. “Volem agrair la impli-
cació i col·laboració en aques-
ta campanya que s’adreça als 
infants de les famílies amb 
pocs recursos econòmics”, va 
dir Sempere als assistents. La 
ciutadania hi pot col·laborar 
amb la compra de bolígrafs 
amb motius nadalencs que hi 
ha a la venda a diferents esta-
bliments locals fi ns després de 
Reis, al preu d’1,5 euros.

Pilar Abián | Redacció

Les entitats col·laboradores amb la campanya Regala il·lusions van lliurar el material recollit el 14 de desembre en un acte a l’Ajuntament

La Fira de Nadal, que va tenir 
lloc els dies 17 i 18 a la rambla 
dels Països Catalans, va registrar 
una afl uència de públic menor 
que l’edició anterior. La majoria 
de paradistes va coincidir a asse-
nyalar que les vendes van ser fl ui-
xes en comparació amb altres ci-
tes nadalenques. La coincidència 
amb l’obertura dels grans centres 
comercials el cap de setmana pre-
vi al Nadal s’apuntava com una 
de les possibles causes de la re-
ducció de públic. L’esdeveniment 
el va organitzar  l’Ajuntament 
amb la col·laboració de les associ-
acions de comerciants del munici-
pi amb l’objectiu de promoure la 
compra de regals als comerços de 
proximitat.  

Participació. La Fira va comptar 
amb una setantena de paradetes, 

la majoria d’artesans, però tam-
bé de comerços de Montcada –3 
de l’Associació Montcada Cen-
tre Comerç i 4 de l’Associació de 
comerciants de Can Sant Joan. 
Vuit entitats de diferents àmbits 
van aprofi tar la fi ra per donar 
a conèixer les seves activitats i 
recaptar fons. Hi van participar 
l’AV de la Ribera, l’AMPA de 
l’escola Elvira Cuyàs, alumnes 
de l’Institut M.Miró, les entitats 
d’atenció als discapacitats Adi-
mir i Va per Tu –aquesta última 
va recollir més de 700 euros per 
a la campanya Justícia per a Ser-
gio; Sin Teta Hay Paraíso, que 
dona suport a les dones afecta-
des per càncer de mama, Càri-
tas Montcada i Montcada So-
lidària, que va fer difusió de la 
campanya per comprar sabates 
d’hivern als refugiats del campa-
ment de Kalachori (Grècia).

Laura Grau | Montcada Nova

Les manualitats amb motius nadalencs van ser un dels atractius de la Fira de Nadal, que va tenir lloc a la rambla dels Països Catalans

RAMBLA DELS PAÏSOS CATALANS

Els paradistes coincideixen que han baixat les vendes

La Fira de Nadal rep 
menys afl uència de 
públic que l’any passat
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‘Tot & Més’ guanya 
el concurs d’aparadors
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La botiga d’articles de regal Tot & 
Més, al centre, ha guanyat el pri-
mer premi local del concurs ‘L’Apa-
rador’ de Nadal, convocat per la 
Cambra de Comerç de Sabadell, 
amb el suport dels ajuntaments. 
La resta de guardonats són: Centre 
Jardineria Terra Nostra (2n); Perru-
queria Escuder (3r); Chic&Beauty 
(4t) i Forn Oliveras (5è). A la foto, 
Tere Castillo, de Tot & Més, amb 
el president de l’Àrea Ecònomica, 
Òscar Gil (ICV-EUiA) | SA

El Club Futbol Sala Montcada ha posat en marxa una campanya de 
recollida de regals amb motiu de la proximitat de les festes de Na-
dal i Reis. L’entitat fa una crida perquè la gent porti joguines, contes 
i material escolar a les seves ofi cines, al carrer Tarragona, 3 baixos, 
els dilluns, dimarts i dimecres de 17.30 a 20h. Les joguines han de 
ser noves i es poden dur fi ns al 30 de desembre | LG

EL CFS Montcada inicia una campanya de recollida 
de joguines per a les famílies més vulnerables

El matx entre el primer 
equip del club verd i els 
exjugadors blanquiblaus 
tindrà lloc el 8 de gener 
a l’estadi de la Ferreria, 
a les 17h. La recaptació 
íntegra es lliurarà a l’en-
titat Sin teta hay paraíso, 
que dóna suport a les 
dones afectades de càn-
cer de mama. Les entra-
des costaran 2 euros. A la foto, representants de Sin teta i el CD 
Montcada amb exjugadors de l’Espanyol durant la presentació del 
cartell del partit a la Ciutat Esportiva Dani Jarque  | SA

ESPORT SOLIDARI
El CD Montcada i els veterans del RCD Espanyol 
jugaran un partit solidari contra el càncer de mama
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La plaça del Poble de Terra 
Nostra va acollir el passat 11 
de desembre la Fira de Na-
dal, organitzada per la Xarxa 
d’Equipaments. L’esdeveni-
ment va comptar amb una 
desena de paradetes amb 
productes artesanals relaci-
onats amb les festes nada-
lenques. La Fira va tenir una 
bona acollida de públic | SA

Bona acollida de públic de la Fira de Nadal de Terra 
Nostra, amb una desena de paradetes d’artesans
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50È ANIVERSARI

‘Hoja informativa’ esdevé l’expressió viva 
de la memòria col·lectiva de Can Sant Joan
Fins al pròxim 27 de gener es pot visitar una exposició a l’Espai Kursaal sobre el mig segle de vida de la publicació
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Fins al 27 de gener es pot visitar 
al Kursaal una exposició sobre 
el 50è aniversari de la revista 
Hoja Informativa (HI) formada 
per una selecció de les portades 
més signifi catives de la seva llar-
ga trajectòria com a mitjà d’in-
formació i opinió dels veïns de 
Can Sant Joan. La inauguració, 
el 13 de desembre, va congregar 
una àmplia representació dels 
fundadors i col·laboradors habi-
tuals d’HI, que van rememorar 
els inicis i l’evolució de la revista 
en un acte marcat pels records i 
l’emoció.

Reconeixement. La regidora de 
Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA), fi lla de 
Can Sant Joan, es va declarar 
admiradora de la revista “pel 
seu valor com a narradora de 
fets capdals de la història del 

barri, com les lluites per acon-
seguir l’escola El Viver, l’asfal-
tat de carrers o la recuperació 
del Kursaal, però també per 
la seva vessant cultural i de 
promoció de la llengua cata-
lana”. En un emotiu discurs, un 
dels fundadors i ànima mater de 
la revista, Sebastià Heredia, es 
va referir a HI com la fi lla que 
mai va tenir “petita, humil, 
senzilla, acollidora, tossuda 
però dialogant, que ha cana-
litzat les lluites, les il·lusions i 
les esperances d’un barri que 
l’ha ajudat a parlar i crèixer”. 
També van intervenir altres 
membres fundadors com José 
Pulido i Pep Martínez, que van 
convidar els seguidors d’HI més 
joves “a prendre les regnes per-
què pugui continuar sent una 
eina de lluita i canvi social” 
–en paraules de Martínez–, i col-
laboradors de diferents èpoques 

com David Soler, Jordi Prior i 
Carlos R. Capilla, qui va apro-
fi tar la presència de l’edil per 
demanar el suport municipal per 
digitalitzar el fons fotogràfi c i do-

cumental d’HI, “patrimoni de 
la ciutat i expressió viva de la 
memòria col·lectiva d’un bar-
ri”. Va tancar l’acte el president 
de l’AV, José Luis Conejero, qui 

va destacar que “HI ha donat 
la possibilitat d’expressar-se a 
qualsevol veí i ha escrit la his-
tòria del barri, sent una eina 
de cohesió i transformació”. 

Laura Grau | Can Sant Joan

Sebastià Heredia, un dels fundadors d’HI, va llegir unes paraules molt emotives a la inauguració de mostra fotogràfi ca que es pot visitar al Kursaal
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Amb motiu del Dia Internacional 
de les persones amb discapacitats, 
la plaça de l’Església va acollir 3 
de desembre la segona Festa de 
la Discapacitat, una jornada or-
ganitzada per l’Ajuntament amb 
l’objectiu de sensibilitzar la po-
blació i donar a conèixer les di-
fi cultats i les problemàtiques amb 
què s’enfronten a la vida quotidi-
ana les persones amb necessitats 
especials. Enguany, la matinal 
es va centrar en la discapacitat 
intel·lectual, amb diferents acti-
vitats adreçades a totes les edats. 
L’esdeveniment va consistir en 
una mostra d’entitats, tallers de 
manualitats, un taller de circ, una 
xocolatada i l’espectacle infantil 
‘La diferència és una formiga!’. 

L’Associació de Discapacitats de 
Montcada també va muntar un 
photocall per a la inclusió, men-
tre que el Grup Catalònia –que 
gestiona la residència Jesús Farrés 
de Mas Rampinyo per a persones 

amb discapacitat intel·lectual– va 
fer un mural per la discapacitat. 
També hi eren presents Creu 
Roja i l’Associació Oratge, que 
farà l’activitat ‘Dissabtes per a tu’ 
al Centre Cívic L’Alzina.

Laura Grau | Montcada

Els usuaris de la residència Jesús Farrés van pintar un mural per la discapacitat

SEGONA EDICIÓ

Matinal festiva per donar visibilitat 
a les persones amb discapacitats
Les activitats es van desenvolupar el 3 de desembre a la plaça de l’Església

8 DE MARÇ

Les bases es poden consultar al web ‘montcada.cat’

En marxa el concurs de 
microrelats i de cartells

La Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat ja ha obert el termini 
per participar als certamens de 
cartells i microrelats amb mo-
tiu del Dia Internacional de les 
Dones Treballadores. Les bases 
es poden consultar al web muni-
cipal www.montcada.cat.  Els car-
tells es poden presentar fi ns al 
18 de gener a la Casa de la Vila, 
el Kursaal i els Centres Cívics 
de La Ribera, Can Cuiàs i Terra 
Nostra. El termini per presentar 
els microrelats fi nalitzarà el 10 
de febrer i s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a l’adreça ofi ci-
nadona@montcada.org.  

Programa del 8 de març. El Con-
sell Municipal de Dones es va 

reunir el 19 de desembre per 
començar a preparar el progra-
ma del 8 de març. Durant la 
trobada es va proposar fer l’11 
de març unes jornades per do-
nar visibilitat a la feina que fan 
les dones a les entitats i espais 
públics. L’objectiu és que siguin 
un punt de trobada de les do-
nes del teixit associatiu local i 
dones a títol individual. 
Al Consell es va plantejar fer 
un seguit d’activitats només 
protagonitzades per dones com 
un correfoc, un recital de po-
esia eròtica, un espectacle de 
titelles, un concert de raperes 
i un torneig de bàsquet, entre 
d’altres. La propera reunió del 
Consell tindrà lloc el 23 de ge-
ner, a les 18h, al Kursaal. 

Sílvia Alquezar | Redacció
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Certamen de fotografi a 
contra les violències 
masclistes

La Regidoria de Polítiques d’Igual-
tat de l’Ajuntament, en colabora-
ció amb l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada (Afotmir), organitza 
un concurs de fotografi a titulat 
‘No només són cops’ que pretén 
sensibilitzar la població contra els 
diferents tipus de violències mas-
clistes que existeixen. Les imat-
ges han de ser representatives 
d’algun tipus d’assatjament de 
tipus físic, psicològic, econòmic, 
comunitari, sexual o estètic. Els 
concursants han de ser majors 
de 16 anys i poden presentar un 
màxim de tres fotografi es que han 
de ser per categories diferents. Hi 
haurà 6 premis en total de 200 
euros cadascun (un per a cada 
tipus de violència) i les imatges 
s’han d’enviar a l’adreça electrò-
nica comunicacio.afotmir@gmail.
com abans del 18 de gener. El 
certamen es va posar en marxa 
coincidint amb la celebració del 
Dia Internacional contra les Vio-
lències Masclistes, que es com-
memora el 25 de novembre | SA  

LA RIBERA CELEBRA LA 
FESTA D’HIVERN
Tallers, un photocall 
i una xocolatada van 
ser l’eix d’un programa 
d’activitats adreçat a 
totes les edats 

La Ribera va acollir el 15 de desembre la festa d’hivern, amb 
activitats per a totes les edats, un photocall, tallers d’elaboració 
d’estels i papirofl èxia i una xocolatada. D’altra banda, no es va fer 
la cloenda de l’exposició fotogràfi ca ‘Somos el barrio’ perquè està 
tenint una bona acollida entre el veïnatge i els organitzadors han 
decidit ampliar el termini per visitar-la i aportar més imatges. La 
celebració, amb força assistència, va tenir lloc al Centre Cívic de 
la Ribera i els seus exteriors, i la van organitzar la Xarxa d’Equipa-
ments, el Pla de Desenvolupament Comunitari i el Centre Obert 
la Ribera | SA 

.....també és notícia..................................
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CASA DE LA MINA
El Casal de Gent Gran dona la benvinguda al Nadal amb 
un homenatge als socis que han fet enguany 90 anys

El Casal de Gent Gran Casa de la Mina va donar el 15 de desembre la 
benvinguda al Nadal amb la inauguració del pessebre i l’homenatge 
als cinc socis de l’entitat que han complert 90 anys durant el 2016: 
Mari Carmen Menina, Carmen Vega i María Martínez –presents a l’ac-
te–, i Regina Manzano i Antonio González, que no van poder assis-
tir-hi. L’esdeveniment va comptar amb la presència de la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere, i el regidor Sergi Martín, ambdós de Círcu-
lo Montcada. Sempere va destacar la vitalitat de l’entitat i de l’equipa-
ment municipal “sent una de les instal·lacions que més usuaris té, el 
que signifi ca que sou molt actius i fi dels amb el Casal constituint un 
gran grup consolidat i amb experiència” i es va comprometre a seguir 
treballant per garantir una vellesa digna. Durant la festa van actuar la 
rondalla i el grup de play-back del Casal | SA

LA RIBERA
El Pla Educatiu d’Entorn 
busca voluntaris

Es posaran en marxa dos nous 
projectes: un grup d’autoajuda per 
la lectura en família a l’escola El 
Turó, divendres de 16.30 a 17.30h, 
i sessions per explicar contes a 
les escoles bressol, una hora al 
mes a cada centre. Les persones 
interessades es poden posar en 
contacte a través del correu tec_
educacio1@montcada.org  | SA SA
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Serà el 21 de gener sota el nom 
Edcamp Montcada i compta amb 
la col·laboració de la Fundació Jau-
me Bofi ll i els centres que vulguin 
participar-hi. L’objectiu és crear un 
espai de debat per a apassionats 
de l’educació per compartir expe-
riències, coneixements i inquie-
tuds. Inscripcions al web edcamp.
educaciodema.cat | SA

GENT GRAN
L’Ajuntament posarà en marxa al mes de gener un nou 
projecte amb noves activitats a Can Cuiàs i Terra Nostra 
Amb l’objectiu d’ampliar el concepte d’envelliment actiu 
s’implementaran en aquests dos barris uns tallers de memòria i 
gimnàstica de manteniment, que es duran a terme als centres cívics. 
A Can Cuiàs, les sessions per exercitar la memòria sense haver de 
recórrer als tractaments farmacològics es faran els dimecres, de 18.30 
a 19.30h, mentre que les de gimnàstica tindran lloc els dijous, de 18 
a 19h. A Terra Nostra, les classes de memòria s’impartiran els dimarts 
de 18.30 a 19.30h i les de gimnàstica, dilluns, de 10 a 11h. El preu de 
cada taller és de 6 euros al mes. Les persones interessades es poden 
adreçar als centres cívics. Aquests dos tallers són el punt de partida 
d’aquesta nova iniciativa que té com a objectiu la creació de taules de 
gent gran en aquests dos barris de la ciutat   | SA 

BEQUES DE MENJADOR

L’Ajuntament destinarà 60.000 
euros per complementar els ajuts
L’aportació benefi ciarà un total de 279 infants de famílies vulnerables

Un total de 279 alumnes es 
benefi ciaran aquest curs dels 
60.000 euros que atorgarà 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac per complementar les 
beques de menjador. Aquests 
ajuts els atorga el Consell Co-
marcal del Vallès Occidental, 
que a la ciutat ha donat 605 
beques, de les quals 580 són al 
50% (3,10 euros per cada àpat) 
i només 15 són al 100% (6,20 
euros per menú). Mitjançant 
l’ajut, l’Ajuntament atorgarà 
dos euros per cada àpat. “Dels 
580 alumnes que reben la 
meitat de la beca, 265 es tro-
ben en risc d’exclusió social, 
amb una situació social, fa-

miliar i econòmica molt pre-
cària que els fa molt difícil 
assumir la resta de la beca; a 
més, hem d’afegir 14 infants 
més que han quedat fora de 
l’adjudicació del Consell Co-
marcal per diversos motius, 
però que també es troben 
en un greu problema de risc 
social i desemparament”, ha 
explicat la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (Círculo 
Montcada), qui ha indicat que 
la xifra d’infants atesos direc-
tament des dels Serveis Socials 
municipals pot variar, en funció 
de la demanda de les famílies. 
“Un cop més, els ajuntaments 
hem de fer molts esforços per 
cobrir unes necessitats que 

hauria d’assumir la Genera-
litat quan, a més, en el nostre 
cas, tenim moltes difi cultats 
econòmiques; el govern no 
ha adaptat la inversió en be-
ques a les necessitats reals de 
la ciutadania”, ha dit l’edil.

Sílvia Alquezar | Redacció

EDUCACIÓ
L’escola Fedac organitza 
una jornada educativa

El menú escolar costa 6’20 euros sense ajut
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S’acosta el fi nal d’any i és inevitable fer balanç i mirar de pensar 
què ens agradaria que l’any vinent ens portés a tots i totes. El 
2016 ha estat un any complicat, el novè de la crisi econòmi-
ca que continua perjudicant la gent corrent, en forma de pre-
carietat laboral i retallades de serveis públics essencials, com 
l’educació i la sanitat. Aquest any hem hagut de continuar defensant el que és de tothom. Per 
exemple, la lluita de la FAVMiR i de la Taula de la Sanitat per recuperar les urgències i tots els ser-
veis que han pres a la gent treballadora del nostre país, una lluita que ja dura massa temps i que 
fem nostra. Ha estat un any en què hem continuat exigint el Soterrament Total de la R2, el futur 
de la nostra ciutat està en joc. Aquest equip de govern continuarà, acompanyat de la Plataforma 
i del veïnatge, lluitant per fer possible que el soterrament sigui una realitat que puguem veure 
executada en els anys vinents.
Ha estat un any també de refl exió i anàlisi, en què hem conegut l’estat real de les fi nances del 
nostre Ajuntament. Malauradament, el resultat de l’anàlisi ha estat pitjor del que esperàvem ini-
cialment, i ja s’ha iniciat un procés d’anàlisi de quines despeses pot reduir el consistori per 
ajustar el pressupost a la realitat de la nostra ciutat, tot evitant una pujada d’impostos als veïns i 
veïnes del municipi. Sent conscients d’aquesta situació, tant govern com oposició, entitats i ciu-
tadania, cal que tots plegats ens posem a treballar per tal de trobar i executar solucions. És per 
aquest motiu que entenem que el propòsit que ens marquem de cara a l’any 2017 és treballar 
al costat de tots els agents polítics i socials per tornar a posar Montcada i Reixac en una posició 
que permeti recuperar capacitat per fer aquelles actuacions que, com a ciutadans del nostre 
municipi, considerem tots que són necessàries. Volem que l’any 2017 sigui un any d’acords i de 
treball conjunt entre tots els grups polítics que formen part de l’Ajuntament, ja que tots plegats 
aconseguirem fer de Montcada i Reixac una ciutat sostenible econòmicament i socialment com-
promesa. Entenem que la prioritat de l’any vinent ha d’estar en la millora de la qualitat de vida de 
la gent de Montcada i no en la confrontació política. Per acabar, volem desitjar-vos a tots i totes 
bones festes i que l’any 2017 sigui un any millor, ple d’oportunitats per a tothom.

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. 

Volem un 2017 d’oportunitats

Óscar Gil

Aquest dies tenim la lleugera sensació d’haver-nos tornat un 
any més joves, ja que ens hi veiem repetint per enguany en 
aquest espai gairebé el mateix que al desembre de l’any passat. 
A les acaballes del 2015 ja vàrem dir al nostre govern municipal 
que no anava bé, i malauradament la nostra opinió envers el 
balanç d’enguany no pot ser més positiva del que ho era ara fa un any. Aquest any tampoc no 
podem valorar projectes endegats pel govern, perquè no n’ha fet cap, ja ni tant sols hem de dir 
que signifi catiu o destacable; cap. Acabar les obres del pont de la Roca, l’adequació de l’accés 
a la Font del Tort o iniciar els accessos a la llera del Besós, per exemple, encara són projectes de 
l’anterior mandat. A més, aquest desembre tampoc podrem valorar els pressupostos pel 2017 i 
quines són les polítiques a destacar, o amb quines podríem estar d’acord, perquè no els tenen 
enllestits; millor dit, ni els tenen ni esperen tenir-los aviat. 
Això sí, el que sí han aconseguit, i amb nota, és que diferents sectors del municipi estiguin en 
desacord amb la seva forma de fer les coses. Perquè no és el mateix pregonar que fer; dir que 
tindran en compte l’opinió de la ciutadania durant la campanya i fer-se llavors els adalids de la 
participació, i ara voler portar a terme els projectes, gairebé podríem dir d’esquena als afectats i 
les afectades. Per donar veu a la ciutadania se’ls ha d’escoltar abans de endegar els projectes; 
tot i que sigui difícil i requereixi de molt de temps i dedicació, de moltes hores de reunions i de 
sentir-los dir opinions del tot contraries a les que el govern els hi presenta. No sempre s’arriba a 
aconseguir un consens ampli, però almenys s’han de fer tot els intents i els esforços per aconse-
guir-ho. I el mateix podem dir de la relació amb els grups de l’oposició; van perdent suport rere 
suport per la seva gestió, per no acomplir els seus compromisos, per la forma de desinformar i 
per la seva creixent desorganització. D’això nosaltres en diem inoperància, inefi càcia i desorga-
nització, i el govern diu que és transparència i participació. Des del PSC de Montcada li tornem 
a dir al govern municipal que solucioni el seus problemes interns i que ja és hora que comenci a 
treballar perque la nostra ciutadania pugui recuperar la il·lusió per formar part d’una ciutat com 
la nostra i encarar millor el nostre futur.

Govern a cop de pedal

M. Carmen Porro

Fa just un any, dèiem el següent: “Els pressupostos d’un 
ajuntament són el principal instrument de gestió de l’admi-
nistració. Són el full de ruta que marca les línies de treball 
per al municipi. Malauradament, Montcada començarà el 
2016 sense aquesta important eina. El nou govern local 
està immòbil i la ciutat ho notarà. Des del grup municipal 
de CiU estem elaborant les propostes que presentarem quan el govern ens presenti els seus 
pressupostos. Perquè creiem que aquests han de ser fruit del debat i del consens i més quan el 
govern ha estat incapaç de generar el diàleg necessari entre la societat civil, les entitats i l’Ajun-
tament. En campanya electoral ens van fer moltes promeses, moltes! I una d’elles era la voluntat 
que la participació ciutadana fos protagonista a l’hora de prendre decisions. Després de sis mesos 
de govern no han tingut temps de posar-ho en pràctica. Aquesta gran participació ha quedat en 
gairebé res de res”. Aquelles paraules encara tenen vida i més sentit que mai. Acabem de viure 
un any 2016 buit de qualsevol acció política, ple de baralles partidistes i amb un govern dèbil 
vivint encara de projectes iniciats fa anys. Tampoc podem oblidar tots els confl ictes veïnals que 
hi ha sobre la taula, tots ells amb voluntat de solucionar d’esquenes als veïns afectats. Qui té la 
veu del poble a dia d’avui? Quina és la participació dels veïns i les entitats en les decisions del 
govern? Participació, transparència, bon govern, proximitat... Sols paraules de la nova política. 
I, com ja és tradicional en aquest govern, ens plantem a les portes d’un any nou sense cap 
indici de pressupostos. No ho entenem! Fa uns dies van presentar un informe econòmic que, 
segons el govern, diu que tenim un Ajuntament a prop de la fallida. El més normal seria, doncs, 
la urgència d’elaborar un pressupost  seriós per redirigir la situació, però sembla que no hi ha 
gens de pressa, deu ser que tan malament no està l’Ajuntament, del contrari ja estaria aprovat 
fa dies amb les corresponents mesures correctores. Aquest any torna a ser molt complicat po-
der fer una valoració del no res, del ‘postureo’ i de polítiques buides i d´esquenes a la gent. Cap 
projecte nou presentat, sols calendaris de voluntats polítiques que no ens porten a res. El 2016 
ha estat un any ple d´oportunitats perdudes, esperem que al 2017 es posin les piles i governin!

La buidor política del 2016

Joan Carles Paredes

Cada any per aquestes dates trobem nous drames relacionats 
amb la pobresa energètica. Fa un mes, una dona de 81 anys 
moria en un incendi que va provocar una de les espelmes amb 
les que s’havia de donar llum, després que li tallessin el subminis-
trament elèctric. No és nou, hi ha famílies que han de triar entre 
menjar o pagar, ja que no tenen per afrontar el pagament de les 
contínues pujades de les subministradores (només aquest mes la pujada ha estat d’un 10%). La 
pobresa energètica s’ha convertit en un indicador determinant de la vulnerabilitat social i de la irres-
ponsabilitat compartida d’empreses i poders polítics que permeten que la gent mori, emmalalteixi o 
visqui en condicions indignes per no poder pagar els rebuts. En els últims 4 anys de govern del PP, la 
pobresa energètica a Espanya ha augmentat un 69%, segons dades de l’INE.
La llei 24/2015 defensa el principi de precaució, segons el qual les subministradores estan obli-
gades a consultar als serveis socials dels municipis sobre la vulnerabilitat de les persones amb 
impagaments i evitar els talls de subministrament. En la realitat, i malgrat els esforços d’Ajuntaments 
i dels departaments de serveis socials que porten mesos tramitant i assumint rebuts de qui no pot 
pagar-los (pagant a empreses privades amb diners públics, no ho oblidem) veiem com aquestes 
difi culten el compliment de la Llei. 
És fonamental que el compromís d’empreses i governs sigui real. S’ha d’exigir a les companyies la 
seva part de la responsabilitat i que siguin elles mateixes les que assumeixin el deute dels impagats 
per situació de pobresa. Parlem d’un dret bàsic i no podem permetre que se segueixin injectant mi-
lions d’euros públics a les empreses que no assumeixen ni una part de la responsabilitat de la crisi i 
pobresa que estan generant. Aquest mes hem visibilitzat el drama de la pobresa energètica, a través 
de la plataforma #NoMasCortesDeLuz formada per més de 25 organitzacions. S’han fet mobilitzacions 
i apagades per reclamar la prohibició  dels talls de subministraments, crear una tarifa social justa, 
sol·licitar la devolució del deute de més de 3.500 milions de les subministradores, fer una auditoria 
energètica i baixar l’IVA a l’electricitat del 21 al 4%. Reclamem mesures urgents i efectives perquè 
deixin de morir persones per no poder pagar la factura de la llum.

#NoMásCortesDeLuz

Mar Sempere
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Amb l’obertura del pati de l’antiga cerveseria del carrer 
Montiu es dona resposta per fi  a una reivindicació veïnal 
per la recuperació i la dignifi cació d’un espai carregat de 
simbolisme i de records per a molt ciutadans de Montca-
da i Reixac.
Salvaguardem aquest indret de l’especulació immobiliària i revertim la degradació  que havia 
patit, evitant que continués com un abocador enmig del nucli històric de Montcada. Malau-
radament arribem tard per preservar altres llocs emblemàtics del que havia estat el nostre ric 
patrimoni arquitectònic però, almenys ens aquest cas, hem estat a temps de preservar no 
només un espai públic si no també una part de la nostra memòria històrica, com va demostrar 
la presència d’un descendent dels antics propietaris, l’Esteban Cohn-Vossen. Aquesta actuació 
s’haurà de culminar amb la recuperació i posada al servei de la ciutadania de la contigua Casa 
Larratea.
La recuperació d’aquests espais, com el Rec Comtal o el ric llegat vinculat a la cultura de 
l’aigua, ens ha de permetre conèixer, estimar i defensar el nostre patrimoni i, en defi nitiva, la 
nostra població, massa cops castigada. La presentació del llibre ‘El Rec Comtal, 1.000 anys 
d’història’, és un altre exemple de com la dignifi cació d’espais públics ha de servir també per 
recuperar la nostra memòria col·lectiva. I la reivindicació i defensa que en fan els veïns, la millor 
garantia per a la seva preservació. 
En una ciutat on l’urbanisme ha de posar ordre i afrontar problemàtiques enquistades que ar-
rosseguem des de fa molts anys, la preservació del patrimoni, la recuperació de les lleres dels 
rius respectant la seva biodiversitat, la neteja i obertura dels solars vuits, o la dignifi cació de les 
zones marginalitzades, ens marquen el camí de properes actuacions que reverteixin en una 
millora de l’espai públic en benefi ci de la ciutadania.
Bon Nadal i un 2017 ple de pau i llibertat!

Parc de l’antiga cerveseria

Existe un barrio en Montcada i Reixac especialmente ol-
vidado (hay más, lo sé) y éste no es otro que el Bosc d’en 
Vilaró. Cabe recordar que allí viven 250 familias, que son 
tan de Montcada i Reixac como la calle Mayor.
De sobras es conocida la situación dramática que están vivi-
endo los vecinos del Bosc d’en Vilaró. Después de más de 40 años de mentiras tenemos sobre 
la mesa un drama social con la amenaza de derrumbe de sus viviendas. Hubo oportunidades 
de legalizar la zona, pero la desidia de anteriores gobiernos nos ha hecho llegar a este punto, 
como comentaba antes, dramático.
La única posible solución pasa por el Parlamento de Cataluña, que es el que tiene competenci-
as sobre el asunto, lo que no quita que desde el Ayuntamiento de Montcada i Reixac debamos 
de ocuparnos y acompañar a estos vecinos a todas las administraciones posibles para encon-
trar una solución al Bosc d’en Vilaró, sin más mentiras, sin más engaños.
No se puede jugar con el bien más preciado que tiene una persona, su hogar. El equipo de 
gobierno hasta la fecha ha desatendido a los vecinos, con una actitud lamentable, buscando 
sacar adelante el documento de la AMB. C’s ya dejó claro hace unos días que no apoyará la 
aprobación defi nitiva de dicho documento hasta que todas las vías de negociación posible se 
hayan agotado.
Para nosotros es imprescindible una mesa de negociación con todas las partes implicadas, 
Generalitat, AMB y Ayuntamiento en pleno. Sólo así podremos lograr entre todos una solución. 
Los propios vecinos son conocedores de la extrema difi cultad a la que se enfrentan, pero tam-
bién son conscientes de que quieren certidumbre, que no quieren más falsas promesas.
Mientras hoy algunos tienen despacho en la Diputación de Barcelona como asesores hay unos 
vecinos sobre los cuales existe una amenaza real de derrumbe de sus casas. Esto no es popu-
lismo, es la vergonzante realidad.

Bosc d'en Vilaró

David Gerbolés 

Acaba un nuevo año y toca hacer balance de nuestra ciudad 
y de su gobierno. Y ciertamente este balance es negativo, muy 
negativo. Montcada no ha mejorado este último año, todo lo 
contrario. El deterioro de sus barrios y de sus calles es eviden-
te. No se trata de poner pedazos y parches sino de arreglar las 
cosas en su conjunto y desde el origen. La inseguridad ciuda-
dana también ha incrementado, fruto de las actuaciones delictivas y vandálicas de unos pocos 
que no saben convivir. Ante esto, la respuesta debe ser contundente. Y qué decir del gobierno: 
¡Ni está, ni se le espera..! Pero la cantidad de confl ictos que ha generado durante este año no 
tiene comparación: confl ictos con muchos barrios de nuestra ciudad, con asociaciones, con  
entidades e internos, dentro del propio gobierno… Un gobierno en clara minoría incapaz de 
aprobar unas ordenanzas municipales, ni unos presupuestos, ni cualquier modifi cación urba-
nística, ni la más mínima iniciativa social, ni nuevas ayudas al comercio local ni a las pequeñas 
y medianas empresas… Pues eso, aquellos partidos de izquierda que gritan siempre muy alto 
por la justicia social, por la desigualdad, la pobreza y el bienestar son precisamente aquellos 
que hoy en día están degradando nuestra ciudad. Coloquialmente, se está admitiendo de forma 
generalizada defi nir a los partidos de la izquierda y a sus partidarios como progresistas. Un tér-
mino que suena magnífi camente, tanto en sentido activo como pasivo: modernidad y progreso 
frente a retrógrados y carcas de la derecha. Pero la realidad cae por su propio peso: ¡mucha 
hipocresía en esa izquierda autollamada progresista!
Corren tiempos en los que parece que debemos renunciar a nuestros orígenes, a nuestra cultu-
ra y a nuestra historia y algunos pretenden hacernos olvidar el verdadero sentido de la Navidad. 
Por eso quiero aprovechar estas últimas líneas para desearles a todos una muy feliz Navidad y 
un próspero año nuevo que les traiga salud, paz y amor. ¡Felices Fiestas!

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo

Eva García

Ja fa 10 anys que vivim i patim la crisi econòmica i, com bé 
deia David Fernández, estem immersos en una triple crisi: la 
política, l’econòmica i la democràtica. És aquesta triple crisi 
la que deixa el terreny adobat per l’auge dels populismes que 
vivim i patim cada dia, també en l’àmbit local.
El populisme destaca per dir allò que una part de les classes 
populars volen sentir: diagnòstics senzills a problemes complexos, partits sense ideologia més 
enllà ‘del partido de la gente’, ni de dretes ni d’esquerres’... Sovint els populistes utilitzen una 
arma igual de poderosa que repugnant: la demagògia. Interpel·lar a la gent i a les seves emoci-
ons, no a la seva raó. Ho diem perquè no ens cansarem de repetir-ho però és de sobres cone-
guda que l’auge del populisme moltes vegades va associat a polítiques feixistes i racistes. Ara 
atureu-vos un moment i analitzeu quins partits responen a aquests perfi ls. Bingo! El fantasma 
que recorre Europa ja té representació a Montcada.
Els populismes estan aprofi tant la crisi per tal d’expandir les seves idees gens respectables ar-
reu dels països occidentals. I què podem fer nosaltres per aturar-ho? El populisme parteix de la 
desinformació d’una bona part de les classes populars. Són aquestes les que se senten atretes 
per la simplicitat argumentativa dels populistes. Per tant, com combatem la desinformació: 
amb la cultura. Com diria Montserrat Roig: “La cultura és l’opció política més revolucionària a 
llarg termini”. I què fem avui i demà per combatre el populisme? Més antifeixisme. L’antifeixis-
me es basa en una defensa contundent de totes les formes de discriminació: feixisme, racisme, 
sexisme, la lluita per la no restricció de drets civils... Oi que no és mateix ser antifeixista que 
feixista? Com bé deia David Karvala d’UCFR “cal bastir un antifeixisme massiu, plural i inclu-
siu”. En els darrers anys hem estat capaços d’aturar partits racistes com PxC fi ns a provocar-ne 
pràcticament la seva desaparició, hem expulsat grupuscles obertament feixistes de l’espai pú-
blic, hem combatut estigmes i apriorismes sobre la població migrada... Estigueu atents i alerta; 
no permeteu en el vostre entorn aquest tipus d’actituds, combatiu-les sobre la base del respec-
te pels drets humans. Aquesta és una línia que mai hauríem de permetre que es sobrepassés.

L’auge dels populismes

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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Agradecimiento
El pasado 15 de diciembre tuvo lu-
gar en el  Casal de la Gent Gran de 
la Casa de la Mina un emotivo acto 
de homenaje y de afecto a los socios 
que durante el presente año habían 
cumplido los 90 años de edad y que 
terminó con la entrega de un obse-
quio como recuerdo del mismo.
El mes de septiembre hizo 90 años 
que nací en Montcada, pero por 
cuestiones familiares no pude asistir 
a dicho acto. Al día siguiente, un re-
presentante de la junta del Casal se 
personó en mi domicilio en visita de 
cortesía y, lamentando que no hubiera
podido acudir ese día, me hizo entre-
ga del obsequio.
Por todo ello quiero felicitar y agrade-
cer públicamente a la junta del Casal, 
en primer lugar, la organización del 
evento, que demuestra su sensibi-
lidad para hacer un poco más agra-
dable esta etapa de la vejez, y más 
en estos tiempos en los que llegar a 
edades avanzadas puede suponer, 

en algunos casos, una carga  para 
los familiares y, en otros, no poder 
atenderles de la manera en que ellos 
desearían y, en segundo lugar, por las 
atenciones y afectos que he recibido.

Antonio González
Montcada 

Pensar abans de llençar
Llençar és un verb que diu molt. Una 
acció que implica deixar, tirar, aban-
donar, apartar, desaprofi tar, descartar, 
expulsar, malbaratar. En defi nitiva, 
també, malgastar. I és una acció que 
fem cada dia: a casa, a la feina, pel car-
rer... Però hem de canviar el xip. Ens 
hem de passar a reciclar, un verb que 
ens aporta molt i en positiu: aprofi tar, 
benefi ciar, esprémer, fer profi t, fer ús, 
utilitzar, recuperar, arreglar. I també es-
talviar. Aquest és el xip que ens hem 
de posar. I ho hem de fer per diferents 
raons: pel nostre entorn ambiental, 
pels diners que ens costa tractar els 
residus, pel component social que im-
plica i pel futur. Sempre hem associat 

el tractament de residus a una qüestió 
ambiental, a la necessitat de tenir cura 
de l’entorn i de ser sostenibles. Però hi 
ha molts factors que incideixen en el 
tractament de residus i que cal valorar 
per convèncer-nos que cal separar i re-
ciclar i, sobretot, fer-ho bé. Som cons-
cients que des de les administracions 
estem insistint a la ciutadania perquè 
recicli, però també som conscients que 
només podrem avançar si ho fem junts, 
de la mà. Europa ha marcat objectius 
clars per a l’any 2020. I ens pot sonar 
molt lluny però només falten tres anys. 
L’UE estipula que els països membres 
hauran de reciclar el 50% de les deixa-
lles i Catalunya marca un 60%. Ara al 
Vallès Occidental estem a l’entorn del 
34%. Pot semblar un objectiu llunyà, 
inabastable. Però amb un petit esforç 
diari fet a casa milloraríem molt aquest 
percentatge. 
Des del Consorci per a la Gestió de Re-
sidus hem analitzat les bosses de rebuig 
de set municipis de la comarca i els 
resultats ens han confi rmat el que pre-

veiem: només el 10% dels residus que 
llencem a la bossa del rebuig són efec-
tivament rebuig. La resta, el 90%, són 
deixalles que podríem reciclar, aprofi tar, 
separar, recuperar, arreglar... Cada cosa 
que separem, que aprofi tem, ens supo-
sa un estalvi de diners en l’economia fa-
miliar i també en l’economia municipal. 
El cost del tractament de residus puja 
com menys separem. Perquè tot el que 
llencem al contenidor del rebuig s’ha de 
tractar i té un cost que està penalitzat 
amb un cànon. En canvi, de tot el que 
llencem al contenidor adequat per cada 
fracció o que portem a la deixalleria, en 
podem treure profi t. Un benefi ci econò-
mic, però també social i ambiental. Hem 
de pensar abans de llençar i també a 
l’hora d’anar a comprar. 

Ricard Torralba
President del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Occidental

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial

Adéu al 2016
Som a punt d’acabar l’any i 
és moment de fer balanç del 
que ha donat de sí un exerci-
ci especialment marcat per la 
decisió del govern local de po-
sar fi l a l’agulla a un problema 
històric, el Bosc d’en Vilaró. 
Després de mesos de lluita ve-
ïnal, l’Ajuntament, la Genera-
litat i l’AMB han decidit crear 
una comissió tècnico jurídica 
que determini les actuacions
a fer en aquesta urbanització 
construïda en sòl forestal i que 
no és pot legalitzar. Sens dub-
te, afrontar la problemàtica so-
cial ha de ser el punt prioritari 
d’aquesta comissió.
També al 2016 la reivindica-
ció del soterrament de l’R2 ha 
tornat a ser notícia, malaura-
dament a causa de nous atro-
pellaments mortals. I acabem 
l’any sabent que l’estat de les 
fi nances del consistori és ‘agò-
nic’, segons el govern. L’execu-
tiu té per davant difícils reptes 
per resoldre que requeriran, 
més que mai, ponts de diàleg 
amb l’oposició i la ciutadania.
Bones festes i bon any!

La propera edició de 
‘La Veu’, el 20 de gener
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Una obra que el pintor va deixar 
inacabada poc abans de morir 
l’any 2005, presideix l’exposició 
‘Joan Capella, poesia d’interior’, 
que es podrà veure a l’Auditori 
Municipal fi ns al 2 d’abril. L’ex-
tensió temporal de la mostra té a 
veure amb el progama de visites 
escolars que s’han programat du-
rant el primer trimestre de 2017 
per divulgar entre les generacions  
més joves la fi gura i l’obra de 
l’autor. Precisament aquest és un 
dels objectius de la Fundació Joan 
Capella (FJC) que, de forma quin-
quenal, té el mandat de promou-
re exposicions de l’autor a partir 
del fons que gestiona, format per 
1.400 obres, tal com va explicar 
el seu director, Jorge Gómez. “Es-
tem parlant d’un autèntic tre-
sor que és un privilegi per a la 
ciutat”, va dir el comissari de la 
mostra, l’artista Mae se Pérez, res-
ponsable de la conferència magis-
tral que va inaugurar l’exposició el 
20 de desembre.  

Poesia. “El fi l conductor és la 
poe sia que impregna les obres 
de Capella”, va explicar Pé-
rez, que ha agrupat les 27 obres 
seleccio nades segons els temes re-
currents en la seva producció com 
les fi nestres, els paisatges rere les 
cortines, les dones soles, els auto-
retrats i les natures mortes. “Per 
al pintor, els objectes són només 

un pretext per treballar l’har-
monia cromàtica, els ritmes i 
l’estructura interior”, va destacar 
el comissari de la mostra, qui va 
elogiar la capacitat de Capella de 
reinterpretar els grans genis de 
la pintura universal amb un estil 
propi, comparant obres del pin-

tor montcadenc amb creacions 
de Velázquez, El Greco, Vermeer, 
Matisse, Cézanne, Picasso i Bra-
que, entre d’altres. La xerrada va 
acabar amb una gravació de la veu 
de Capella, manifestant la volun-
tat de romandre després de morir. 
“I podem afi rmar que la seva 

obra i el seu caliu humà conti-
nuen ben vius entre nosaltres”, 
va concloure Pérez. La regidora de 
Cultura i Patrimoni, Mónica Mar-
tínez (ICV-EUiA), va remarcar la 
gran sensibilitat artística i humana 
de Capella, “el pintor més insig-
ne del nostre municipi”.

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Montcada

Maese Pérez destaca la poesia 
que impregna l’obra de l’artista
Prop de 1.600 escolars visitaran l’exposició ‘Joan Capella, poètica d’interior’ fi ns a l’abril

FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

PÀG. 25

MOSTRA DE PESSEBRES
Es podrà visitar a l’Església de Santa 
Engràcia fi ns al 5 de gener

Les comparses que vulguin parti-
cipar a la Rua de Carnaval 2017 
–prevista el 25 de febrer– tenen 
temps fi ns al 15 de gener per op-
tar als ajuts que ofereix la Regido-
ria de Cultura, que van des dels 
250 fi ns als 850, en funció del 
nombre de participants. Els fulls 
d’inscripció estan disponibles a 
la Casa de la Vila i a la pàgina 
web de l’Ajuntament. La principal 
novetat de la propera Rua és que 
el sambòdrom no es farà al pave-
lló Miquel Poblet sinó al camí de 
Font Freda, on s’habilitaran unes 
grades per acollir el públic. El re-
corregut es manté com sempre, 
des del carrer Bifurcació fi ns a 
Montcada Nova | LG

Obert el termini 
per participar a 
la Rua de 
Carnaval 2017

Maese Pérez, durant la seva conferència magistral sobre Joan Capella, l’obra del qual està infl uenciada pels grans genis de la pintura universal
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L’Ajuntament participa al projec-
te Cabal Musical de promoció de 
joves músics que promou el Con-
sorci del Besòs i l’Ajuntament 
de Barcelona i que coordina el 
Taller de Músics.  Els interessats  
–grups o solistes amb una tra-
jectòria no consolidada– han de 
superar un procés de selecció per 
participar al programa, que dura 
dos anys i inclou formació, orien-
tació i recursos professionals per 
introduir -se  al mercat. Les ins-
cripcions es poden formalitzar al 
web cabalmusical.cat. La intenció 
municipal és organitzar un con-
cert amb grups seleccionats al 
fi nal del projecte | LG

El projecte Cabal 
Musical busca 
nous talents 
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PATRIMONI

L’Agrupació de Pessebristes ha 
incorporat el codi QR a les seves 
creacions per oferir als visitants 
una informació completa sobre 
el procés de construcció de cada 
pessebre i altres dades d’interès. 
Aquesta és una de les novetats 
de la mostra que acollirà fi ns 
al 5 de gener l’església de Santa 
Engràcia i que està formada per 
una dotzena de propostes, la ma-
joria de les quals representen el 
Naixement, peró també d’altres 
passatges bíblics com l’Anuncia-
ció, l’Adoració dels Reis Mags o 
la fugida d’Egipte. No hi falten 
els més moderns, que reprodu-
eixen escenes com la cavalcada 
reial o paisatges nevats, alguns 
dels quals són fets per nens d’en-
tre 5 i 14 anys, els membres més 
joves de l’entitat. 

Súper pessebre. Enguany el 
diora ma monumental l’han fet 
els pessebristes Francesc Ma-
resma i Amable Gutiérrez, que 
han recreat  l’avinguda Maria 

Cristina i el Palau de Montjuïc 
de Barcelona per on passa una 
cavalcada de Reis. Un sistema de 
leds i quatre bombes d’aigua per-
meten reproduir a petita escala 
les populars fonts de Montjuïc, 
per on brolla aigua que canvia 
de color. També van aixecar cu-
riositat els pessebres antics cedits 
per Montserrat Cabané i Jordi 
Gasull, el més vell dels quals 
data de 1939. L’entitat ha convo-

cat una nova edició del concurs 
‘Fixa-t’hi al detall’ que premia 
els visitants que trobin una llis-
ta de petits objectes distribuïts  
entre els diferents pessebres. La 
inauguració va tenir lloc el 13 de 
desembre amb la presència de la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), 
el president de l’Agrupació, Al-
bert Grau, i el representant de la 
parròquia, Pere Ribas.

Laura Grau | Redacció

La mostra de pessebres incorpora 
el codi QR per ampliar informació
El diorama monumental recrea l’avinguda Maria Cristina i les fonts de Montjuïc
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Nens contemplant  el diorama monumental, obra de Francesc Maresma i Amable Gutiérrez

“A Montcada i Reixac sou 
privilegiats perquè continueu 
gaudint del Rec Comtal i sou 
testimonis d’una infraestruc-
tura mil·lenària”, va expressar 
l’autor del llibre ‘El Rec Comtal. 
100 anys d’història’, Enric H. 
March, durant la presentació del 
volum, feta el 15 de desembre a 
l’Auditori Municipal. La publica-
ció repassa la història de la infra-
estructura hidràulica més impor-
tant que ha tingut Barcelona i els 
pobles de l’antic Pla, que va ser 
clau per proveir d’aigua la ciutat 
comtal. El Rec també va tenir 
importants usos per l’agricultu-
ra, la indústria i l’oci dels barris i 
pobles que travessava.

Petjada històrica. El volum de-
dica un ampli espai als vestigis 
del canal a Montcada i Reixac: 
la Mina, la Casa de les Aigües 
i el tram a cel obert que discor-
re entre Can Sant Joan i Vall-
bona. Una de les curiositats del 
llibre és que l’autor ha elaborat 
un itinerari per recórrer a peu 

el traçat del Rec Comtal, des 
de Montcada i Reixac fi ns a la 
Barceloneta. La publicació l’han 
editat Viena Edicions i l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb el su-
port del consistori montcadenc, 
i es pot adquirir al preu de 20 
euros a l’Auditori Municipal. 
“Treballem per difondre el pa-
trimoni i per posar-lo al servei 
de la ciutadania”, va manifestar 
el president de l’Àrea Territori-
al, Jordi Sánchez (ERC), durant 

la presentació. L’edil també va 
destacar les actuacions que ha 
impulsat el govern municipal ar-
ran de la mobilització veïnal per 
recuperar el tram del Rec Com-
tal de Can Sant Joan. Sánchez va 
dir que “seria un somni poder 
rescatar altres tresors ocults”, 
citant com a exemples el canal 
d’aigua que travessa el carrer 
Reixagó o els pous que hi ha al 
costat de la riera Seca, a prop de 
la Llagosta.

Laura Grau | Montcada

El Rec Comtal ha marcat la història 
dels municipis i barris que travessa
El llibre d’Enric H. March dedica dos capítols als vestigis del canal a Montcada
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Jordi Sánchez i Enric H. March, durant l’acte de presentació del llibre feta a l’Auditori Municipal

ESGLÉSIA SANTA ENGRÀCIA
Concert de Nadal de la coral Mare de Déu del Turó

La Coral Mare de Déu del Turó va actuar el 17 de desembre a l’Es-
glésia de Santa Engràcia en un concert que va tenir com a coral 
convidada la de l’escola Giravolt. Els dos grups van interpretar peces 
per separat i al fi nal van unir les seves veus per felicitar el Nadal | LG

AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES

TEATRE MUNICIPAL
Carlos Cuevas presentarà les campanades a TV3

L’actor montcadenc pre-
sentar la gala de Cap 
d’any de la cadena au-
tonòmica amb la seva 
companya de reparti-
ment a la sèrie ‘Merlí’, 
Elisabet Casanovas. Ac-
tualment Cuevas viu a 
cavall entre Barcelona i 
Madrid perquè està compaginant el rodatge de la nova temporada 
de la sèrie de TVE ‘Cuéntame’ amb els assajos d’una nova obra 
de teatre | LG

CONCERT DE JAZZ
El quintet Ramon Quadrada actuarà al Cafè Colon

El quintet de jazz actuarà al 
Cafè Colon de l’Abi el 25 de 
desembre en un concert es-
pecial amb motiu del Nadal 
(22h). La banda està forma-
da per músics de reconegut 
prestigi, com el mateix Ramon 
Quadrada (trompeta i fl ugel-
horn); Òscar Font (trombó i 
veu); Jordi Berni (piano), Artur 
Regada (contrabaix i veu) i Xavi Hinojo sa (bateria). El públic podrà 
gaudir del concert pel sistema de taquilla inversa en què cada as-
sistent decideix la quantitat que vol aportar al fi nal de l’actuació | LG

CALENDARI MUNICIPAL
Ja està disponible l’almanac de 2017

El consistori n’ha editat 
2.500 exemplars en for-
mat paret, que es poden 
obtenir de forma gratuïta 
a l’Auditori, la Casa de la 
Vila, el Kursaal i l’Ajun-
tament. L’Afotmir ha il-
lustrat l’almanac amb 
imatges de la Casa de les 
Aigües. La presentació, 
feta el 14 de desembre a l’Auditori Municipal, va anar a càrrec dels 
actors que fan les visites teatralitzades al complex modernista que 
organitza anualment el Museu Municipal | LG

FOTOGRAFIA
L’Afotmir, al 13è lloc del rànquing de clubs de la FIAP 
L’entitat local ha tornat a ser l’associació catalana i espanyola millor 
classifi cada entre més de 200 clubs participants a la Copa Mundial 
2016. “És un honor tornar a estar entre els 20 primers en aquest 
campionat internacional”, va indicar el president de l’Afotmir, Cos-
me Oriol. Al certamen hi ha participat una vintena de socis amb una 
fotografi a per autor | LG
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Les antigues nadales que es can-
taven a Reixac sobreviuran al 
pas del temps gràcies a l’esforç 
de recuperació que han dut a ter-
me el fundador de l’antiga coral 
de Reixac, Isidre Pi –ja desapa-
regut–, l’excantaire Montserrat 
Ricart i el seu net Èric Guisado, 
qui s’ha ocupat de transcriure i 
harmonitzar les cançons amb la 
col·laboració de la responsable 
de l’Associació Musical Giravolt, 
Xus Asenjo. Aquesta tasca, que 
va començar fa cinc anys, ha cul-
minat amb l’edició d’un llibret-
cedè per part de l’Ajuntament, 
que va ser presentat el 21 de de-
sembre a l’Auditori Municipal. 

Patrimoni. La regidora de Cultura, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), va 
destacar la importància de “con-
servar aquest patrimoni oral 
transmès de generacions en ge-
neracions”.  Ricart es va referir al 
valor sentimental que tenen aques-
tes nadales per la gent que vivia 

a Reixac. “Suposa una il·lusió 
molt gran tornar-les a escoltar i 
saber que ja mai es perdran”, va 
afegir. Per a Guisado, la implicació 
en el projecte “va ser un regal per 
a la meva àvia que alhora m’ha 
permès aprendre molt”. Asenjo, 

directora de les corals d’adults i jo-
ves que van gravar les nadales, va 
destacar la seva bellesa i complexi-
tat. El treball inclou un documen-
tal de Montcada Comunicació i es 
pot adquirir a l’Auditori al preu de 
10 euros.

PATRIMONI 

Laura Grau | Montcada

Un llibret-cedè recull les antigues 
nadales que es cantaven a Reixac 
Les cançons, transmeses de forma oral, es van deixar de cantar fa més de mig segle
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D’esquerra a dreta, la regidora Mónica Martínez, Montserrat Ricart, Èric Guisado i Xus Asenjo

Josep Torruella exposa 
a la Casa de la Vila

Fins al 14 de gener la Casa de la 
Vila acollirà l’exposició de Josep 
Torruella , pintor afi cionat de 91 
anys, veí de Montcada centre. La 
inauguració, feta el 21 de desem-
bre, va comptar amb la presència 
de nombrosos familiars, amics i 
antics companys d’Aismalibar, 
fàbrica on va treballar la major 
part de la seva vida com a deline-
ant i projectista. Torruella pinta 
sobretot amb llapissos de colors, 
però també ha experimentat amb 

la tinta xinesa i la pintura a l’oli. 
“El que podeu veure en aques-
ta sala representa tota una vida 
d’afi ció, sempre he tingut ga-
nes de pintar”, va dir Torruella, 
que va destacar la gran quantitat 
d’hores i paciència que va abocar 
en les seves creacions. Fill d’una 
família humil, el pintor ja mostra-
va habilitats per al dibuix quan 
era petit i durant un temps va 
compartir professor de pintura a 
la masia Can Toy amb el desapa-
regut Joan Capella.

Laura Grau | Redacció

La mostra inclou pintures i dibuixos amb llapissos de color

Josep Torruella, parlant, fl anquejat pel seu fi ll i la regidora de Cultura, Mónica Martínez
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DIBUIX I PINTURA

Llegan los días de reuniones familiares, 
de citas sociales, de fiestas y, en definiti-
va, de excesos.
Teniendo en cuenta que no podemos de-
jar de disfrutar estas fechas, sí que pode-
mos seguir algunos consejos para cuidar 
nuestra salud bucodental y conseguir 
mantener nuestros dientes sanos.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS QUE 
DEBERÍAMOS TOMAR CON MODERA-
CIÓN?
En este sentido, para el cuidado de 

nuestros dientes tenemos que tener en 
cuenta que durante estas fechas navi-
deñas hay que tomar algunos alimentos 
con moderación. Son los siguientes:

- Los dulces blandos: que se quedan 
adheridos a los dientes y son especial-
mente perjudiciales.
- Los refrescos: debido a su alto conte-
nido en azúcares pueden dañar el es-
malte dental.
- Los cítricos: su acidez erosiona el es-

malte dental y hace que los dientes se 
amarilleen.
- El café: ya que contiene taninos 
que pueden producir manchas en 
los dientes.
- El vino: el vino tinto puede provocar 
manchas grises en los dientes, mien-
tras que el vino blanco puede oscurecer 
el esmalte dental por su acidez.

Comer estos alimentos con modera-
ción, y acompañarlos de otros que equili-
bren sus efectos negativos (como son los 
lácteos o el pan), pueden ser dos buenas 
alternativas para disfrutar de las fiestas 
sin dañar nuestra dentadura.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS MÁS 
RECOMENDABLES PARA TENER UNOS 
DIENTES SANOS?
Por su parte, los alimentos más salu-

dables para mantener el cuidado de los 
dientes son:
-Las verduras frescas o poco cocinadas, 

ya que favorecen la masticación y la pro-

ducción de saliva que es un protector ante 
las caries. Además la masticación ayuda a 
alinear dientes y huesos de la boca.

-Los lácteos, que gracias a su alto con-
tenido en calcio protegen los dientes.
-El té verde, que reduce el desarrollo de 
bacterias, debido a los polifenoles que 
contiene, y protege los dientes gracias 
a su alto aporte de flúor.
-El salmón, fuente en vitamina D que 
ayuda al organismo a absorber el calcio.

Además de contar con estos consejos 
alimenticios también hay que mantener 
una higiene bucodental adecuada para 
que así no repercuta en nuestra salud 
bucodental. En este sentido lo ideal es 
que comamos donde comamos siempre 
llevemos con nosotros el cepillo de dien-
tes para disminuir así la acumulación de 
placa y evitar el riesgo de caries.

VITALDENT MONTCADA

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

Revisión, radiografía y diagnostico GRATUITO | Financiamiento hasta 60 meses sin intereses.

MENÚ DE NAVIDAD: 

ALIMENTOS PARA TENER 

UNOS DIENTES SANOS
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Més de 800 persones van gaudir 
del darrer espectacle de l’Aula de 
Teatre ‘Mmm... La revista’, que  
va fer dues funcions els dies 16 i 
17 de desembre al Teatre Muni-
cipal. L’obra homenatja el gènere 
de la revista musical amb clares 
referències a artistes com Concha 
Velasco, Esperanza Roy i Tania 
Doris, entre d’altres. El públic va 
poder sentir clàssics del gènere 
com ara ‘Pichi’ o ‘Por la calle de 
Alcalà’, cantades en directe pels 
actors. A més, el director, Climent 

Sensada, va intercalar entre els 
diferents números musicals anèc-
dotes de la història dels grups de 
teatre  locals que participen a la 
mostra teatral Montcada a Esce-
na, que enguany commemora el 
seu desè aniversari. 

Noves cites. El proper espectacle 
del cicle serà ‘Golpe divino’, del 
grup Sayuc de Can Cuiàs, amb 
guió i direcció de Dèlia García. 
Es tracta d’una comèdia sobre 
un grup de lladres que volen 
robar una imatge religiosa. Es 

podrà veure al Kursaal el 15 de 
gener (19h). Teatroaia’t va estre-
nar el 2 de desembre ‘Imprevist’, 
on set actors van posar a provar 
la seva capacitat d’improvisar 
escenes a partir de les frases del 
públic, una proposta arriscada i 
poc habitual als escenaris mont-
cadencs. El dia 11, el grup La 
Salle Montcada va representar 
‘Between us’, una adaptació de 
la comèdia ‘Pels pèls’, en què el 
públic també va tenir un paper 
actiu en la resolució d’un assassi-
nat en una perruqueria.

Montserrat Roig, una veu 
‘injustament silenciada’

La pròxima cita de la mostra serà ‘Golpe divino’ del grup Sayuc, el 15 de gener

MONTCADA A ESCENA

Fa 25 anys moria a l’edat de 45 
per un càncer de mama la perio-
dista i escriptora Montserrat 
Roig que, tot i la seva curta tra-
jectòria professional, va deixar 
un enorme llegat periodístic i 
literari que, a dia d’avui, no té 
el reconeixement que es mereix. 
Així ho creu la periodista Jordi-
na Arnau, membre de l’equip que 
signa el documental ‘Montserrat 
Roig, l’Hora Violeta’, que va fer 
una xerrada sobre la intel·lectual 
el 14 de desembre a la Funda-
ció Cultural. Arnau creu que la 
seva veu “va ser injustament 
silencia da pel pujolisme ja que 
Roig, una dona rebel i  d’es-
querres, no resultava un perso-
natge còmode”. La periodista va 
reivindicar Roig perquè va ser 

pionera en plantejar la visió de 
gènere als seus escrits; perquè va 
decidir escriure en català al fi nal 
del Franquisme, revaloritzant-la 
com a llengua literària o perquè 
va fer un periodisme valent i 
compromès, donant visibilitat a 
persones i pobles oprimits. 

‘Quaderns’. La Fundació va pre-
sentar el número 33 de la seva 
revista, en què destaquen els 
articles sobre l’antiga cerveseria 
i sobre la masia de Can Pla. Jo-
sep Bacardit, del consell de re-
dacció, va anunciar la próxima 
ampliació dels fons fotogràfi c de 
l’entitat amb imatges cedides per 
Francesc Vez, descendent dels 
propietaris de Can Plà, i Joan 
Matllo, nebot del fotògraf Mat-
llo-Aguilar.

Laura Grau | Montcada

L’obra col·lectiva dels grups reviu 
l’esperit de la revista musical

La periodista Jordina Arnau reivindica l’obra de l’escriptora

Laura Grau | Redacció

Jordina Arnau, durant la xerrada que va fer a la Fundació Cultural Montcada el 14 de desembre
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El musical ‘Mmm... La revista!!!’ està protagonitzat per una quarantena de membres de diferents grups teatrals locals del municipi

Una escena de l’obra ‘Imprevist’, que va representar el grup Teatroia’t L’obra del grup de teatre La Salle Montcada transcorre en una perruqueria
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Grisdance participa al Festival de la Infància
L’escola de ball i teatre Gris-
dance de Montcada i Reixac 
protagonitzarà l’espectacle dels 
personatges infantils Peppa Pig i 
Ben & Holly’s a la pròxima edi-
ció del Festival de la Infància de 
Barcelona, que tindrà lloc del 27 
de desembre al 4 de gener al re-
cinte de Montjuïc. La directora 
de l’escola, Griselda Astudillo, 
ha dissenyat les coreografi es i 
sis alumnes –Laia Rodríguez, 
Carles Urpí, Giovanna Hervás, 
Anna Rodríguez, Mireia Mestre 
i Emma Altadill (a la foto)– for-
men part de l’elenc de ballarins. 

Cada dia –excepte el 31 de de-
sembre i l’1 de gener, que no hi 
ha funció– es fan dues sessions, 
amb un aforament de 2.000 
persones a cada passi. “És molt 
gratifi cant representar aquest 

espectacle només per veure la 
cara dels infants que tenen da-
vant als seus ídols”, ha comentat 
Astudillo. Grisdance ja va mun-
tar el xou en l’edició anterior del 
festival | LR
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Agenda
laveu.cat/agenda

CAVALCADA DE REIS 2017
Desfi lada de les carrosses de 
Ses Majestats d’Orient 

5 DE GENER, 18H
PUNT DE SORTIDA: CARRER BIFURCACIÓ

23 l divendres
Nadal. Cagatió, pintacares i fotocol. 

Hora: De 17 a 19.30h. Lloc: Plaça de 

l’Església. Organitza: MCC

Visita. Pare Noël. Hora: 17.30h. Lloc: 

Casino de Terra Nostra.  

25 l diumenge
Concert. Ramon Quadrada Swing 

Machi ne. Hora: 22h. Lloc: Cafè Colon 

(Abi). Entrada: taquilla inversa.

26 l dilluns
Visita. Tarda de quintos. Hora: 18h. 

Lloc: Cafè Colon (Abi). 

27 l dimarts
Cinema. ‘Blade Runner’ i col·loqui sobre 

la pel·lícula.Hora: 18h. Lloc: Espai Jove 

Can Tauler.

30 l divendres
Festa. De Cap d’Any, amb música i còctels 
O.O. Hora: De 16 a 20h. Lloc: Espai Jove 
Can Tauler.

Concert. La locomotora negra. Hora: 
21h. Lloc: Teatre Municipal.

31 l dissabte
Festa. De Cap d’Any. Horaris: 21h (so-
par) i 0h (festa). Lloc: La Unió.

2 l dilluns
Visita. Patge reial, amb infl ables, tallers 
infantils i xocolatada. Hora: 18h. Orga-
nitza: AV Montcada Nova-Pla d’en Coll.

Cinema. ‘Shutter Island’ i col·loqui sobre 
el fi lm. Hora: 18h. Lloc: Espai Jove Can 
Tauler

4 l dimecres
Visita. Patge reial. Hora: De 16 a 20h. 
Lloc: Plaça de l’Església.

Festa. Fira Reis. Hora: De 17 a 20h. 
Lloc: La Unió de Mas Rampinyo.

Visita. Patge reial. Hora: 18h. Lloc: Plaça 
del Bosc. Organitza: AV Can Sant Joan.

Visita. Patge reial. Hora: 20h. Lloc: Plaça 
Salvador Espriu. 

5 l dijous
Visita. Dels Reis Mags d’Orient al Gran 
Casino de Terra Nostra. Hora: 17h.

Reis. Cavalcada dels Reis Mags. Hora: 
18h. Lloc: c.Bifurcació (veure recorre-
gut a la pàgina 2).

Reis. Cavalcada Reis per Can Cuiàs. 
Hora: 18.30h.

7 l dissabte
Activitat. Tarda de quintos. Hora: 18h. 
Lloc: Cafè Colon (Abi).

15 l diumenge
Teatre. ‘Golpe divino’, del grup Sayuc. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 5 euros.

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

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. 

EXPOSICIÓ 
DIBUIX I PINTURA
De Josep Torroella
Fins al 14 de gener

sala 
principal
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J.Vila C.Pardo C.Pardo

J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens V.NietoR.Miró

El PuntC.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

desembre/gener

Recasens

7 8

1310 11 129
J.Relat Rivas Duran J.Vila C.Pardo M.Guix

14
M.Guix

15

El Punt

16
V.Nieto

18
Rivas

20
Recasens

17
J.Relat

19

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

Veure les activitats de 
Nadal a la pàgina 2

EXPOSICIÓ
JOAN CAPELLA, POÈTICA D’INTERIOR
Fundació Joan Capella
Fins al 2 d’abril

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

TEATRE
GOLPE DIVINO
Grup Sayuc
15 de gener, 19h

EXPOSICIÓ
50È ANIVERSARI HOJA INFORMATIVA
Fins al 27 de gener

Duran

21
Duran

22

Recasens
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FUTBOL
Tot i encadenar dos partits sense 
guanyar, l’UE Sant Joan-Atlètic 
acaba el 2016 fora del descens

2

KORFBAL

L’esport montcadenc començarà 
el 2017 amb una fi ta històrica que 
es viurà a fi nals de gener a Lisboa  
(Portugal) amb la primera partici-
pació del CK Montcada en un tor-
neig ofi cial internacional de clubs. 
Serà a l’Europa Shield, la segona 
màxima competició europea de 
korfbal que reuneix els subcam-
pions de les lligues nacionals, ex-
cepte els d’Holanda i Bèlgica, els 
grans dominadors d’aquest esport 
mixte molt semblant al bàsquet. El 
KC Barcelona havia ser ser l’únic 
representant del korfbal català en 
aquest torneig que es disputarà 
entre el 27 i el 31 de gener a la ca-
pital portuguesa. Finalment, la re-
núncia del subcampió hongarès va 
obrir les portes a la presència d’un 
segon equip català al torneig. El 
CK Montcada, que la temporada 
passada va acabar cinquè a Lliga 
Nacional, va rebre a fi nals de no-
vembre la invitació per part de la 
Federació Catalana per competir a 
Lisboa després de la renúncia dels 
dos equips que havien acabat per 
davant seu. “Per al club, és molt 
important aquesta primera 
participació internacional. És la 
culminació a la feina que s’està 
fent en col·laboració amb l’AEE 
Montserrat Miró i, tot i que no 
ens hem classifi cat per mèrits 
esportius, és un premi per a 
aquesta generació de jugadors”, 
ha comentat David Rúa, tècnic 

del primer equip des de fa tres 
temporades i que prepara un con-
junt amb 18 jugadors, alguns del 
CK Montcada B, amb l’objectiu 
de fer un paper digne a l’Europa 
Shield. Els montcadencs, que juga-
ran al grup A, debutaran el 27 de 
gener contra el CRC Quinta dos 
Lombos portugués i tancaran la 
primera fase el dia 28 contra el SG 
Pegasus Rommerschied alemany i 
el KCC Ceske Budejovice txec. 
Aquesta primera participació euro-
pea signifi carà un punt d’infl exió 
per a una entitat que, fundada al 
2010, s’ha consolidat com un dels 
referents del korfbal català amb la 
formanció de jugadors que han 
participat en Mundials en diver-
ses categories. De la seva actual 
plantilla, Irina Casado, campiona 
de l’Europa Shield al 2015 amb el 
BEC anglès, i Marc Castillo, gua-
nyador de l’Europa Cup amb el 
Top Sassenheim holandès al 2012, 
són els únics amb experiència in-
ternacional a nivell de clubs. 

Pressupost. La participació del CK 
Montcada a l’Europa Shield serà 
possible gràcies a l’esforç dels juga-
dors i el cos tècnic, que es pagaran 
el desplaçament i l’allotjament, En 
aquet sentit, el club que presideix 
Juanma Fernández estudia orga-
nitzar alguna activitat per recaptar 
fons i fa una crida a totes les em-
preses o persones que vulguin col-
laborar econòmicament.

La renúncia del subcampió hongarès ha obert les portes a l’equip local, que competirà a Lisboa entre el 27 i el 31 de gener

El CK Montcada serà un dels dos representants 
catalans a la propera edició de l’Europa Shield
Rafa Jiménez | Redacció

Fotografi a d’alguns dels jugadors del dos sèniors del CK Montcada, que juguen al Top A i B de Lliga Nacional, i de l’AEE Montserrat Miró, de Segona Divisió
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Tot i ser clubs independents, el CK 
Montcada i l’AEE Montserrat Miró 
tenen un acord de vinculació. Fun-
dat al 2006, el Miró compta amb 
un sènior a 2a Divisió i treballa amb 
el planter. Aquesta temporada ha 
recuperat un equip infantil i els 
seus dos cadets disputaran la fi nal 
del 1r Trimestre de la Lliga Kigs el 
21 de gener a Platja d’Aro | RJ

> Treball de planter 
de l’AEE M. Miró 
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Per segona vegada en aquesta 
lliga, l’UE Sant Joan-Atlètic es 
va quedar sense marcar el 18 de 
desembre i va empatar a l’estadi 
de Can Sant Joan contra la Fun-
dació Privada Hermes (0-0). Tot 
i encadenar dues jornades sense 
guanyar després d’encaixar una 
contundent derrota a la 14a jor-
nada al camp del CE Farners 
(5-2), l’equip de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ tanca l’any a la 
tretzena posició amb 18 punts. 
A manca de dos partits per al fi -
nal de la primera volta, es troba 
fora de les posicions de descens 
a Segona Catalana, a l’espera 
dels possibles descensos com-
pensats d’altres categories. “És 

obvi que m’agradaria tenir 
algun punt més, però, en línies
generals, estic satisfet. Amb 
el nostre pressupost, tenim el 

millor equip possible i estem 
competint, tot i la manca d’ex-
periència, a tots els partits que 
hem disputat”, ha valorat ‘Pinti’.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

A manca de dues jornades per acabar la primera volta, ocupa al 13è lloc amb 18 punts

Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic fi nalitza l’any 
fora de les posicions de descens

L’últim partit de l’any a l’estadi de Can Sant Joan contra l’Hermes va fi nalitzar amb un empat a 0

L’equip sots-25 A de l’UB MiR 
ha guanyat tres dels seus últims 
quatre partits al grup 1r del Cam-
pionat Territorial. L’equip de Da-
niel Calleja ocupa el cinquè lloc 
amb 16 punts i un balanç de sis 
victòries i quatre derrotes. “Més 
enllà dels resultats, que són un 
refl ex dels entrenaments en la 
majoria dels casos, l’equip està 
treballant bé. Seguim apre-
nent junts i les sensacions són 
bones per encarrilar un bon 
inici de 2017”, ha dit Calleja | RJ 

BÀSQUET

El sots-25 A de l’UB MiR ha guanyat 
tres dels seus últims quatre partits 
El conjunt que entrena Daniel Calleja té un balanç de sis victòries i quatre derrotes
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FUTBOL
El CD Montcada reforça la seva davantera i encaixa
la segona derrota de la temporada contra l’EF Bonaire
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El CD Montcada, que el 13 de 
desembre va acabar amb victòria 
el partit que es va ajornar dues 
vegades al camp del FC Lloren-
çà (1-4), va encaixar cinc dies 
després la seva segona derrota 
al camp de l’EF Bonaire (1-0). 
Els verds mantenen el segon lloc 
amb 35 punts, però estan a vuit 
del líder, l’UE Sabadellenca. A la 
14a jornada, va debutar el davan-
ter Edgar Lorenzo –foto | RJ

L’UD Santa María perd al camp del Can Parellada 
(2-0) i baixa fi ns a la desena posició de la taula

L’UD Santa María, que 
a la 14a jornada es va 
retrobar amb la victò-
ria a casa contra l’UE 
Castellar B (3-1), no 
va poder tornar amb 
cap punt del camp 
del Can Parellada (2-
0). Després d’encaixar 
la setena derrota de 
la temporada, l’equip 
d’Alfonso Torres baixa 
fi ns a la desena posició 
amb 22 punts | RJ R
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FUTBOL SALA
El Broncesval només han pogut sumar un punt 
a les últimes quatre jornades que ha disputat
Després d’encaixar tres 
derrotes seguides, el 
Broncesval va tornar a 
puntuar a l’última jor-
nada amb un empat al 
pavelló Miquel Poblet 
contra l’FS Castellar 
(3-3). A manca de tres 
jornades per al fi nal de 
la primera volta, l’equip 
d’Álex Fernández és 
dotzè amb 13 punts | RJ R
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HANDBOL
El sènior A del CH La Salle s’apropa al fi nal de la 
primera volta amb una ratxa negativa de resultats

El CH La Salle ha entrat en 
una dinàmica negativa de 
resultats i ha encaixat cinc 
derrotes en sis jornades. A 
les últimes tres setmanes, 
l’equip de Jaume Puig, 
que no guanya a casa des 
del 29 d’octubre, ha caigut 
contra l’H. Palautordera 
(26-29), el BM La Roca 
(28-25) –a la foto– i l’H. 
Sant Quirze (23-28). Els 

lassal·lians han baixat fi ns al vuitè lloc amb 13 punts. D’altra banda, 
el sènior femení lassal·lia encadena 13 derrotes a Lliga Catalana | RJ 
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L’equip sots-25 A de l’UB MiR va guanyar l’últim partit a casa contra el CB Vila de Montornés (58-42)
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA FEMENINA

L’UD La Planada posa fi  a la bona 
ratxa de resultats de l’EF Montcada
El líder, que ha guanyat tots els seus partits, es va endur els tres punts de Can Sant Joan
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L’UD La Planada va provocar la primera derrota de l’EF Montcada després de vuit triomfs consecutius

L’UD La Planada, que encadena 
12 victòries seguides al grup 2n 
de 1a Catalana, va acabar l’11 de 
desembre amb la bona ratxa de 
l’EF Montcada, que acumulava 
8 triomfs seguits. Amb un gol a 
12 minuts del fi nal, les sabade-
llenques es van emportar els tres 
punts de Can Sant Joan i van dei-
xar les vermelles a la quarta posi-
ció amb 24 punts. Al tancament 
d’aquesta edició, l’equip d’Anto-
nio Moya havia de jugar al camp 
de la Fundació UE Cornellà | RJ 
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.....Minut i resultat....................................
Carlos García (Falcons) 
guanya l’Open de Nadal
Carlos García (Falcons Sabadell) va 
guanyar el Vè Open de Nadal que 
el CTT La Unió va organitzar el 17 
de desembre. Abel Garrido Jr.  (Ctt. 
Poblenou) i Carlos Fernández (TT 
La Unió) van ser segon i tercer res-
pectivament. A la Segona A Provin-
cial, el TT La Unió segueix invicte 
amb 11 victòries consecutives | RJ

TENNIS DE TAULA

Els germans Josep i Jordi Casablanca brillen al Campionat 
de Catalunya i crearan l’entitat esportiva ‘A tot i amb tot’

Josep i Jordi Casablanca, dos ger-
mans del barri de la Font Pudenta, 
han iniciat amb molt bon peu la 
seva introducció al món del Bike 
Trial. Formant part del club Abant-
wins de Sabadell, Josep i Jordi, de 
40 i 35 anys respectivament, es 
van proclamar a mitjans d’octubre 
campió i subcampió de Catalunya 
respectivament a la categoria de ve-
terans gràcies a la puntuació obtin-
guda a les quatre proves d’aquesta 
competició. Josep Casablanca tam-
bé ha guanyat la general de l’Open 
Vallès-BCN mentre que Jordi va fi -
nalitzar al quart lloc. De cara al 2017, ambdós germans tenen la intenció 
de registrar l’entitat ‘A tot i amb tot’ per fomentar el Bike Trial al municipi | RJ 

BIKE TRIAL
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El Club Endansa revalida el títol de 
campió d’Espanya de Show Dance

Endansa va revalidar el 5 de desembre, i per 
quarta vegada seguida, el títol de campió 
d’Espanya de Show Dance en la categoria abso-
luta en el Spanish Open de Salou. L’equip local, 
format per 30 persones, va fer un espectacle de 
ball basat en el conte d’Aladí i la seva llàntia me-
ravellosa. El muntatge va incloure coreografi es 
de balls llatins, estàndard i hip-hop | SA 

BALL ESPORTIU

PATINATGE DE VELOCITAT
El Roller Can Cuiàs obté una desena de podis al IV 
Trofeu Solidari de Nadal celebrat al Prat de Llobregat

Una representació 
del Roller Can Cuiàs 
va aconseguir una 
desena de podis al IV 
Trofeu Solidari de Na-
dal que el Club Patí 
Delta Prat va organit-
zar l’11 de desembre 
al CEM Estruch d’El 
Prat de Llobregat 

amb l’objectiu de recollir aliments per a Càritas i joguines per a la 
Fundació de l’Hospital de Nens de Barcelona | RJ 

R
O

LL
ER

 C
AN

 C
U

IÀ
S

CL
U

B 
EN

D
AN

SA
TT

 L
A 

U
N

IÓ

CICLOCRÒS
Anna Villar i Pau Egeda fi txen per l’equip Biking 
Point i es proclamen campions de Catalunya
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Anna Villar i Pau Egeda es van 
proclamar campions de Catalu-
nya de ciclocròs a les categories 
èlit femení i màster 30 respecti-
vament durant la competició que 
es va disputar el 6 de desembre 
a Manresa. Ambdós ciclistes 
montcadencs han anunciat el 
seu fi txatge per l’equip Biking 
Point i preparen el Campionat 
d’Espanya de ciclocròs que es 
disputarà al gener a València | RJ 
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.....Viu l’Esport................

GIMNÀSTICA
El CG La Unió fa un viatge per les ciutats olímpiques 
amb motiu del seu tradicional festival de Nadal
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HANDBOL

Doble representació local al Campionat 
d’Espanya de seleccions territorials
Amanda Biescas (BM Granollers) i Mireia Heredia (CH La Salle) han estat convocades

Amanda Biescas, jugadora in-
fantil de 13 anys del BM Granol-
lers, i Mireia Heredia, jugadora 
cadet de 14 anys del CH La Sal-
le, seran les dues representants 
de l’handbol local al Campionat 
d’Espanya de seleccions territo-
rials que es disputarà a Blanes 
entre l’1 i el 7 de gener. La 
Federació Catalana d’Handbol 
va reunir el 18 de desembre en 
aquesta ciutat gironina totes les 
seleccions, entre les categories 
infantil i juvenil, que disputaran 
aquesta competició. Finalment, 
el lassal·lià Arnau Titos ha que-
dat fora de la llista defi nitiva de 
la selecció masculina juvenil.  

Torneig. El montcadenc Josep 
Quirós, jugador de 16 anys del 
BM Granollers, va guanyar amb 
la selecció espanyola promesa el 
Torneig Internacional Ciutat 

d’Avilés que es va disputar entre 
el 16 i 18 de desembre.  La selec-
ció espanyola va superar Àustria 
(30-22), Romania (31-22) i Por-
tugal (37-29).

FUTBOL SALA

Els infantils de l’Escola i del CFS 
Montcada, al capdavant del seu grup
El derbi entre ambdós equips va fi nalitzar amb una contundent victòria vermella (1-7)

L’infantil A de l’EF Montcada 
va remuntar un gol en contra al 
primer minut i va guanyar el der-
bi contra el CFS Montcada B (1-
7) que es va disputar el 17 de de-
sembre al pavelló Miquel Poblet. 
Després d’aquesta victòria, 
l’equip vermell arriba als 21 
punts al grup 3r de Tercera Di-
visió i comparteix el primer lloc 
amb l’FS Sant Joan de Vilassar C 
i el CFS Montcada B, que té un 
partit més | RJ 
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Amanda Biescas, jugadora del BM Granollers

L’infantil A de l’EF Montcada va golejar el CFS Montcada B (1-7) al pavelló Miquel Poblet
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L’aleví de l’AE Can Cuiàs guanya el 
seu primer partit a Tercera Divisió

L’aleví de l’AE Can Cuiàs ja no 
és el cuer del grup 4t de 3a Di-
visió després d’haver obtingut 
el 13 de desembre el seu primer 
triomf a la pista de l’Escola Pia 
Sabadell B (0-6) que va servir per 
trencar amb una ratxa de set der-
rotes seguides. Els montcadencs, 
que havien començat la lliga amb 
un empat contra l’FS CET 10 D 
(5-5), són penúltims amb 4 punts. 
A l’últim partit, l’equip de David 
Castro i Guille Fuertes va perdre 
contra l’FS Ripollet B (1-9) | RJ 
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Després de set derrotes seguides, va obtenir el primer triomf a la pista de l’Escola Pia B ATLETISME
El benjamí Eric Loba i el cadet Joan de la Torre 
pugen al podi als cros de Cerdanyola i Vic
Eric Loba, atleta ben-
jamí de la Joventut 
Atlètica Montcada –a 
la dreta–, va guanyar 
el Cros de Cerdanyola 
que es va disputar el 
17 de desembre des-
prés de fer 1,1 quilò-
metres amb un temps 
de 4 minuts i 32 se-
gons. Un dia després, 
el cadet Joan de la Torre –a l’esquerra– va ser segon als  3,7 quilòme-
tres del Cros de Vic amb un temps de 13 minuts i 4 segons | RJ 

L’últim partit de l’any disputat a Can Cuiàs va fi nalitzar amb una derrota contra l’FS Ripollet B (1-9)

Mireia Heredia, jugadora del CH La Salle
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Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL
El juvenil de l’EF Montcada B es queda sense puntuar 
a les últimes tres jornades del grup 25è de 2a Divisió

El juvenil B de l’EF 
Montcada ha perdut 
els seus tres últims 
partits al grup 25è de 
2a Divisió contra el FC 
Cerdanyola C (1-4), 
el Cercle Sabadellés 
1856 (4-2) i el Saba-
dell Nord B (0-1). Els 
vermells són onzens 
amb 10 punts | RJ SA

R
A 

AB
AD

IA

El cadet A del CD Montcada ha perdut els darrers 
quatre partits del grup 7è de Primera Divisió

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

El cadet A del CD 
Montcada ha caigut a 
les últimes quatre jor-
nades del grup 7è de 
Primera Divisió contra 
el CF Ripollet (3-1), el 
CE Mercantil (1-3), la 
Unif. Santa Perpètua 
(2-1) i el CF Parets B. 
Els verds són onzens 
amb 12 punts | RJ
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BÀSQUET
El cadet B de l’UB MiR es proclama campió de la fase 
prèvia del grup 12è del nivell C amb un ple de victòries

El cadet B de l’UB MiR 
ha guanyat la fase prè-
via del grup 12è del 
nivell C amb 10 triomfs 
en 10 jornades. Els 
blaus, que han sumat 
els 20 punts en joc, han 
exhibit el millor atac 
(688 punts) i la millor 
defensa (386) | RJ
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El CG La Unió va or-
ganitzar el 10 de de-
sembre el seu festival 
nadalenc amb la parti-
cipació d’un centenar 
de gimnastes de dife-
rents edats. L’especta-
cle, que va esgotar les 
entrades en les seves 
dues representacions, 
va ser un viatge per les 
ciutats olímpiques al 
llarg de la història | SA



Joan Mengual
Salvar vides. Joan Mengual, de l’empresa Falck VL, és supervisor del Sistema d’Emergències 
Mèdiques al Baix Llobregat, amb més de 800 mil habitants, i formador del Consell Català de Res-
sucitació i de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries. La seva feina 
consisteix en la prestació de serveis sanitaris per tal de donar resposta a les situacions d’urgència i 
emergència abans d’arribar a un hospital, així com fer tasques de conscienciació i donar informació 
i consells sanitaris en situacions ordinàries i extraordinàries. Aquest montcadenc, que va començar 
sent voluntari a Creu Roja, té més de 15 anys d’experiència en el món de les ambulàncies. Consi-
dera que en la cadena de la supervivència és fonamental que la població tingui coneixements de 
primers auxilis i que s’ha d’ensenyar a la canalla com afrontar una emergència sanitària.   

‘No s’ha de tenir por de fer 
servir un desfi bril·lador’

Qui forma part de la cadena de la 
supervivència en les emergències 
sanitàries?
El primer esglaó és la persona que 
la detecta i truca al telèfon 112 per 
avisar els serveis d’emergències, 
que fan una primera intervenció 
per mantenir amb vida el malalt fi ns 
que és traslladat a un centre hos-
pitalari. Totes les peces del trenca-
closques són fonamentals, d’aquí la 
importància que la població tingui 
uns mínims coneixements de pri-
mers auxilis i que el servei compti 
amb els recursos necessaris.
Aquests requisits es compleixen?
Lamentablement, no. La formació 
en primers auxilis no està inclosa 
en el sistema educatiu i les retalla-
des han fet molt mal en el sector i 
en la sanitat pública en general. 
En compliment de la normativa, 
Montcada disposa des de fa dos 
anys de 15 Desfi bril·ladors Externs 
(DEA) distribuïts en equipaments 

municipals i llocs molt freqüentats 
com per exemple a la Casa de la 
Vila, al carrer Major. Què li sembla 
la mesura?
Molt adient, perquè aquests apa-
rells poden augmentar la possibi-
litat de sobreviure a una persona 
que ha sofert una aturada cardíaca. 
L’única manera de revertir arrítmies 
malignes és fent una descàrrega 
elèctrica amb el desfi bril·lador, que 
ho fa d’una manera segura. No s’ha 
de tenir por a utilitzar-lo perquè no 
li causarem cap mal al pacient. 
L’aparell fa una lectura electrocar-
diogràfi ca del cor i sap quina inter-
venció ha de fer. El desfi bril·lador 
serveix per sostenir una vida fi ns 
que arriba el personal del sistema 
d’emergències mèdiques.
És molt complicat utilitzar un 
desfi bril·lador?
No, la màquina va dient en tot mo-
ment el que s’ha de fer, però és 
preferible tenir uns coneixements 

mínims per saber interactuar amb 
ella. Jo crec que el problema és que 
no s’ha fet prou difusió i formació 
entre la població sobre els llocs i el 
funcionament d’aquests aparells. 

Si fem les maniobres de ressucis-
tació cardiopulmonar i apliquem el 
desfi bril·lador en dos minuts sobre 
l’infartat, tenim un 60% de possi-
bilitats de salvar-li la vida. Valorem 
positivament la predisposició del 
municipi per ser una ciutat cardio-
protegida, però s’ha incidir en la 
formació i en  la difusió de la xarxa 
de desfi bril·ladors perquè la cone-
gui el màxim nombre de població.

Se’n recorda de la primera vega-
da que va salvar una vida amb un 
desfi bril·lador?
I tant! Això no s’oblida mai. Va ser 
a la platja de Vilanova i la Geltrú, 
a un home de 64 anys. Al cap 
d’un temps va venir a veure’ns per 
agrair-nos el que havíem fet per 
ell. Això és molt gratifi cant perquè 
compensa l’esforç i el munt d’hores 
que dediquem, fent guàrdies i es-
tant en alerta per sortir disparats a 
cobrir qualsevol emergència.
En la seva feina ha viscut mo-
ments molt durs, no? 
Sí. Per a mi, els més difícils són 
quan atenem accidents amb cana-
lla. Són durs perquè sempre penso 
que no els hi toca. No haurien de 
passar mai.
Quines altres tasques fa un tècnic 
d’emergències mèdiques?
Fem altres serveis de caràcter més 
social com l’atenció a gent gran que 
viu sola o la participació en projec-

tes de sensibilització entre la po-
blació. Per exemple, ara estic fent 
formació en el marc del programa 
‘Canvi de marxa’ –d’MC Mutual– 
per conscienciar el jovent de no 
conduir vehicles sota els efectes 
de l’alcohol o les drogues i, amb la 
Marató de TV3, sobre l’ictus i les 
lesions medul·lars. Crec que s’ha 
d’apostar per la formació, sobretot 
entre els més petits i joves, perquè 
són autèntiques esponges i ho assi-
milen tot molt ràpid. 
És molt difícil el curs de primers 
auxilis?
No, ni molt menys. Per a la gent 
que estigui interessada, amb un 
curs de sis hores ja es poden ad-
quirir els coneixements bàsics i, a 
més, s’obté un títol acreditatiu.
La seva professió li ha fet veure la 
vida d’una forma diferent?
Per suposat. Aprens a valorar la 
vida, la gent que estimes i els mo-
ments que passes amb ella.

‘Si apliquem els DEA en 
menys de dos minuts 
d’haver patit l’infart, 
el malalt té un 60% 
d’opcions de salvar-se’ 

supervisor d’ambulàncies

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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